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Principai ir ambicijos
Lietuviškoji išeivijos veikla telkiasi daugiausia apie du prin

cipus — valstybinį ir tautinį, nes visi nori matyti Lietuvą laisvą bei 
nepriklausomą ir išlaikyti lietuvybę kad ir sunkiausiose sąlygose 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Tai ašis, apie kurią sukasi visa 
pagrindinė mūsų veikla. Ir tai dėlto, kad minėtieji principai yra 
dalykai, jėga paneigti tautai, kuri be jų negali turėti normalaus 
gyvenimo. Toje principinėje linijoje visi sutinkame ir susitinka
me. Kai iškyla strateginiai svarstymai, kaip tų pagrindinių dalykų 
siekti, pradedame skirtis, vienas kito nesuprasti, skirtingais ke
liais vaikštinėti, įtarinėti ir netgi priešais pasidaryti. O, rodos, 
esame vienų ir tų pačių principų žmonės, kuriems turėtų būti 
labai lengva sutarti visais klausimais, net antraeiliais ar trečiaei
liais. Deja, tikrovė yra kitokia. Kas dalyvauja lietuviškoje veik
loje, tai ne tik aiškiai mato, bet ir dažnai pergyvena. Nuėjęs pvz. 
į susirinkimą, kur yra sprendžiami lietuviškosios politikos ar 
lietuvybės išlaikymo klausimai, nevienas nustemba ir net nusivi
lia pamatęs aštrų nuomonių kryžiavimąsi, savitarpį nepasitikėji
mą, mėtymąsi įžeidžiančiais žodžiais, intrigas. Susidaro įspūdis, 
kad čia susirinkę ne vieno ir to paties fronto žmonės, o kelių fron
tų priešai. Pažvelgus dar toliau, matyti užkulisinė veikla, siekian
ti savo grupinės ar asmeninės naudos, tačiau besidangstanti pat
riotiniu šydu.

★ ★ ★

Kodėl mūsuose tokie reiškiniai atsiranda? Tikriausiai ne dėl 
skirtingų principų. Dėl jų vykdymo būdų, strategijos? Taip, jų 
visuomet buvo, yra ir bus, bet ar tie skirtumai gali padaryti mus 
priešais? Juk visai įmanoma skirtingais keliais vaikščioti ir tą 
patį tikslą pasiekti. Galime toje srityje skirtingas nuomones tu
rėti, diskutuoti ir visdėlto pasilikti toje pačioje principinėje 
plotmėje. Ko tad trūksta? Visai mūsų veiklai trūksta moralinės 
kultūros. Tai matyti net ir gerokai šiaip jau pasilavinusių žmonių 
susirinkimuose. Kartais juose pasijunti tartum pačiame kaimo 
viduryje, kurį mokslas nedaug teapšvietė ir kur dalykai spren
džiami stipresniu šauksmu ar net kumščiu. Tokia nuotaika kartais 
persimeta ir į spaudą, tarytum pastaroji yra tokia arena, kur iš
sprendžiami visi ginčai. O iš tikrųjų tie ginčai spaudoje tik dar 
labiau aštrinami, išplečiami ir tampa visuotiniais nuodais. Atro
do, iš kaimo mes seniai išėjom, bet kaimas iš mūsų neišėjo. Jis 
liko mumyse neigiamu savo pavidalu ir teikia medžiagos “Antra
jam kaimui”. Savo išore mes sukultūrėjom, laikome save išmoks
lintais žmonėmis, tačiau savo vidumi nedaug tepažengėm. Morali
nė kultūra mumysė liko apleista, nustumta ir palikta nykštuko 
dimensijoj. Kai kumštis tampa milžinu, o moralinė kultūra nykš
tuku, pasigirsta daug triukšmo, bet mažai tikrų laimėjimų.

★ ★ ★
Moralinė kultūra neatsiranda savaime. Ji yra ištiso žmogaus 

gyvenimo didesnis ar mažesnis laimėjimas, pasiekiamas nuolati
niu savęs ugdymu. Paprastai manoma, kad juo didesnio mokslo 
žmogus, juo doresnis. Deja, nevisuomet taip yra. Didžiai mokytas 
žmogus gali būti didelis vagis ar melagis. Morališkai žmogų to
bulina ne mokslas tradicine prasme, bet asmeninis savęs išugdy
mas, dorihių principų įsisavinimas. Paprasta kaimo moteris gali 
būti doresnė už labai mokytą žmogų. Pusiausvyros žmogui reikia 
ne tik mokslo, bet ir dorinės kultūros, ne tik gudrios galvos, bet ir 
jautrios sąžinės. Tos pusiausvyros lietuviškoje veikloje kaip tik ir 
trūksta. Turime daug mokytų žmonių, bet su menka vidine kul
tūra. Ir tai dėlto, kad mūsų gyvenime liko gerokai nustumta krikš
čioniškoji religija, kuri yra moralinės kultūros šaltinis. Kai tas 
šaltinis išsenka ar visai išdžiūsta, moralinis gyvenimas taip pat 
sunyksta. Toje tuštumoje atsiranda ambicijos, kurios skamba la
bai garsiai, bet apreiškia didelį tuštumą. Jos kartais taip įsisiū
buoja, kad principai, kurių vardu jos kovoja, visai' nublunka. Ir 
labai dažnai tos visos mūsų smulkios kovos yra pažeistų ambicijų 
kovos. Kai nutyla jų ginklų žvangėjimas, po kiek laiko visi pa
mato jų tuštumą. Daug tų kovų būtų išvengta, jei daugiau dėme
sio skirtume moralinei kultūrai ir jos šaltiniui — krikščioniškajai 
religijai. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS VADŽIAS VĖL PERĖMĖ DARBIEČIŲ PARTIJA IR JOS

KANADOS ĮVYKIAI

MOKYTOJAI TEBESTREIKUOJA
Prie Toronto esančioje York 

apygardoje š.m. vasario 1 d. at
sistatydino 667 gimnazijos mo
kytojai, palikdami Dievo valiai 
14.000 moksleivių, kurių porei
kių neįstengia aptarnauti gim
nazijose pasilikę 210 mokytojų. 
Masinis mokytojų atsistatydini
mas iš tikrųjų buvo paverstas jų 
streiku, kurį laimina už streiko 
teisę kovojanti Ontario Gimnazi
jos Mokytojų Federacija. Ši or
ganizacija, pradžioje streikinin
kams mokėjusi 40% jų gauto 
atlyginimo, pašalpą padidino iki 
60% ir dabar jau žada 80%. On
tario premjero W. Davis vyriau
sybė parlamente paruošė moky
tojų streiką draudžiantį įstaty
mą, bet lig šiol jo nepatvirtino, 
nes mokytojus remia opozicinės 
partijos, siekdamos sau politi
nės naudos ir užmiršdamos 
moksleiviams daromą skriaudą. 
Kol kas York apygardos švieti
mo vadybai nepavyko susitarti 
su streikuojančiais mokytojais, 
atmetančiais privalomą arbitra
žą. Pagrindinis nesutarimas lie
čia mokinių skaičių klasėse. 
Gimnazistai ir jų tėvai dabar pra
dėjo organizuoti demonstracijas 
prie Ontario parlamento rūmų. 
Gimnazistu nešami plakatai rei
kalauja užtikrinti švietimą, grą
žinti mokytojus į klases. Moky
tojų streikas ypač skaudžiai yra 
palietęs paskutiniųjų klasių 
moksleivius, besiruošiančius sto
ti į universitetus. Švietimo mi- 
nisteris T. Wells jau prisipažino, 
kad jis jiem negalės užtikrinti 

stipendijų gavimo. York apygar
dos švietimo vadyba 12:8 balsų 
santykiu nutarė jieškoti naujų 
mokytojų streikininkam pakeis
ti, bet sutiks priimti ir streikuo
jančius, jeigu jie pakeis savo 
nuomonę. Vadyba prašo pakeis
ti dabartinį įstatymą, kad jai 
būtų leista samdyti ir Ontario 
Gimnazijos Mokytojų Federaci
jai nepriklausančius asmenis. 
Atrodo, tai yra sveikintinas 
žingsnis, nes tie 667 streikinin
kai yra įteikę vadybai oficia
lius pasitraukimo raštus. “The 
Toronto Sun” dienraštis jau 
streiko pradžioje pasisakė už šią 
mintį, pabrėždamas, kad taria
mąjį atsistatydinimą pasirinko 
patys nerimčiausi mokytojai, 
kuriems nerūpi atsakomybė už 
moksleiviams daromą žalą. Jų 
uždelstas streikas patvirtino šią 
išvadą ir palaidojo moralinę vi
suomenės paramą. Streikuojan
tys mokytojai, atmetė ir švieti
mo ministerio T. Wells ultima
tumą, siūlantį mokytojams ir 
švietimo vadybai sutikti su neu
tralaus arbitro abiem pusėm pri
valomu sprendimu.

Naftos trūkumą Kanadoje pa
neigia automobiliais užkimšti 
keliai ir miestų gatvės. Pernai 
rudenį premjero P. E. Trudeau 
liberalų vyriausybė už labai 
augštas kainas iš Rumunijos ir 
Karibų jūros salų nupirko mi
lijoną statinių alyvos namams 
šildyti. Dabargi paaiškėjo, kad 
ši “geležinė” atsarga taip ir li- 

(Nukelta j 8-tą psl.)

Artėjant pavasariui, sovietų pavergtos Lietuvos mokyklų mokiniai rūpinasi inkilėliais atskrisiantiems paukščiams. 
Tų mokinių širdyse pabunda ir kitas lūkestis, išreikštas Maironio žodžiais: “... pavasaris eina Karpatų kalnais ...”

Literatūrinis cirkas Maskvoje
Sovietiniai saugumiečiai bandė suniekinti A. Solženiciną,
Dienraštis “The Toronto 

Star” vedamųjų puslapį papuo
šė taiklia karikatūra “Literatū
ros kritikai”: dviem nugaras su
glaudusiais orangutangais, kurių 
vienas turi L. Brežnevo, kitas — 
Mao veidą. Brežnevinis orangu
tangas drasko Solženicino raštus, 
maoistinis — Konfucijaus. Ki
nijoje kompartijos kurstoma ne
apykantos banga Konfucijui 
neverta didesnio dėmesio, nes ji 
neturės jokios įtakos šio istori
nio asmens palikimui. Pagrin
dinį dėmesį tenka skirti brežne
viniam orangutangui, kuris A. 
Solženicinui suniekinti Maskvo- 
voje suorganizavo ištisą litretū- 
rinį cirką. Dar prieš A. Solženi
cino ištrėmimą Vakarų spaudo
je buvo pradėti skelbti įvairių 
autorių iš Maskvos atsiųsti laiš
kai, juodinantys rašytoją ir jo 
“Gulago salyną”. Šiandien jau 
paaiškėjo, kad tokių laiškų 
skleidimu pasirūpino sovietinė 
“Novosti” agentūra, turinti 
artimus ryšius su KGB. Kon
krečiu jų pavyzdžiu galima nu
rodyti Otavoje “Novosti” kores
pondentą vaidinusį Borisą Koro- 
levą, dabar jau išryškintą KGB 
karininką.

Iš anksto supiltas kapas
“Novosti” pastangų dėka Pa

ryžiaus dienraštis “Le Figaro” 
paskelbė pasikalbėjimą, su A. 
Solženicino pirmąja žmona Re- 
šetovskaja, teigiančia, kad jai 
mašinėle teko perrašyti dalį 
“Gulago salyno”, ir darančia iš
vadą, kad ši dokumentinė kny
ga iš tikrųjų tėra intuicija su
ramstytas romanas. Buvusią Sol- 
ženicinienę į ožio ragą surietė 
Londone gyvenantis genetikas 
Žores Medvedevas, kurio pilie
tybę jau pernai atšaukė Krem
liaus vadai, uždrausdami jam 
grįžti Sovietų Sąjungon. Jis pri
mena skaitytojams, kad 1970 
m. su A. Solženicinu išsiskyrusi 
Rešetovskaja, vėliau susilauku
si oficialių skyrybų, yra labai 
kerštinga moteris, prie savo va
sarnamio iš anksto supylusi A. 
Solženicino kapą. Tą jos neapy
kantą išreiškiantį kapą Ž. Med
vedevui teko matyti savo aki

mis, paskutinį kartą lankantis 
pas Rešetovskają.

Amerikiečių laikraščio “Chris
tian Science Monitor” korespon
dentui paslaugūs “Novosti” pa
reigūnai Maskvon iš Kaukazo 
atgabeno A. Solženicino vaikys
tės dienų draugą Nikolajų Vit
kevičių, kuris 1945 m. buvo su
imtas kartu su A. Solženicinu 
dėl Stalinui skirtos pašaipos 
laiškuose. Po 29 metus truku
sios tylos N. Vitkevičius dabar 
staiga apkaltino A. Solženiciną 
savo kailio gelbėjimu. Esą A. 
Solženicinas, siekdamas lengves
nės bausmės, išdavė ne tik jį, 
bet ir savo žmoną bei kitus tris 
asmenis. Pagrindinę įrodomąją 
medžiagą sudarė cenzorių sulai
kyti abiejų bičiulių laiškai. N. 
Vitkevičius gavo 10 metų kalė
jimo, A. Solženicinas — 8, bet 
pastarajam prie šiek tiek mažes
nės bausmės buvo prijungtas 
ir neribotas tremties nuospren
dis, netaikytas N. Vitkevičiui. 
Norėdamas įtikinti amerikietį 
žurnalistą, N. Vitkevičius pabrė
žė, kad jam 1957 m. buvo paro
dyta A. Solženicino byla su jo 
paties ranka atliktais draugus 
inkriminuojančiais papildymais 
paraštėse. Iš tikrųjų tokie papil
dymai paties teisiamojo ranka 
nebuvo praktikuojami. Be to, 
N. Chruščiovas po Stalino nu
vertinimo buvo įsakęs sunaikin
ti visų rehabilituotų kalinių by
las. “Novosti” režisoriai, matyt, 
buvo pamiršę šį faktą ir savo ne
apdairumu sukompromitavo 
prašnekti priverstą N. Vitkevi
čių.

Meškos paslauga
Toronto dienraštis “The Glo

be and Mail” skaitytojų pasisa
kymų skyriuje š. m. vasario 9 d. 
paskelbė maskviečio rašytojo 
Jurijaus Rytcheu ilgą laišką su 
dar ilgesne antrašte “Rusas ra
šytojas Solženicino veikale ma
to prieš valstybę nukreiptus 
šmeižtus.” Atrodo, “Novosti” 
savo propagandai pasirinko šį 
dienraštį dėlto, kad jame jau 
buvo gavęs progą Sovietų Sąjun
gą specialiu straipsniu pagar
binti buvęs šios agentūros ko- 

bet patys susikompromitavo 
respondentas Otavoje A. Čekuo- 
lis. Be to, “The Globe and Mail” 
parodos proga mielai priėmė 
net keturių puslapių skelbimą, 
garsinantį Sovietų Sąjungos lai
mėjimus, ir buvo paskelbęs jau 
minėto KGB agento Boriso Ko- 
rolevo laišką iš Maskvos, puo
lantį A. Sacharovą ir A. Solzeni- 
ciną.

Rašytojas Jurijus Rytcheu, at
likdamas meškos paslaugą kole
gai A. Solženicinui, pirmiausia 
pabrėžia, kad “Gulago salyne” 
atskleisti nusikaltimai kompar
tijos jau buvo atitaisyti 1956 m. 
grįžimu į leninines normas. Visa 
liaudis dabar laiminga žiūri į 
ateitį, tik tas niauzga A. Solženi
cinas, garbės ir turto siekdamas, 
knaisiojasi praeities sąvartynuo
se. A. Solženicino lyginimas su 
Leonu Tolstojum esąs netiks
lus, nes A. Solženicinas tik vai
dina didelį vyrą, be reikalo kel
damasis į padangę. Priminęs sa
vo viešnagę Kanadoje, susitiki
mą su kanadiečiu rašytoju Far
ley Mowat ir televizijos žymiuo
ju žurnalistu Pierre Bertonu, 
Jurijus Rytcheu daro drąsią iš
vadą, kad bent šie kanadiečiai 
turbūt nepripažins A. Solženici
no kovotoju už teisingumą. A. 
Solženicinas laimėjo Nobelio 
premiją, bet ar ji jam buvo pa
skirta už literatūrą? O visdėlto 
jis esąs garbinamas daugiau už 
kitus rusų rašytojus, taip pat 
laimėjusius šią premi
ją. Jurijus Rytcheu nori žinoti, 
kodėl yra nutylimi tokie Nobe
lio premijos laureatai, kaip Iva
nas Buninas ir Michailas Šolo- 
chovas. Tarp gausių tikrovės iš
kraipymų “Gulago salyne” Juri
jui Rytcheu skaudžiausias esąs 
šmeižtas, nukreiptas prieš so
vietinės valstybės tautybių po
litiką, nes tik sovietinė valdžia 
pašalinusi carinės Rusijos prak
tikuotą mažųjų tautų priespau
dą. Mažąsias šiaurės tauteles ta 
valdžia išgelbėjusi nuo išnyki
mo ir joms atnešusi pasaulio 
kultūrą. Jis, Jurijus Rytcheu, 
tai geriau žinąs už A. Solženici
ną, nes esąs kilęs iš tokios šiau
rinės čukčių tautelės. Savo laiš-

(Nukelta j 9-tą pslj

vadas H. wilsonas, kraštą valdęs 1964-70 m. Konservatorių par
tijos premjerą E. Heath privertė atsistatydinti liberalų atsisaky
mas dalyvauti koalicinėje vyriausybėje ir s. Airijos lojalistų nesu
tikimas remti konservatorius parlamente. Darbiečių premjeras H. 
Wilsonas, 635 vietų parlamente turintis tik 301 atstovą, tuojau pat 
sudarė mažumos vyriausybę, atsisakydamas koalicijos. Liberalų 
vadas J. Thorpe su savo 13 atstovų žada remti kraštui naudingas 
darbiečių vyriausybės pastangas ir balsuoti prieš nepriimtinus 
projektus. Pagal Britanijos įstatymus jų atmetimas parlamente dhr 
nereiškia vyriausybės pašalinimo, kol nebūna oficialiai iškeltas ne
pasitikėjimo klausimas. Premjeras H. Wilsonas finansų ministe
riją patikėjo D. Healey, darbo 
— M. Foot, vidaus reikalų — R. 
Jenkins, užsienio reikalų — J. 
Callaghan. Beveik mėnesį tru
kusį angliakasių streiką užbaigė 
pilnas jų reikalavimų patenkini
mas — savaitinio atlyginimo pa
didinimas $15-36. Per metus ši
nuolaida pareikalaus $230 mili
jonų papildomų išlaidų ir gali 
duoti naują impulsą infliacijai, 
jeigu angliakasiu pavyzdžiu pa
seks kitos unijos. Premjeras H. 
Wilsonas Britaniją taipgi grąži
no į penkių darbo dienų savaitę, 
atsisakydamas trijų dienų savai
tės, kurios įvedimą konservato
rių premjerui E. Heath buvo pa
diktavęs anglies trūkumas. Nau
jojo energijos išteklių ministe
rio E. Varley pranešimu, trijų 
dienų darbo savaitė Britanijai 
jau davė $4,6 bilijono nuostolių 
sumažinta gamyba ir padidėju
siomis nedarbo draudos išmoko
mis.

SUDARĖ VYRIAUSYBĘ
Izraelio premjerė G. Meir 

prez. E. Katzirui pagaliau įtei
kė savo naujosios vyriausybės 
ministerių sąrašą, kuris yra be
veik nepasikeitus. Jos darbiečių 
partijos koalicfjon vėl sutiko 
įsijungti tautinės religijos par
tija, iš koalicijos pasitraukusi 
dėl nepriimtino žydo sąvokos 
apibrėžimo. Krašto apsaugos mi
nisterijoje pasiliko generolas 
M. Dayan, po 1973 m. gruodžio 
31 d. parlamento rinkimų žadė
jęs pasitraukti iš šių pareigų. 
Vyriausybės sudarymą premje
rei G. Meir gerokai palengvino 
tarp Sirijos ir Izraelio staiga pa
didėjusi įtampa. Pasak informa
cijos ministerio Š. Pereso, iš 
Vašingtono buvo gautas įspėji
mas, kad Sirija gali atnaujinti 
karo veiksmus. Vos tik spėjus 
sudaryti naują Izraelio vyriausy
bę, Sirijos-Izraelio fronte prasi
dėjo septynias valandas trukęs 
artilerijos susišaudymas.

LANKĖSI A. GROMYKA
Sirijoje ir Egipte lankėsi So

vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris A. Gromyka. Damas
ke jis pažadėjo Sirijos prez. H. 
Assadui naujas sovietinių gink
lų siuntas ir pareikalavo, kad Iz
raelis pasitrauktų iš visos oku
puotos teritorijos bei sutiktų 
pripažinti palestiniečių teises. 
Egipto prez. A. Sadatas užtikri
no A. Gromykai Sovietų Sąjun
gos dalyvavimą visų Artimųjų 
Rytų problemų sprendime. Siri
jos ir Izraelio derybos kariuo
menėms atskirti bus tęsiamos 
Vašingtone. Egipto prez. A. Sa
datas stengėsi sušaukti naftos 
turinčių arabų kraštų konferen
ciją praėjusį sekmadienį, bet ją 
teko atidėti, nesusirinkus vi
siem ministeriam. Egiptas ir 
Saudi Arabija norėtų užbaigti 
Olandijai ir JAV taikomą naftos 
tiekimo ligšiolinį boikotą.

BANDĖ SUSIDEGINTI
Sovietų kompartijos įvestos 

Tarptautinės Moters Dienos 
nuotaiką sudrumstė nežinoma 
pagyvenusi moteris. Apie 9 v.v. 
ji atėjo Raudonojon aikštėn, 
priešais Lenino mauzolėjų apsi
pylė atsineštu skysčiu ir užside
gė įsibrėžtu degtuku. Šį inciden
tą matė grupė britų ir kitų tau
tybių turistų, žinių agentūros 
nepateikia smulkesnių duome
nų. Jų trumpas pranešimas ne
atskleidžia moters tautybės, 
bandymo susideginti priežas
ties. Atrodo, praeiviams pavyko 
laiku užgesinti liepsnas. Mask- 
vinės Rašytojų Sąjungos valdy
ba vėl aštriai kritikavo poetą J. 
Jevtušenką už A. Solženicino 
gynimą, už kaltinimą komparti
jai, kad ji neleidžia literatūros 
kūriniuose iškelti Stalino laikų 
žiaurumų. J. Jevtušenką taipgi 
pasmerkė tuos rašytojus, kurie 
savo laiškais spaudos puslapiuo
se pritarė A. Solženicino ištrė
mimui. Valdyba jam įsakė nesi
kišti į ideologinius reikalus. Dr. 
A. Sacharovo pranešimu, ketve-

rių metų kalėjimo bausmės vėl 
susilaukė už žmogaus teises ko
vojantis jaunuolis Viktoras 
Chaustovas, anksčiau kalintas 
trejus metus už protesą prieš 
politines bylas. Vladimiras Bu- 
kovskis, nuteistas kalėti 7 me-
tus darbo stovykloj už antiso- 
vietinę propagandą, perkelia
mas į kalėjimą, kur jis gali mirti 
dėl nusilpusios sveikatos. Prie 
dr. A. Sacharovo atsišaukimo 
buvo prijungtas V. Bukovskio 
motinos laiškas, prašantis Vaka
rų pasaulį gelbėti jos sūnų nuo 
neišvengiamo fizinio sunaikini
mo.

ŽADA BENDRADARBIAUTI
Prez. R. Niksonas spaudos 

konferencijoje pažadėjo parū
pinti jo pašalinimo galimybę 
svarstančiam JAV atstovų rū
mų teisingumo komitetui visą 
įrodomąją medžiagą, kuri buvo 
suteikta Watergate incidento 
specialiam prokurorui L. Ja- 
worskiui. Jis netgi sutinka at
sakyti į komiteto klausimus. 
Prez. R. Niksono konstitucinį 
pašalinimą kurstančiai spaudai 
naujos amunicijos suteikė pra
dėtas Watergate dramos pagrin
dinių veikėjų oficialus apkalti
nimas. .

ATSIMINIMU II TOMAS
Little Brown and Co. leidyk

la Niujorke birželio 14 d. iš
leis N. Chruščiovo atsiminimų 
II tomą “Chruščiovas prisime
na: paskutinis testamentas”. Pir
masis tomas buvo išleistas 1970 
m. ir daugiausia lietė N. Chruš
čiovo iškilimą Stalino laikais. 
Antrajame tome N. Chruščio
vas pateikia savo nuomonę apie 
JAV prezidentus D. Eisenho- 
werį, J. Kennedį, L. Johnsoną, 
Maskvos parodoj 1959 m. įvy
kusį ginčą su anuometiniu vice- 
prež. R. Niksonu, plačiau api
būdina Kinijos kompartijos va
dą Mao. Leidėju teigimu, pa
grindą abiem tomam sudarė 
magnetofono juostelėse įrašyti 
pasikalbėjimai su N. Chruščio
vu, trukę net 180 valandų. Ant
rojo tomo medžiaga įrašyta po 
1964 m. rudens, kai N. Chruš
čiovą iš diktatoriaus sosto paša
lino L. Brežnevas ir A. Kosy
ginas.

EUROPOS KONFERENCIJA
Sovietų Sąjunga tikėjosi susi

laukti greito savo sienų patvir
tinimo pernai prasidėjusioje Eu
ropos saugumo konferencijoje. 
Tačiau jai ir dabar nesimato 
galo. Pagrindine kliūtimi posė- 
džiautojams Ženevoje tebėra 
Vakarų reikalavimas laisvai 
keistis žmonėmis bei idėjomis. 
V. Europos atstovai teisingai pa
brėžia, kad Maskvos peršamas 
prekybos didinimas yra bereikš
mis, jeigu nebus įgyvendintas 
laisvas žmonių ir idėjų susitiki
mas. Prahos televizija praėjusią 
savaitę pritarė keitimuisi infor
macija, bet tik pagal sovietinio 
bloko taisykles, kurios atkak
liai siūlo gerbti abiejose geleži
nės uždangos pusėse egzistuo
jančią teisę ir papročius. Kitais 
žodžiais tariant, niekas tenedrįs
ta kritikuoti žmogaus teisių pa
žeidimo Sovietų Sąjungoj. Mask
vos propagandistai aštriai puolė 
Britanijos, JAV ir V. Vokietijos 
radijo stotis už ištraukas iš A. 
Solženicino “Gulago salyno”, 
nors ši knyga yra dokumentinio 
pobūdžio, atskleidžianti tikrus 
faktus. Tuo tarpu Sovietų Są
jungos ir satelitų radijas ope
ruoja propagandinėmis miglo
mis apie britų “monopolistus”, 
bandžiusius pavergti darbo žmo
nes su konservatorių premjero 
E. Heath parama. Darbiečių va
das H. Wilsonas susilaukė labai 
menko laimėjimo rinkimuose 
vien tik dėlto, kad ir jis randa 
greitą kalbą su Londono banki
ninkais ir Britanijos pramoni
ninkais. Tokia yra maskvinė Bri
tanijos įvykių versija, neturinti 
jokio realaus pagrindo.



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1974. III. 14 - Nr. 11 (1258)

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

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

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

KURKIME GERESNE ATEITI v c

Kardinolo 4. Samore pamokslas, pasakytas Romoje
1974 metų vasario 16 dieną

Šiandien šioje koplyčioje (Vil
la Lituania) susirinkome susi
kaupti, minėdami ir prisiminda
mi garbingą datą, kuri liks visa
da garsi, nors šių dienų realy
bė yra kitokia, nes taip Dievas 
nesuvokiamuose savo planuose 
yra nusprendęs. Tikrai, šian
dien padėtis yra kitokia, negu 
ji buvo 1918 m. vasario 16 die
ną.

Tai garbinga data. Galime ir 
privalome šiandien prisiminti 
su pasididžiavimu tuos žymius 
vyrus, kurie pasirašė atmintiną 
puslapį tėvynės istorijoje. Ta
čiau prisiminimas ir minėjimas 
neprivalo virsti tik skundu, 
nors ši diena ir yra apgaubta 
liūdesiu. Mūsų jausmai neturi 
apsiriboti vien tik praeities gar
binimu. Lygiai neturime šios 
dienos paversti vien tik papras
tu prarastos laisvės ir netektos 
nepriklausomybės k o n statavi- 
mu. Mes nežinome Dievo planų, 
tačiau turime tikėtis ir melsti, 
kad bandymo Valandos nebūtų 
labai ilgos.

Paskutiniais mėnesiais buvo 
sužinota apie slaptus leidinius, 
kurie atskleidžia ryškius epizo
dus iš religinės padėties Lietu
voje. Vienas tų leidinių baigia
mas malda. Ją galime kalbėti su 
tokia mintimi, kokia ji buvo pa
rašyta ir kurią galbūt ją parašiu
sieji kartoja drauge su mumis:

Dieve, pažvelk į Lietuvą, šiandien 
einančią skaudžiu kryžiaus keliu. 
Teatneša ši sunki dalia ne pražūtį, o 
tautos prisikėlimą. Per nusikaltimų 
debesis tepasiekia tave, dangiškasis 
Tėve, mūsų atsiprašymo balsas, nes 
sunkūs nusikaltimai, it pančiai ge
ležiniai, prislėgė mūsų tautą. Dau
gelis jos vaikų nebemato Tavęs, Die
ve, ir savo amžinojo tikslo. Tepra
eina greičiau ta kančios taurė pro 
mūsų tautą. Kol tu, Viešpatie, pasi
lenksi prie savo kenčiančių vaikų, 
padėk kantriai ir ištvermingai pa
kelti priespaudos naštą, kuri temdo 
mūsų saulę ir skaudina širdį. To 
prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Amen.

Ši malda išreiškia ir atsklei
džia mūsų jausmus. Jūs — tei
singiau norėčiau pasakyti — 
mes, nes aš nuoširdžiai jungiuo- 
si į jūsų tarpą ir jaučiuosi riša
mas su jumis draugystės ir 
prielankumo jausmais, esame 
tremtiniai. Ir dėlto tinka mums 
Poeto žodžiai:
Lietuva, mano tėvyne, tu esi kaip sveikata. 
Ir tik tas tave supranta, kas tavęs neteko. 
Šiandien tavo groži pilnai apdainuoju, — 
Kada tavęs ilgesiu aš save kamuoju.
Mergele šventoji, kur Vilniaus Aušros

Vartuos spinduliuoji. 
Nešk mus j žemę šventą, nešk iškankintą 

sielą 
Į kalvas miškuotas, 
Į tolimus plačius žaliųjų pievų plotus. 
Pas mėlynąjj Nemuną, kur dirvos šviečia 
Išmargintos javais, brandina aukso kviečius, 
Besidabruojančius rugius, kur ugdo diegą 
Kaip gintaras garstyčių, grikių tartum 

sniegas. 
Kur dobiliukai žydi lyg mergaičių skruostai. 
Kur visa žalios ežios kaspinu apjuosia. 
Ir tik kur nekur kriaušė tyliai rymo .. .

Adomas Mickevičius buvo po
etas. Jis gražiomis eilėmis, tik
riausiai dar gražesnėmis ta kal
ba, kuria rašė, išreiškė tremti
nio ilgesį, kuris yra jūsų ir mū
sų. Tačiau prie to neapsistoki- 
me. Turime ne dejuoti, raudoti, 
bet tikėtis, darbuotis.

Kaip tik dėl tų jausmų, kurie 
mane žadina, dėl tos mus rišan
čios bendrumo dvasios noriu 
jums pasakyti, kad turime labai 
aiškų uždavinį: ugdyti, išvysty
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ti ir įamžinti savojo krašto ver
tybes. O jų yra tiek daug! Pra
dedant kultūra ir baigiant isto
rija, nuo meno iki tradicijų bei 
papročių jūs turite paveldėtą 
turtą, kuris juo labiau yra jūsų, 
nes tėvynėje neleidžiama jo at
skleisti ir viešumai parodyti.

Turite didelį senolių paliki
mą (atleiskite man už'kartoji
mą), turite uždavinį bei pareigą 
jį išlaikyti, branginti ir palikti 
amžiams. Tenebūnie jums sun
kus joks užsimojimas įgyven
dinti visa, kas gražu, gera, at
skleisti, sukaupti. Tada tik ga
lėsite visa tai perduoti sekan
čioms kartoms. Jūs esate gran
dies žiedas. Tad šią nepriklau- 
somybės minėjimo dieną jūsų 
pasiryžimas tebūnie—nieko ne
apleisti iš neapskaičiuojamų re
ligijos, istorijos, meno, archeo
logijos ir visų kitų žmogaus kul
tūros bei pažangos vertybių, ku
rios yra jūsų. Ir kaip tik dėlto, 
kad tai jūsų, reikia rūpintis, kad 
jos nepražūtų; nieko neapleis
ti, kas tik galima, jų saugoji
mui, nes jas reikia perduoti ki
tiems.

Šia prasme nepriklausomybės 
šventė, tėvynės šventė turės sa
vo prasmę ir vertę. Šia kryptimi 
esate įpareigoti. Čia negali ir 
neturi*būti jūsų tarpe pasidali
nimų, skirtumų. Čia nėra vie
tos ideologiniams skirtumams 
tada, kai reikia tėvynės turtą 
saugoti, ugdyti, gausinti ir se
kančioms kartoms perduoti.

Štai čia, Romoje, yra Šv. Ka
zimiero kolegija, kitur akademi
jos, dar kitur įvairūs kultūros 
centrai, bibliotekos, muzėjai. 
Visa tai yra jūsų turtas ir dėlto 
visų bendras turtas. Todėl, kaip 
jau pradžioje sakiau, nėra vie
tos nusiminimui, kuris stabdytų 
veiklumą, kuris lyg kokiu šydu 
dengtų jūsų entuziazmą. Tad 
veikite, planuokite, vykdykite. 
Visa, ką tik gero ir gražaus esa
te paveldėję, visa, ką tik gero 
ir gražaus galite atrasti, sukurti, 
— turite palaikyti, saugoti, to
bulinti. Tad veikite! Tada tikrai 
galėsite pasitarnauti savo tėvy
nei, tada tėvynę atrasite savyje.

Yra graži mintis, kurią radau 
vienoje knygoje apie Pietų 
Ameriką. Ten pasakyta, kad 
Bažnyčia yra tautybių puoselė
toja. Štai čia, šioje mažoje kop
lyčioje, šiuo momentu yra Baž
nyčia, bet Bažnyčia kaip Bend
ruomenė, kuri jus gaivina, kuri 
jums sako: Tėvynė yra šventa. 
Kadangi visi tikime į geresnę 
ateitį, kurkime ją, ruoškimės 
jai, paskubinkime ją, anticipuo- 
kime ją. Reikia daryti visa, kad 
toji ateitis greitai taptų garbin
ga realybe.

Teesie mūsų malda, kurią su
kūrė net nelabai tikintis auto
rius italas ir įdėjo ją į patriotų 
lūpas:
Grąžink mums Tėvynę, mes prašom, o

Viešpatie! 
Gfąžink |ą visiems: gyviems ir mirusiems. 
Išblaškytiems po platų pasaulį, 
Po krauju garuojančius laukus. 
Po Sibiro neišmatuojamus plotus.
Visiems, kurie mirė už amžinąjį Dievą . . .

Juo labiau jūs galite sakyti:
Dieve, dėl dabarties kančios, 
Grąžink mums Tėvynę, 
Grąžink lietuviams Lietuvą . . •

Parafrazavau, gal kiek suga
dindamas rimą, vieną Carducci 
odę. Joje mes visi randame sa
ve. Tai mūsų visų malda:
Grąžink mums Tėvynę, o Dieve, 
Grąžink lietuviams Lietuvą . . .

Prancūzijos sukeltos painiavos
Nesutarimai užsienio ir finansų politikoje 

GEDIMINAS GALVAPrancūzija jau iš seno garsė
jo puikiu klimatu, kultūrinės 
srities naujovėmis ir gyventojų 
nesugebėjimu valdytis. Prancū
zai — individualistai politikoje, 
labai konservatyvūs ūkyje. Net 
ir šiuo metu, kai mažos įmonės 
nepajėgios varžytis tarptautinė
je rinkoje, prancūzai stengiasi 
įmonėles išlaikyti, bet tik savas.

Visuomeninėje veikloje visi 
teiginiai tik sąlyginai teisingi. 
Nesuvaldoma Prancūzija jau 
daugiau kaip 15 metų pakenčia
mai tvarkėsi. Tiesa, ji pergyve
no daugelį streikų ir žinomąjį 
studentų bruzdėjimą 1968 m. 
Prezidentinė santvarka, turinti 
daugelį stabdžių politiniam įsi
bėgėjimui prilaikyti, suvaldė iš 
vardo revoliucionieriškai nusi
teikusius, balsavusius už komu
nistus, socialistus, bet vis sau
gojančius savo pinigines. Res
publikonai, vadinami degolinin- 
kai, atlaikė susiskaldžiusių kai
riųjų partijų spaudimą. Bet 
šiuo metu pastarosios jau apsi
jungė ir nori savo atstovą pa
sodinti net prezidentūroje.

Prancūzijos didybė
Charles de Gaulle buvo toli- 

regis, skelbęs mistinį siekimą 
Prancūzijos didybės, tačiau ne
matė kas dėjosi prie pat jo ko
jų, kai tolydžio vėso nuotaikos 
ketvirtos respublikos sunaikin
tojui ir penktosios kūrėjui. 
Krašto valdymo reforma jį išL 
metė iš balno 1969 m.

Jo įpėdinis prisitaikėlis G. 
Pompidou liko jau nustatytuose 
užsienio politikos rėmuose, nors 
darė kaikurias pataisas — suti
ko Britaniją įleisti į ūkinę Eu
ropos bendruomenę.

Prancūzijos imperija jau bu
vo palaidota. Paryžius bendra
vo su Afrikos valstybėmis tik 
tiek, kiek naujosios valstybės 
sutiko bendradarbiauti. Pary
žiaus ir Bonnos nuoširdūs santy
kiai ėmė silpnėti. Prancūzijos- 
JAV santykiai nepagerėjo nuo 
1966 m., kai buvo įsakyta ne 
tik amerikiečiams, bet ir Šiauri
nio Atlanto Sąjungai išsinešdin
ti iš Prancūzijos ir jos būstinę 
iškeldinti. Su Sov. Sąjunga pa
laikyti geri santykiai, bet be 
ryškaus turinio. Prancūzija ban
dė vyrauti ūkinėje bendruome
nėje, bet stengdamasi vis ką

| Pinnebergo Vokietijoje aplankius J
KOSTAS ASTRAVAS

Mano mintys pilnos malonių 
praeities prisiminimų. Ausyse 
skamba studentiška daina po 
kadaise tolimoje praeityje švęs
to “finis semestri” baliaus. Ga
lingai ūžiant džypo motorui, ke
liavau pro Quellenthalio karčia- 
mą pagrindiniu keliu, vedančiu 
į buvusio Pabaltijo universiteto 
stovyklą Pinnebergo priemies
tyje. Šioje Quellenthalio karčia- 
moje paskutinį kartą ūžėm 1948 
m. aplaistydami “finis semest
ri” — akademinius pasiseki
mus, nepavykusius egzaminus, 
pasistūmėjimą vienu kursu į 
priekį. Nežiūrint visų iškilmių 
ir pakilusios akademinės nuo
taikos, visus slėgė nerimas žiū
rint į netikrą ir nežinomą atei
tį. Nemažai mūsiškių planavo 
laikinai nutraukti studijas ir 
vykti užsidirbti pinigo į Kana
dos šiaurės aukso kasyklas, miš
kus ir į kitokius darbus, žodžiu, 
tęsti egzistenciją kitame pasau
lio kontinente, kaip kiekvieno 
protelis išmano.
Tėvelis rašo sūnui laišką, 
Klausia ar studijas baigei, 
Sūneliui yra viskas aišku, 
Tik su pinigais blogai...

Skamba ausyse daina geriant 
pastiprintą vokišką alų. Turtin
gesni studentai vaizbūnai kelia 
vokiško samagono stiklus. Jų 
tarpe vaišinasi ir profesoriai. 
Vienas iš jų, traukdamas studen
tišką dainą ir prisimindamas, 
kad ir jis buvo jaunas studen
tas, retkarčiais nugręžia iš savo 
ilgos žilos barzdos stiprų vokiš
ką gėrimą.

Sumažinęs greitį, pamažu rie
du daug kartų praeita gatve su 
naujai išdygusiais pastatais tarp 
senų ir man pažįstamų liepų alė
jų bei žalumynų. Dairausi ap
link, tikėdamasis pamatyti il
gaausį asilą. Tas pats žilabarz
dis profesorius, studentams ne
supratus jo sutrumpintai iš
spręstų integralų, kvaršinamas 
klausimų, paprastai atsakydavo, 
kad tai labai paprasta ir kad 
pirmas Pinnebergo gatvėje su
tiktas asilas tai žino. Mintimis 
j ieškodamas to asilo, privažiuo
ju gatvės galą ir beveik atsimu- 
su į pažįstamus vartus — tai bu
vusi Pabaltijo universiteto sto
vykla. Vartai uždaryti. Užsidė
jęs ginklą ant pečių kaukšėda
mas sunkiais batais vaikščioja 
vokiečių aviacijos kareivis, sau
gojąs įėjimą į šią stovyklą. Pro 
geležinius vartus matėsi pagrin
dinė gatvė, einanti per stovyk
lą, apaugusi gražiai pakirptomis 
liepomis. Sargybų pastato sto
vyklos viduje, vartų kairėje, 
pro užaugusias liepas nesimatė. 

nors sau gauti, pirmenybėmis 
naudotis.

Prezidento liga
Prancūzijos prezidentas yra 

sunkus ligonis. Britanijos minis- 
teris pirmininkas dėl angliaka
sių streiko buvo priverstas 
skelbti parlamento rinkimus. 
Italijos vyriausybė suiro. Fede
racinės Vokietijos kancleris jau 
prasitarė, kad šią vasarą pasi
trauksiąs iš pareigų. Neteks ste
bėtis, jei minėti pareigūnai šiais 
metais pasitrauks ar bus nuša
linti.

G. Pompidou savo ligą vadi
na asmeniniu reikalu. Tikrovė
je taip nėra. Jei dar sunkiau su
sirgs, turės atsisveikinti su pre
zidentūra. Kuriam laikui jį pa
keis ministeris pirmininkas. O 
dabartinis Prancūzijos ministe
ris pirmininkas Pierre Messmer 
pasižymėjo tik paslaugomis pre
zidentui. Jis ištikimas ir patiki
mas prezidentui, tačiau šių sa
vybių neužtenka kraštui valdyti.

Oficialiai skelbiama, kad pre
zidentas sergąs gripu ir artričiu, 
tačiau jo išpurtęs veidas duoda 
pagrindo manyti, kad jis serga 
myeloma — kaulų smegenų li
ga, kuriai gydyti būtinas dide
lis kiekis vaistų (kortizono).

Prancūzijos smūgis
Prancūzija jau nekartą pasi

žymėjo labai kampuotais, bet 
trumparegiškais užsienio ir ūkio 
politikos mostais. Po pirmojo 
visuotinio karo ji kenkė besi
kuriančiai Lietuvai, skatino len
kiškąjį imperializmą, apsupo 
Vokietiją, bet buvo jos sutriuš
kinta kare, šiame pokaryje taip 
pat padarė kampuotus veiksmus 
trumpalaikės naudos jieškoda- 
ma. Tokį mostą ji padarė ir pra
ėjusį sausio mėnesį, kai sulau
žė susitarimą su ūkinės Europos 
bendruomenės kraštais neleisti 
frankui žymiai siūbuoti. Pagal tą 
susitarimą, minėti kraštai auk
su ir svetima valiuta turėjo su
pirkinėti savo valiutą ir neleisti 
jai kristi. Tai buvo paruošiama
sis tarpsnis, siekiąs po kelerių 
metų (neilgiau dešimtmečio) 
įvesti bendrą valiutą ūkinės 
bendruomenės kraštuose.

Anksčiau Prancūzija trukdė 
politiškai apjungti ūkinės bend

Ir stovyklos pastatų iš lauko pu
sės nesimatė, nes aplink visą 
stovyklą buvo dviejų kilometrų 
ilgumo liepų siena.

* * *
“ ... mes atsisveikiname ir 

kartu sveikiname jus kaip 
kregždes, paliekančias šį kraštą, 
kaip pijonierius, išvykstančius 
į svetimą, tolimą, mažai pažįsta
mą kraštą sunkiu fiziniu darbu 
kurti naujo gyvenimo...” 
Taip bylojo profesorius Stan
kus mums penkiems, išvykstan
tiems į Kanadą: Chainauskui, 
Paškevičiui, Laniauskui, man ir 
Vladui Šarūnui. Pažiūriu į Ša
rūno veidą, visada pilną humo
ro, entuziazmo ir juoko. Šį kar
tą jis buvo susimąstęs ir galvo 
apie ateitį tolimoje Kanadoje. 
Gaila, jis nebeskaitys šių eilu
čių, nes Kanados žemė jį jau 
priglaudė amžinam poilsiui. Ša
rūnas vyko Kanados miškų kirs
ti, o mes — į šiaurės aukso ka
syklas. Kitos dienos rytą mes vi
si penki prieš 24 metus paskuti
nį kartą išėjom pro šiuos vartus 
į nežinią — dirbti paprastais 
darbininkais Kanados šiaurėje.

* * *
Atrodo, čia buvau tik prieš 

kelias savaites. Tuo metu baigi
mas studijų atrodė kaip malo
nus Arabijos dykumų miražas. 
Praeities studijų, sunkaus dar
bo, profesinių ir politinių intri
gų užgrūdintas grįžtu džypu į 
Ameriką iš Kuveito dirbęs ten 
kaip inžinerijos konsultantas 
savo klientams arabams. Po 5 
mėnesių kelionės esu netoli pa
baigos. Kai pasieksiu Emdeno 
uostą, iš ten mane paims vokiš
kas laivas ir nuveš į Niujorką. 
Iki laivo išplaukimo turiu ne
mažai laiko, tai galiu čia kelias 
dienas ilsėtis ir apsižvalgyti.

* * *
Palikęs džypą prie vartų, pa

suku į netoli esančias kapines. 
Po trumpo jieškojimo medžių 
pavėsyje surandu mūsų kolegos 
a. a. Vaclovo Bričkaus kapą, mū
sų supiltą, jam paskendus Pin
nebergo ežeriuke. Netoli jo bu
vo latvės studentės kapas. Padė
jęs po gėlės žiedą ant abiejų ka
pų, pasukau pušyno link. Eiti į 
stovyklą nesiskubinau. Bandyti 
praeitį greitai pergyventi būtų 
tas pats, kaip vienu ypu išgerti 
šampano taurę. Visas šis plotas, 
kadaise buvęs tuščias, dabar ap
statytas skoningai suplanuotais 
namais. Matyti medžiais apau
gusios gatvės ir pilni kiemai gė
lių. Visiems Pinnebergo studen
tams pažįstamame pušyno res
torane išgėręs karstos kavos, 
pamažu pasukau atgal prie savo 

ruomenės kraštus, dabar, jieš- 
kodama sau naudos, žymiai pa
žeidė ūkinės bendruomenės 
kraštų ekonominį bendravimą. 
Ji nesitenkino šiuo žygiu. Vasa
rio mėn. ji tarėsi ir pasirašė 
ypatingas sutartis su Saudi Ara
bija, Kuveitu, Sirija, Libija ir 
kitais naftos tiekėjais. Saudi 
Arabija įsipareigojo parduoti 
Prancūzijai 800 milijonų tonų 
naftos per dvidešimt metų. 
Prancūzai pažadėjo už naftą at
siteisti ginklais, įvairiomis pre
kėmis ir įrengimais.

Jos keliu nuėjo britai ir vo
kiečiai, pradėję panašias dery
bas su arabų kraštais dėl naftos 
tiekimo.

Vašingtone įvykusiame vasa
rio 11-14 dienomis naftos varto
tojų pasitarime Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris M. Jo- 
bert balsavo prieš 12 dalyvių ir 
pareiškė: “Vieni mūsų yra nu
tukę, kiti yra pusbadžiai ir rū
pinasi maistu rytojui. Apie do
rovę čia netinka kalbėti.”

Savanaudiška politika
JAV yra padariusios nevieną 

akibrokštą Europos kraštams, 
ypač Prancūzijai. M. Jobert su
vedė sąskaitas su JAV, bet da
lis smūgio teko ir Ūkinei Euro
pos Bendruomenei, kurioje dar 
padidinta Įtampa ir trintis.

Ko gi siekė Prancūzija? Augš- 
tomis kainomis perkant naftą, 
jos importas 1974 m. padidės 
apie 7 bin. dol. Praėjusių metų 
mokėjimo balansas liko* nesu- 
vestas. Prancūzija nori skatinti 
eksportą. Jos vyriausybė nutarė 
leisti frankui kristi ir tuo būdu 
skatinti eksportą. Visomis prie
monėmis numatoma eksportą 
padidinti bent 8,5%.

Sprendimą padarė preziden
tas, ministeris pirmininkas ir fi
nansų ministeris V. Giscard 
d’Estaing. Jie smogė bendruo
menei, kai jos nariai, o ypač Fe
deracinė Vokietija, pasiūlė rim
tą paramą sunkmečiui apvaldy
ti. Prancūzija pasirinko trumpa
laikę savanaudišką politiką. Ji 
yra trumparegiška, nes užtrenk
tas duris nebus lengva vėl pra
verti. Prancūzijai pervertinus 
savo jėgą ir atsisakius eilinio pa
dorumo, bus sunku kovoti, juo 
labiau laimėti.

Ii1

Mūsų brangiam vyrui ir tėveliui 
a. a. ANTANUI BRAKUI mirus, 

nuoširdžiai dėkojame: visiems atsilankiusiems koplyčioje, 
aukojusiems šv. Mišias už vėlionies sielą, pasiuntusiems 
gėles; visiems dalyvavusiems gedulingose Mišiose ir paly- 
dėjusiems velionį į amžino poilsio vietą — Šv. Jono ka
pines. Taip pat nuoširdi padėka visiems, mus užjoutusiems 
laiškais, telegramomis. Nuoširdi padėka: kun. klebonui P. 
Ažubaliui už maldas koplyčioje, jaudinančius žodžius ir 
šv. Mišias bažnyčioje; kun. J. Staškevičiui už maldas kop
lyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Ypatinga pa
dėka Birutei ir Antanui Matulaičiams, jų šeimininkėms 
už taip gražiai paruoštus pusryčius.

Visiems nuoširdus ačiū —

Žmona Ellen, sūnus Andy ir duktė Diana

mokytojai 
ALBINAI BARZDUKIENEI

B

mirus, jos vyrui STASIUI BARZDUKUI, PLB garbės 
pirmininkui, josios vaikams bei artimiesiems reiškia 

gilią užuojautą ir kartu liūdi —

Buvusieji Eichstaetto gimnazijos auklėtiniai:

A. Bobėnaitė J. Nešukaitis

D. Bobėnaitė E. Strimaitė

B. Levickaitė T. Vieraitytė

N. Mikšytė A. Zarembaitė

Z. Morkūnaitė B. Žilvitytė

I ' VLADUI MITRIKUI i
tragiškai mirus, jo žmonai ONUTEI, dukrai KLARAI, 

sūnums JONUI, ERIKIUI, visiems giminėms Kanadoje 
ir Lietuvoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime — Wawos lietuviai:

J. A. Vinslovai L. M. Armaliai

P. O. Grušiai A. E. Beklnčiai
j V. D. Grušiai J. Žilys

V. MickusI

mašinos, pastatytos prie stovyk
los vartų. Netoli jos stovėjo 4 
ginkluoti vokiečių žandarai. Vie
nas, pasitikęs mane, anglų kal
ba griežtu tonu paklausė mano 
tautybės ir pareikalavo paso. 
Sakė, jiems įsakyta tikrinti vi
sas mašinas, turinčias arabiškus 
registracijos numerius. Mano 
džypas buvo registruotas Ku
veite ir turėjo keletą arabiškų 
lipdžių ant langų. Tai sukėlė 
jiems įtarimą. Mat, mašina galė
jo būti prikrauta ginklų ar 
sprogstamos medžiagos. Miun
cheno olimpinių žaidimų metu 
arabų - žydų incidentas buvo 
įvykęs tik prieš kelias savaites. 
Aš tą jų atsargumą jau žinojau.

Kai palikau Jugoslaviją ir 
priartėjau prie Austrijos kont
rolės, išėjęs austras sušvilpė. 
Staiga mane apstojo iš pastato 
išbėgę ginkluoti austrų sargybi
niai. Užkalbinau juos vokiškai 
ir parodžiau pasą. Visi juokėsi 
ir nieko nesakę grįžo atgal į pa
statą. Panašiai buvau sutiktas 
šveicarų ir vokiečių įvažiuojant 
į jų valstybes. Tik Rytų Vokieti
joj mane džiaugsmingai sutiko. 
Dresdene atsiminimui norėjo 
net mano arabišką mašinos lei
dimo numerį pavogti. Laiku pa
stebėjus ir pradėjus šaukti, ara
bų mėgėjai pabėgo. Sarajevo 
mieste, Jugoslavijoje, kur nema
žai jugoslavų yra mahometonai, 
mane labai gerbė, nes visiem 
sakydavau, kad esu mahometo
nas, ir kelio visur klausdavau 
arabiškai.

I šių vokiečių žandarų ang
lų kalba klausimą Pinneberge 
del tautybės ir paso atsakiau vo
kiškai ir parodžiau amerikietiš
ką pasą. Tai pašalino visus įta
rimus ir užsimezgė draugystė. 
Šių žandarų iškviestas budintis 
įgulos karininkas davė man lei
dimą apžiūrėti stovyklą, kurio
je, kaip ir anksčiau, buvo vokie
čių aviacijos mokykla. Po apžiū
rėjimo buvau pakviestas į kari
ninkų ramovę, kur išgėrėm ka
vos su konjaku.

(Bus daugiau)

A. šileikiai

P. Šidlauskas

E. Vembrės

Z. Izokaičiai

K. Gegeckai

M. Šalčiūnai

B. Dulkus
Welland, Ont.

^VLADUI MITRIKUI
tragiškai žuvus Wawoje, Ont., jo žmonai, vaikams ir 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. II bityno: 

30 Dewson St.. Toronto 4, Ont.
Eagle*1 Nest

Telefonas 534 - 05G3

Af A

Vladui Mitrikui
■ K

mirus, jo žmonai, dukrai, sūnums bei artimiesiems
gilią užuojautą reiškia — BekinHų šeima

Wawa, Ont.

AJA

TOMUI UŽUPIUI
Toronte mirus, jo žmoną VINCĘ, sūnus ARVY- 

| DĄ ir JONĄ nuoširdžiai užjaučiame —

L. Pilipavičių šeima
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Tautinių šokių grupė “Gyvataras” iš Kanados aplankė Kolumbijos lietu
vius. Nuotraukoje — grupės nariai prie Medellino katedros š. m. vasario 
17 d. Viduryje — kun. M. Tamošiūnas, išvykos organizatorius ii- Medellino 
lietuvių kapelionas, jo kairėje — PLB valdybos pirm. Br. Nainys, L. Ver- 
bickaitė, dešinėje — “Gyvataro” vadovė G. Breichmanienė

KANADOS LAISVĖ PAVOJUJE
Parlamento nario mintys apie pasaulio laisvę ir Lietuvą

Čia pateikiame jauniausio Kanados 
federacinio parlamento nario SEAN 
O’SULLIVAN, 22 m. amžiaus, ištrau
ką kalbos, pasakytos Vasario 16 pro
ga Hamiltono lietuviams. Autorius 
susidomėjo politika buvusio Kanados 
premjero J. G. Diefenbakerio dėka 
ir įstojo konservatorių partijom Ku
rį laiką buvo Ontario premjero W. 
Davis patarėju jaunimo reikalams. Į 
federacinį parlamentą išrinktas Ha
miltono-Wentworth apylinkėje. RED.

Noriu kalbėti šia tema, nes 
matau horizonte mus tykojan
čią grėsmę: Kanados laisvė yra 
pavojuje. Tai sakau ne dėlto, 
kad norėčiau įvaryti baimę ar 
sudraminti savo kalbą, bet dėl
to, kad kiekvienas, kuris brangi
na laisvę, neleistų pasiekti to
kios ribos, kur ji prarandama.

Didžiausias laisvės priešas 
Kanadoje yra savęs užliūliavi
mas. Daugybė žmonių, ypač ma
no amžiaus, kurie niekad nema
tė karo ir užaugo patogiose Ka
nados sąlygose, mano, kad laisvė 
yra savaime ateinantis dalykas.

Žinoma, vaistas prieš tokį nu
siteikimą nėra karas, bet taip 
pat nėra vaistas nė klaidingai 
suprantama taika, kuri egzistuo
ja vien dėlto, kad mes jos nori
me. Taip, visi mes norime tai
kos, bet ji nepriklauso nė nuo 
didžiausių norų. Mes neturime 
užmerkti akių tarptautinės poli
tikos tikrovei, ypač sovietiniam 
kėslam.

Nori ar nenori, šaltasis ka
ras tebėra nebaigtas. Kanada ne
turi bėgti nuo savo vaidmens. 
Neapgaudinėkime savęs minti
mi, kad komunistinis pavojus 
negresia mūsų visuomenei.

Pastaraisiais metais daug kal
bama apie atoslūgį — naują tai
kos erą, atėjusią per dialogą su 
Sov. Sąjunga, per geresnį vienas 
kito supratimą, per naują atvi
rumą. Šie visi dalykai yra žings
niai teisinga linkme, nes visi 
žmonės, nežiūrint jų rasės, įsiti
kinimų bei įvairių skirtumų, — 
turi perdaug bendro, kad galė
tų atsisakyti dialogo arba vėl 
pradėti karą šioje planetoje, ku
rioje mes visi turime ir galime 
kartu gyventi.

Pavojus yra tas, kad norėdami 
visuotinės taikos, pradedame 
matyti tikrovę tokią, kokios no
rime, o ne tokią, kokia ji ištik- 
rųjų yra. Pvz. yra tokių, kurie 
nebetiki į šaltąjį karą ir mano, 
kad su Šov. Sąjunga sudaryta 
tikra taika. Yra netgi tokių, ku
rie sako, kad sovietai yra mūsų 
draugai. Tiesa, didžioji Sov. Są
jungos gyventojų dalis yra mū
sų draugai. Su jais mes gyvena
me taikoje ir jiems nėra pras
mės kovoti. Deja, tokia laiky
sena negali būti taikoma Sov. 
Sąjungos vyriausybei. Negali 
būti tikros taikos su tokia vy
riausybe ar betkokia diktatūra, 
kol nepripažįsta pagrindinių tei
sių savo piliečiams, kurie yra 
mūsų broliai ir seserys bendra- 
žmogiška prasme.

Negali būti tikros taikos nei 
šaltojo karo pabaigos, kol Sov. 
Sąjungos vyriausybė plės savo 
galybę ir įtaką. Tokie jos kėslai 
liečia ir mūsų šalį, mūsų visuo
menę bei visus kitus, kurie mi
nėtai įtakai pasiduoda. Mūsų ša
lis Kanada jai bus tol atvira, 
koį mes laisvę laikysime savai
me suprantamu dalyku ir leisi
me sovietams laisvai veikti, už
miršę karčias praeities pamo
kas.

Sovietų vadai skelbia taikingą 
sugyvenimą, tačiau nesiliauja 
kalbėję apie laisvos santvarkos 
sunaikinimą ir neišvengiamą 
marksizmo pergalę pasaulyje. 
Jie skelbia taiką, tačiau nuo
lat didina karinį savo pajėgumą 
nepaprastu spartumu.

Nuolatinė sovietų grėsmė Eu
ropai, Kanadai ir visam pasau
liui man pasirodė visu ryškumu 
besilankant kartu su kitais aš- 
tuoniais parlamento nariais 
Briuselyje, kur įvyko pasitari
mas Š. Atlanto Sąjungos būsti
nėje ...

ŠAS laimėjimai per pastaruo
sius 25 metus kelia kaikurias 
problemas ateičiai. Daugeliui š. 
Amerikos gyventojų ŠAS atro
do kaip atgyvenusi organizaci
ja, reikalaujanti daug lėšų. Esą 
reikia iš jos pasitraukti. Tokia 
nuomonė yra visai suprantama.

Sovietų taktika yra taip suk
tai pridengta, kad jų agresijos 
nematyti. Neatrodo, kad tai bū
tų grėsmė. Be to, Europos kraš
tai mums atrodo tokie tolimi. 
Ir jei vienas jų arba keli pateks 
į komunistų rankas, tai mūsų 
gyvenimo Kanadoje nepalies.

Deja, nė viena šių nuomonių 
nėra teisinga. Kanada su Eu
ropos sąjungininkais yra susiju
si ekonominiu, socialiniu bei ki
tokiais požiūriais. Dėlto įvykiai 
anuose kraštuose tikriausiai pa
liestų ir mus. Minėtos Europos 
šalys prie Sov. Sąjungos sienos 
yra mažos ir, likusios vienos, 
jokiu būdu negalės atlaikyti so
vietų smūgio. Vienai kritus, at
eis eilė kitai.

Jei Europa atitektų sovie
tams, viso pasaulio pusiausvyra 
liktų suardyta, o komunizmas 
aiškiai nurungtų demokratiją.

Sov. Sąjungos plėtra, kuri 
prasidėjo su Lietuvos pagrobi
mu karo metu, tęsiama toliau, 
nors jos metodai pasidarė subti
lesni. Čekoslovakijos pavyzdys 
betgi rodo, kad Maskva yra pa
siruošusi pavartoti jėgą, kada 
tik nori.

Sov. Sąjunga, laikydama 4,5 
milijono vyrų kariuomenę, išug
dė tokią karo mašiną, kuri gali 
lengvai dalinti brangius ir sudė
tingus ginklus, kaip tai įvyko 
Artimųjų Rytų kare. Vyriausy
bė, kuri dedasi siekianti taikos, 
teberengia metinius paradus ir 
juose rodo naujausius karo išra
dimus. Pastaruoju metu ji me
tėsi į masinę jūrinės galybės 
plėtrą. Nėra pasaulyje vietos, 
kurios neliestų sovietinė karo 
mašina.

Trumpai tariant, dabartinė 
Sov. Sąjungos galybė ir politika 
gresia ne tik Kanadai, bet ir 
aplamai laisvei visose šalyse. Šią 
grėsmę didina daugelio kanadie
čių trumparegiškumas, grėsmės 
nematymas ir savęs užliūliavi
mas turima laisve.

Tikiuosi, kad Jūs, lietuviai, 
pažindami tikrąją laisvės ver
tę, jausite pareigą priminti ki
tiems kanadiečiams, kaip ji yra 
svarbi ir kaip lengvai praran
dama.

Mes norime ne karo, o tai
kos. Tačiau žinome, kad tikra 
taika bus tada, kai visi mūsų 
broliai bei seesrys Lietuvoje ir 
visame pasaulyje galės džiaug
tis pagrindine žmogaus teise, 
būtent, laisve.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 °

KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirmininkė L. Skripkutė įtei
kia Vasario 16 proga federacinio parlamento nariui S. O’Sullivan 
Algio Rukšėno knygą “Day of Shame” Nuotr. V. Beniušio

Made in "Akiračiai” ANTANAS MUSTEIKIS

“Akiračių” redaktorius ir 
kritikas dr. Z. Rekašius atsilie
pė į mano recenziją apie “Lithu
ania in Crisis” knygą, kaip ir 
galima buvo tikėtis, jam ir jo 
“magazinui” būdingu stiliumi 
bei etika (žr. “Akiračiai”, 1973 
m. lapkritis, nr. 10). Prigriaudė, 
pridundėjo — vis iš tuščio į 
kiaurą, vis pro šalį.

1. Kritikas mano recenzijoje 
(“Lituanus”, 1973, Vol. 19, No. 
3) randa “lietuviškos minties ir 
angliško žodžio peštynes”, 
svarsto, ar “nelabai tobulas kaL 
bos mokėjimas taip sukompro
mitavo recenzentą” ir t. t. 
Triukšmo daug, tik kritikas nie
kur nepasako, ką angliškesnio 
reikėtų vartoti vietoj jam ne
tinkamų žodžių. Ir aš numanau 
kodėl taip atsitiko: norėdamas 
mušti, lazdą surasi be vargo. O 
recenzijos kalba vargiai galėtų 
būti taisytina, nes ji buvo patik
rinta kalbininko, gimusio JAV, 
turinčio daktaro laipsnį ir dės
tančio universitete. Kiekvienas 
gali suprasti, kad čia dr. Reka
šius parodo ir savo anglų kalbos 
žinojimo lygį: recenzuojamos 
knygos pavadinimą rašo “Lith
uania in crisis”, iš mažosios rai
dės. Ir kad skaitytojas nesuabe
jotų, kieno tai klaida — spaus
tuvės ar kritiko, klaidą pakar
tojo antrą kartą ...

2. Recenzijoje aš pastebėjau, 
kad autoriaus (dr. Sabaliūno) 
vartojamas terminas “liberal 
democratic” nėra apibrėžtas, o 
jis knygoje labai svarbus, nes 
taikomas ir Lietuvos valstybi
niam gyvenimui matuoti. Tuo 
tarpu kritikas čia pat ir atsi
skleidė su savo “logika”: “Jei 
neskiri elementarių sąvokų, kaip 
drįsti recenzuoti knygą?” Atro
do, kad kritikas nežino, jog pir
mas dalykas, į kurį kiekvienas 
mokslinio veikalo auotrius pri
valo kreipti dėmesį, anglosaksų 
yra išreiškiamas šiuo klausimu: 
“What do you'-mean?” Ir tai tai
kytina juo labiau knygos “Lithu
ania in Crisis” autoriui, kuris 
Lietuvos darbininkų situaciją, 
tarp kitko, apibrėžia komunisti
niais šaltiniais. Ar nenuosekli 
tad ir mano užuomina apie 
“liaudies demokratiją”? Ar ir 
ji apibrėžiama tais pačiais šalti
niais?

3. Kritikas daug dalykų ran
da ir išranda mano recenzijoj. 
Pvz. jis rašo, jog “nepatinka re
cenzentui knygos išvados. Todėl 
jis ir pradeda aiškinti skaityto
jui, kaip reikia vadinti... kny
gos autorių”. Deja, to mano re
cenzijoj nėra, kaip ir daugelio 
kitų jo atrastų dalykų. Tai dr. 
Rekašiaus pramonėlė, ir jis, ma
nau, žino, ką daro ir kodėl, 
vengdamas cituoti mane toje 
vietoje ir kitose. Jei pacituotų 
mano žodžius pilname sakinyje 
ir potekstėje, išgaruotų visa 
kritiko gražbylystė; tada ir pa
ties redaktoriaus lygio skaityto
jai pastebėtų jo tuščiažodžiavi
mą. Tikrumoje čia dr. Rekašius 
kariauja su savo paties fabrika- 
tais.

4. Dr. Rekašius pervertina di
sertacijų (kritikas rašo: dizerta- 
cija) svorį. Disertacijos neleng- 
va parašyti JAV universitetuo
se, bet jos paprastai nėra laiko
mos dideliais mokslo laimėji
mais, nes dažniausiai tai dar ne- 
subrendusio, ką tik iškepto dak
taro pirmasis mokslinis pasi
reiškimas. (Čia aš kalbu apla
mai, be vienokių ar kitokių aliu
zijų į dr. Sabaliūno disertaciją). 
Kalbant konkrečiai, aš abejoju, 
ar ta “visa eilė profesorių”, ku
rie minėtą disertaciją skaitė,pri
lygo bent jau atitinkamu paty
rimu ir tiesioginėmis žiniomis 
trims knygos recenzentams: V. 
Vaitiekūnui (“Aiduose”), dr. B. 
Kaslui (“Journal of Baltic Stu
dies”) ir dr. V. Vardžiui (“Drau
ge”). Universitetų leidyklos turi 
gerą reputaciją, bet ir jų spren
dimai yra paremti ne vien 
moksliniais duomenimis. Jeigu 
augščiau paminėti recenzentai 
būtų buvę departamentiniai di
sertacijos patarėjai ar kritikai, 
nėra abejonės, kad ir mano re
cenzija būtų buvusi kitokia, o 
gal vien tik girianti. Tarp kitko, 
aš parašiau savo recenziją ne
priklausomai nuo pirmųjų, bet 
ir manoji esmėje nesiskiria nuo 

augščiau pacituotų, tik aš pri
ėjau iš skirtingo (sociologinio) 
požiūrio.

5. Kritikas rašo, kad man 
“Vytauto Didžiojo universitetas 
buvo notorious for its leftist 
leanings, nors vienintelis šito
kio teiginio įrodymas recenzijo
je būtų nebent tvirtinimas, kad 
studentų korporacijų tarpe gau
siausios'buvo ... katalikų ir 
tautininkų korporacijos”.

Šių dviejų skirtingų dalykų 
suplakimas yra dr. Rekašiaus 
deimančiukas, nes aš ribotos re
cenzijos rėmuose neradau tiks
linga įrodymais išplėtoti kaiku- 
rių universiteto profesorių pa
krypimus ton kairėn, kuri pasi
nešė į draugiją sovietų kultūrai 
pažinti ir kt. Tačiau tai, ką kri
tikas padarė, moksliniu ir eti
niu požiūriu yra ne tik dr. Re
kašiaus pramonėlė, bet ir nusi
kaltimas. Aš jį paryškinsiu že
miau paduotu pavyzdžiu.

Įsivaizduokime, kad koks 
nors laikraštininkas, apsilankęs 
išeivijos “lietuvių sostinėje”, ap
rašo savo įspūdžius “Čikaga 
šiandien” straipsniu. Viename 
poskyryje jis pamini kultūri
nius emigrantų siekius, nepa
miršdamas nė atviro žodžio 
“Akiračio” polėkių. Kitame po
skyryje aprašoma' nusikaltėlių 
įstaiga, kurios durys atviros ir 
nuo teisės nukrypusiems politi
kams, ir Al Caponės palikuo
nims. Tai tiek. O dr. Rekašiaus 
vartojama “suplakimo metodi
ka” iš šių dviejų poskyrių štai 
ką padaro:

Čikagoje yra atviro žodžio 
mėnraščiu pasivadinęs periodi
nis (leidinys “Akiračiai”, nors 
vienintelis šitokio teiginio įro
dymas “Čikaga šiandien” skilty
se būtų nebent tvirtinimas, kad 
“Akiračiuose” yra atviros durys 
ir nuo teisės nukrypusiems po
litikams, ir Al Caponės palikuo
nims.

Atsiprašydamas už drastišką 
(nors tos pačios rūšies) iliustra
ciją, prašau skaitytoją įsidėmė
ti, į kokią nesąmonę nuveda dr. 
Rekašiaus metodika.

6. Neseniai perskaičiau S. I. 
Popovo knygą, išverstą į lietu
vių kalbą, pavadintą “šiuolai
kinės buržuazinės sociologijos 
kritika”, išspausdintą 1969 m. 
Vilniuje. Autorius vartoja pa
grindinius propagandos triu
kus, žinomus visame pasaulyje. 
Tad Popovas cituoja vakarie
čius (“buržuazinius”) sociologus 
be potekstės,, išleidžia reikalin
gus žodžius, o prideda savuo
sius, ir aš neatpažįstu tų socio
logų, apie kuriuos anksčiau, dar 
prieš Popovo “apšvietimą”, kal
bėjau savo studentams, šitaip 
elgiasi ir dr. Rekašius. Todėl aš 
taip pat neatpažįstu savo recen
zijos, “išguldytos” “Akiračiuo
se”. Dr. Rekašius nenusileidžia 
Popovui. Dar daugiau: vienu aL 
veju — “suplakimo metodika” 
— dr. Rekašius pralenkia Popo
vą Tik žodžiavimusi ir šmeiži
mu (“prostitutiškai šventais”, 
‘ ‘birčininkų’ ’, ‘ ‘intelektualinis 
chuliganizmas”) truputį atsilie
ka nuo Popovo meno. Beje, 
šmeižtai sustabdomi ne spaudo
je, o teisme. O kol to dar nėra, 
tai nereikia nusiminti, sako op
timistai: ateityje galima tikėtis 
ir šioje srityje “Akiračių” pa
žangos, jei ne čempijonato.

7. Visdėlto vienas dalykas vi
soje dr. Rekašiaus propagando
je yra vertas dėmesio — tai jo 
pabrėžtas skirtumas tarp “nesu
pranta” ir “negali suprasti”. 
Man atrodo, kad antroji forma 
yra mažiau pavojinga rašte, nes 
mažiau implikuojanti, turint 
galvoje atsakomybės pajautimą. 
Žmogus yra beveik nepakaltina
mas, jei, stipriausiai įsitikinęs 
savo pažiūrų neklaidingumu, ne
gali suprasti kitų. Tuo tarpu są
voka “nesupranta” gali reikšti 
nenorą suprasti, t. y. norą, gal 
sąmoningą norą nesuprasti. Aš 
manau, kad dr. Rekašius gali su
prasti, kaip jis iškraipė mano re
cenziją ir kodėl jis taip padarė, 
nors savo “kritikoj” jis lyg ir 
nesupranta. Dalykiškai jis nė 
nebandė atremti mano duome
nų bei įrodymų, išskyrus vieną 
aiškinimą, ar bedarbių būklė 
pagerėjo, ar pablogėjo, kai jiem 
buvo suorganizuoti viešieji dar
bai. Vietoj to dr. Rekašius su
fabrikavo mano mintis, pasi
dirbdino savo iškamšą ir ją pa
vadino mano recenzija. Bet tai 
dar neviskas.

8. Šekspyras savo kūryboje 
vaizduoja herojų, kurio kaž
koks sumišimas ar tariamas pa
mišimas turi taisyklingumą, pa- 
sikartojamumą, reguliarumą bei 
sistemingumą. Dėlto jo prota
gonistai nutaria, kad tos savybės 
yra pavojingos: jos gali slėpti 
gudrumą. Panašų reguliarumą 
ir sistemingumą daug kas paste
bi dr. Rekašiaus ir kitų “Akira
čių” redaktorių “sistemoj”. Ir 
aš į ją patekau prieš savo norą, 
visai atsitiktinai. Nors man pri
skirtas mažas vaidmuo, bet “sis
temai” jis labai parankus. Kaip 
matome, ne aš, o “Akiračių” re
daktoriai yra atsakingi už iš
kamšą. O ta iškamša jie tikisi 

pagauti kitą žuvį. Tinklą jie už
metė ant dr. A. Klimo, “Litua- 
nus” redaktoriaus, tartum ir jis 
būtų atsakingas už pramonėlę, 
made in “Akiračiai”.

Dabar pažvelkime, kas yra 
“Akiračių” redaktorių tarpe. 
Ogi yra ten dar vienas gerb. re
daktorius, kuris tuo pat metu 
yra “Lituanus” redaktorius, 
taip sakant, sėdįs ant dviejų kė
džių, dvigubas redaktorius. Ir 
tai, žinoma, nieko nuostabaus. 
Bet pažiūrėkime atidžiau! Žmo
gus juk turi dvi rankas. Jos abi 
bendradarbiauja. Tik kaip? Ogi 
viena ranka nuoširdžiai!?) bend
radarbiauja su “Lituanus” re
daktorium dr. Klimu, kita ran
ka nuoširdžiai bendradarbiauja 
su ... red. Rekašium, kuris že
mina red. Klimą (“ar redakto
rius skaitė” recenziją?).

Netikiu, kad modernusis 
žmogus yra tiek sofistikuotas, 
jog jo dešinė “nesuprastų”, ką 
daro kairė. Reikalas yra papras
tesnis. Čia tikriausiai bus suvai
dintas sąmoningas nesusiprati
mas. Kadangi nieko nemokslišL 
ko (neparemto duomenimis) ma
no recenzijoj kritikas neįstengė 
surasti, tai jis ją “pritaikė” pa
gal savo modelį, ir išėjo iškam
ša, made in “Akiračiai”. Ir aš, 
būdamas redaktorium, tokios iš
kamšos, kaip ir panašių į ją ki
tų, protarpiais užtinkamų “Aki
račiuose”, nepraleisčiau. (O ne, 
nevisi “Akiračių” straipsniai 
yra tos rūšies.) Betgi red. Kli
mas turėjo reikalą su mano re
cenzija, o ne su “Akiračių” iš
kamša. Tad šiuo atveju dr. Kli
mo pakaltinimas yra išaiškina
mas tik “sistemos” poreikiais.

Čia iškelta yra tiktai viena 
“sistemos” grandis. Neseniai 
nužvangėjo kita. Visi “Akira
čių” redaktoriai, įskaitant ir 
gerb. dvigubą redaktorių, yra 
atsakingi už L. D. inicialais pa
sirašytą straipsnį, atspausdintą 
“Akiračiuose”. Ten suniekintas 
dr. Klimas už kitą raštą, taria
mai dr. Klimo parašytą. Tikru
moje pastarasis to rašto nei ma
tė, nei apie jį girdėjo. Po to 
“sistema” pasijuto priversta at
šaukti šmeižtus. Tačiau toks at
šaukimas žalos pilnai neatitaiso. 
Volteras, sakoma, kadaise pa
stebėjęs: šmeižkite, šmeižkite, 
vis kas nors prilips. Taigi, nu
sikaltimas apsimoka.

Yra ir trečia grandis. Net 
jeigu kritikuojamas straipsnis ir 
būtų buvęs dr. Klimo parašytas, 
jis neimplikuoja nemokslišku- 
mo, kaip insinuuoja “Akiračių” 
redaktorių aprobuotas iniciali- 
ninkas. Nes ir mokslininkai turi 
teisę parašyti mokslinės popu- 
liarizacijos ar laikraštinių 
straipsnių. Reikalas daug rim
tesnis. Negalima tikėti, kad 
bent jų redaktoriai, dėstą augš- 
tosiose'JAV mokyklose, to nesu
prastų. Tad ir šis išpuolis paaiš
kinamas tik “sistemos” porei
kiais.

Gyvendamas nuošaliau nuo, 
taip sakant, kultūros centrų, aš 
nežinojau, kodėl nesenoje pra
eityje “Lituanus” redakcija per
gyveno krizę. Beje, ji nepergy
venta, o tebėra nuolatinė. Da
bar, man pačiam susidūrus su 
ta “sistema”, daugiau aiškinti 
nereikia. Nereikia aiškinti ir tai 
visuomenės daliai, kuri to anks
čiau nežinojo.

Yra galimas dalykas, kad vie
nas iš “Lituanus” redaktorių ir 
kitas iš “Akiračių” redaktorių 
turi asmenines sąskaitas ar as
menybių konfliktą. Betgi tokia 
“Akiračių” “sistema” anų prob
lemų nesprendžia, o tik apnuo
gina vargšę spaudos etiką, ma
de in “Akiračiai”. Nors skaity
tojai, sakoma, nusipelno tokių 
redaktorių, kokius jie toleruoja^ 
bet aš nemanau (turiu tam pa
remti šiek tiek duomenų), kad 
didžioji dalis “Akiračių” skai
tytojų nusižemina ligi tokių re
daktorių lygio.

Polemizuoti su tokio lygio 
propaganda niekad neverta. Ne
būčiau ir dabar į tuos išpuolius 
šiuo būdu atsakęs, jei nebūtų 
įveltas “Lituanus” žurnalas. Ir 
dėkoju Viešpačiui, kad, kažka
da kalbinamas tapti “Lituanus” 
redaktorium, nesusigundžiau.

LEONUI VINDAŠIUI
mirus, jo žmoną GENOVAITE, dukterį ELEONORĄ 
SIPARIENE, sūnų ARVYDĄ, seseris — KAZE GELŽI- 
NIENE, IRENĄ VASILIAUSKIENE, JADVYGĄ SAR- 
PALIENE, brolį ALEKSĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime —
A. ir V. Kvedarai B. ir J. Banevičiai

E. ir B. Šopiai

■

Leonui Vmdasiui
mirus, sūnų ARVYDĄ, buvusį klubo narį, ir kitus 
šeimos narius giliai užjaučiame —

Sporto klubo "Kovas" valdyba

PETRĄ GIEDRAITJ liūdesio valandose, jo žmonai

ANELEI GIEDRAITIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučia —

Žibintiečiai

Mielam ramovėnui

a. a. JUOZUI SATKU1 mirus
žmonai ZOSEI, dukroms LAIMAI, DANUTEI su šei
momis, sesutei ANELEI ir broliui VLADUI su šeimomis 
Lietuvoj, — broliams ANTANUI, MYKOLUI, VIN
CUI su šeimomis, giminėms bei artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Niagaros pusiasalio ramovėnai
km

mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, STASį TELŠINSKĄ Toronte, AN
TANĄ TELŠINSKĄ JAV-se ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame —

Kaziui Jurgaičiui
Lietuvoje mirus, broliui JUOZUI JURGAIČIUI Barrie, 

Ont., gilią užuojautą reiškia —

V. P. Lastauskai

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).

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIU IR 

APŠIL-iYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

Anelei Giedraitienei-Sakalauskaitei 
mirus, jos vyrą PETRĄ, brolį PRANĄ SAKALAUSKĄ, 
seseris ELENĄ GUMBELEVIČIENE Vankuveryje, JAD
VYGĄ LABANAUSKIENE Čikagoje, jų šeimas ir visus 

girAines giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Janina Rimšienė Bronius Jurevičius

P. V. Lastauskai

■~ >> r-sr

STEPHAN’S FURS SJSbwm
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Apie Petro Griškevičiaus paskyri

mą vietinės kompartijos I sekreto
rium okupuotos Lietuvos gyventojai 
buvo painformuoti trumpu praneši
mu vasario 19 d. ‘Tiesoje” ir kituose 
laikraščiuose: “Vakar, vasario 18 d., 
įvyko Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto plenumas, apsvars
tęs organizacinį klausimą. Plenumo 
dalyviai tylos minute pagerbė Lietu
vos KP Centro Komiteto pirmojo 
sekretoriaus Antano Sniečkaus atmi
nimą. Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto pirmuoju sekreto
riumi plenumas išrinko Petrą Griš
kevičių. Plenume dalyvavo TSKP 
Centro Komiteto organizacinio-parti- 
nio darbo skyriaus vedėjo pavaduo
tojas N. Peronas.” Sieksninius apra
šymus kompartijos centrinio komi
teto posėdžiams skirianti “Tiesa” šį 
kartą pasitenkino keturiais palyginti 
neilgais sakiniais. Nors pranešimas 
vadinamas informaciniu, iš tikrųjų 
jis ribojasi tik labai sausu fakto 
konstatavimu, neatskleidžiančiu šio 
labai svarbaus posėdžio vaizdo. Ko
dėl pasirinktas P. Griškevičius? Ar 
buvo daugiau kandidatų? Kur pada
rytas sprendimas — Vilniuje ar 
Maskvoje? Visa eliė klausimų lieka 
be atsakymo. Maskvinės kompartijos 
centrinio komiteto atstovo N. Pero
no dalyvavimas šiame posėdyje per
ša mintį, kad P. Griškevičius A. 
Sniečkaus sostą užėmė su Kremliaus 
vadų žinia bei pritarimu, o galbūt 
net ir buvo jų paskirtas šioms parei
goms. Vilniaus miesto kompartijos 
komiteto posėdyje vasario 25 d. I 
sekretorium išrinktas Vytautas' Saka
lauskas, pakeičiantis P. Griškevičių.

PRITARIA IŠTRĖMIMUI
A. Solženiciną pradėjo niekinti ir 

vilniškė “Tiesa”, suorganizavusi laiš
kų seriją, pritariančią jo ištrėmi
mui. Tų laiškų autoriai — rašytojas 
Jonas Mačiukevičius, Šakių rajono 
Lenino kolchozo pirm. Kostas Gli
kas, Jonavos baldų kombinato elekt
rikas Leonardas Vališauskas, kaunie
tis poetas Robertas Keturakis, socia
listinio darbo “didvyris” P. Dobro
volskis ir kt. Drąsiausią išvadą pa
darė kolchozo pirm. K. Glikas: “Sol- 
čenicynas nuėjo ten, kur ir stengėsi 
būti, — Į istorijos sąšlavyną. Ten ir 
vieta tokiems atskalūnams, pardavu- 
siems visa, kas šventa tarybiniam 
žmogui.” Rašytojas J. Mačiukevičius 
“Gulago sailyne” rado tik “tarybi
nės tikrovės iškraipymus”, nors šios 
knygos nėra nei matęs, nei skaitęs. 
Smerkdamas A. Solženiciną, jis iš
ryškina ir kompartijai paklusnių ra
šytojų pagrindines pareigas: “Tary
biniams rašytojams, kurie pašaukti 
meniškai pavaizduoti mūsų gyvenimo 
tikrovę, padėti partijai kovoje su 
buržuazine ideologija, kurie socialis
tinio realizmo pagrindais sukūrė 
daugelį meniškų knygų, ypatin
gai buvo nemalonu, kad kažkur šalia 
rašė žmogus, savo plunksną parda
vęs reakcingiausiems elementams...” 
Tikrovei priklauso ir koncentracijos 
stovyklos Sibire, įsteigtos ne bur
žuazinių ideologų, bet kompartijos 
vadų. Jose kentėjo ir žuvo daug lie
tuvių. Užuot kritikavęs A. Solženi

LONDON,
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS įvyks kovo 23 ir 24 d.d. Šilu
vos Marijos šventovėje, 1414 Dundas 
St. E. Susikaupimas pradedamas šv. 
Mišiomis šeštadienį 7.30 v. vakaro. 
Taip pat šv. Mišios bus sekmadienį 
9 v.r. ir 11 v.r. Išpažinties bus pra
dedama klausyti pusvalandį prieš 
kiekvienas Mišias. Susikaupimui ves
ti pakviestas kun. dr. Pr. Gaida, “Tė
viškės Žiburių” redaktorius. Klebo
nas kviečia parapijiečius ir svečius 
susikaupime kuo gausiausiai daly
vauti.

ČEMPIJONAS A. BARKAUSKAS 
stebina nevieną savo ypatinga pa
žanga atletikoje, ypač rutulio stūmi
me. Štai jis neseniai laimėjo rutu
lio čempijonatą Mičigano valstijoje 
įvykusiose atvirose universitetų at
letikos pirmenybėse, nustumdamas 
16 sv. rutulį 50 pėdų ir % colio. 
Gi dabar, kovo pirmąją savaitę, To
ronte, CNE patalpose įvykusiose at
letikos varžybose Arvydas vėl atkrei
pė į save sportu besidominčiųjų dė
mesį. Londoniškis Vakarų Ontario 
Universitetas, buvęs 1973 m. žiemos 
atletikos Ontario čempijonas, šį kar
tą nugalėtojo karūną turėjo perleisti 
Torontui, tačiau A. Barkauskas ir 
šį kartą .pasirodė nenugalimu. Jis nu
stūmė 16 sv. rutulį net 50 pėdų ir 
9% colio, tuo pagerindamas savo 
1973 m. rekordą net 8% colio ir Mi
čigano valstijos varžybų pasekmę — 
9 coliais. Ar tik jis nebus vienas 
stipriausių, mūsų betkada turėtų at
letų? Dabartinė jo pasekmė yra ne 
tik šių varžybų rekordas, bet taip pat 
ir visos Kanados universitetų žiemos 
atletikos rekordas!

Sveikiname mielą Arvydą ir lin
kime jam tokios pat sėkmės atei
tyje. D. E.

STUDENTAI vasario 9 d. suruo
šė šokių vakarą parapijos °=»lėje. 
Dalyvavo nemažai jaunimo ir seni
mo. Vakaro tema “naujo meno va
karas” labai tiko, nes pasirodė nau
jų talentų. Programą atliko Detroi
to tyrų studentų oktetas “Vakaro 
balsai”, vadovaujamas Rimo Kas
pučio, kuris pirmą kartą pasirodė 
Kanadoje. Antras naujas talentas 
buvo Londono lietuvių studentų or
kestras “Lituanika”, kuris pirmą kar- 

ciną, J. Mačiukevičius galėtų pasek
ti jo pavyzdžiu ir parašyti knygą 
apie savo tautiečių kančias.

J. PALECKIO SUKAKTIS
Justas Paleckis amžiaus deimanti

nės sukakties proga vasario 19 d. 
buvo pagerbtas specialiu vakaru Vil
niaus respublikinėje bibliotekoje. Šis 
eilinių gabumų žurnalistas, nuėjęs 
tarnauti Maskvai, dabar laikomas 
poetu ir rašytoju. “Tiesos” 43 nr. 
skelbiama, kad pagrindinį žodį apie 
J. Paleckio kūrybingumą tarė J. 
Baltušis: “Jis pabrėžė J. Paleckio 
kūrybos reikšmę darbo liaudies ko
voje už socialinį išsivadavimą, naujo 
gyvenimo kūrimą, jo nenuilstamas 
pastangas stiprinti tautų draugystę, 
skleisti proletarinio internacionaliz
mo 'idėjas.” Taigi, ta vadinamoji 
“kūryba” tampriai susieta su Mask
va. Vakaro programą atliko aktoriai 
O. Knapkytė, I. Tamoševičiūtė, J. Va- 
lančienė ir J. Kisielius, deklamavę 
J. Paleckio eilėraščius. Vilniaus ope
ros solistės M. Aleškevičiūtė ir R. 
Tumalevičiūtė padainavo kompoz. K. 
Kavecko dainų, sukurtų J. Paleckio 
eilėraščių tekstais. Programa užbaig
ta Vilniaus styginio kvarteto — A. 
Vainiūnaitės, P. Kuncos, D. Katkaus 
ir A. Vasiliausko koncertu.

TALKINA KUBIEČIAMS
P. Juršės pranešimu “Komjauni

mo Tiesos” 22 nr., Kubon antrą kar
tą išvyko Lietuvos vandens ūkio pro
jektavimo instituto Vilniaus skyriaus 
vyr. inž. R. Burokas. Ten jo laukė 
penki instituto inžinieriai — vilnie
čiai A. Urbonas, S. Vėlius, panevė
žietis J. Sadauskas, šiaulietis E. Bal
čiūnas ir kaimietis V. Zinkevičius, 
padedantys kubiečiams įrengti drė
kinimo sistemas. Keletą metų hidro
technikų Kuboje dirbęs instituto gru
pės vadovas V. Bertulis B. Juršei 
pasakojo: “Jau aštunti metai penki- 
šeši mūsų instituto specialistai pagal 
Tarybų Sąjungos ir Kubos tarpusa
vio bendradarbiavimo sutartį dirba 
Kuboje. Pirmuoju 196G m. į ją nu
vykęs topografas J. Šustickas. Kiek 
vėliau čia atvyko ir inžinieriai K. 
Kavoliūnas, J. Černius, M. Lisaus
kas, A. Domantas, V. Jenčius. Pa
gal Havanos hidraulikos instituto pa
ruoštus projektus šiuo metu padeda
me kubiečiams statyti vandens sau
gyklas, drėkinimo objektus, apsaugi
nius įrenginius nuo potvynių, ruo
šiame topografinius planus. Aš, pa
vyzdžiui, keletą metų dirbau Orien- 
tės provincijoje, kur įrengėme cukra
nendrių drėkinimo sistemą, paruošę 
darbo brėžinius 1000 ha. Be to, pa
dėjome kubiečiams kelti kvalifikaci
ją. Šiuo metu su mūsų pagalba stato
ma Guantanamo drėkinimo sistema, 
kuri užima 17.000 ha plotą.”

ŠERNŲ MEDŽIOTOJAI
Šernų medžioklėse didžiausius šer

nus nušovė: 345 kg — Anykščių ra
jono Naujasodžio sovchozo mechani
kas Albinas Gribulis, 340 kg — Ra
seinių rajono žaiginio sovchozo me
džiotojas Povilas Stankevičius, šer
nus po 300 kg — molėtiškis M. Pa
vydįs, radviliškietis V. Raudonis, pa
nevėžietis M. Dibrovas ir kaunietis 
J. Matakas. y. Kst.

ONTARIO
tą grojo šokiams. Marius Chainaus- 
kas, Mindaugas ir Vytas Repšiai pa
darė gerą įspūdį visiems. Malonu bu
vo jo klausyti. Didelė staigmena bu
vo Gleen Kęstutis Lawson — jis pir
mą kartą padainavo su “Lituanika”. 
Visi buvo pavaišinti. Studentų val
dyba dėkoja studentams, kurie pri
sidėjo su darbu, šypsena dengdami 
savo nuovargį, nekantrumą ir kitus 
rūpesčius. Studentai taip pat dėkoja 
visiems, kurie atvyko ir padarė va
karą sėkmingu.

Londono studentai reiškia užuo
jautą studentui Aleksui Navakui, 
kuris atvyko iš Anglijos prieš pus
antrų metų. Jo tėvelis staigiai mirė 
vasario 4 d. Anglijoj. Paliko žmoną, 
kuri dabar turi didelę naštą — šei
ma su penkiais vaikais. Aleksas, ne
turėdamas pinigų, neplanavo skristi 
į Angliją laidotuvėms. Keli Londono 
studentai slaptai susibūrė ir pasirū
pino lėšomis apmokėti jo kelionę. 
Tokiu būdu Aleksui susidarė gali
mybė, ir jis nuvyko į laidotuves.

Didelis ačiū priklauso p. Butkui, 
kuris greitai atėjo į pagalbą, pasko
lindamas nemažą sumą pinigų. Taip 
pat labai dėkojame už auką Londo
no lietuvių kat. moterų organizaci
jai ir pavieniams asmenims.

N. Gverzdytė

Londono, Ont., lietuvių studentų 
1973-74 m. valdyba. Priekyje — ižd. 
Algis Jusys; II eilėje iš kairės: Lo
reta Lukšaitė, sekr. Vida Petrašiū- 
naitė, korespondentė Nijolė Gverz
dytė; viršuje — vicepirm. Petras Ja
nulis, pirm. Jurgis Valaitis

Vasario 16 proga Lietuvos vėliava 
buvo iškelta prie Kalgario miesto 
rotušės (dešinėje), kairėje — mies
to, meras Rod Sykes kalbasi su lie
tuvių grupe

CALGARY, ALTA.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS sukaktis iškilmingai paminėta 
vasario 16 d. Programa prasidėjo 9 
v. r. Kanados ir Lietuvos vėliavų 
pakėlimu prie miesto rotušės. Per
nai vėliavų pakėlime mūsų tautiečių 
nebuvo, o šiemet susirinko jau gra
žus būrelis. Dalyvavo ir pats miesto 
meras Rod Sykes, kuris ta proga pa
sakė kalbą. Apgailestavo Lietuvos 
nepriklausomybės netekimą, ragino 
lietuvius būti vieningais, darbščiais 
ir veikliais Lietuvos laisvinimo dar
buose. Apylinkės valdybos pirm. A. 
P. Nevada padėkojo merui už Lietu
vos vėliavos pagerbimą ir palanku
mą Kalgario lietuviams. Po to me
ras buvo supažindintas su iškilmės 
dalyviais ir su kiekvienu trumpai pa
sikalbėjo.

Vakare įvyko puikiai paruoštas 
banketas YWCA salėje. Ji buvo iš 
anksto užsakyta 150 asmenų. Įėjimo 
kaina — $6. Nors kaikurie skundėsi, 
kad perbrangi kaina, bet žmonių, su
sirinko net daugiau nei buvo numa
tyta — teko pristatyti daugiau kė
džių. Bilietų platinimas buvo sustab
dytas jau vasario 5 d. Banketo da
lyviai pradėjo rinktis nuo 7 v. v. Me
ras su žmona atvyko pavėluotai iš 
kito banketo. Jie buvo sutikti rankų 
plojimu. Vakarienė buvo bufeto 
stiliaus, bet labai gausi ir gerai pa
ruošta. Baigiant vakarienę, pradėta 
oficialioji dalis. Jai vadovavo pirm. 
A. P. Nevada. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo pakviestas prof. K. Lederis, bet 
negalėjo dalyvauti, nes prieš pat mi
nėjimą tarnybos reikalais turėjo iš
vykti į Vankuverio un-tą. Pirminin
kas anglų ir lietuvių kalbomis apta
rė Vasario 16 reikšmę bei lietuvių 
pastangas atstatyti Lietuvos nepri

Ponia Moulson-Zubis skaito KLB 
pirm. inž. E. Cuplinsko laišką Kalga
rio merui Rod Sykes (sėdi kairėje) 
Vasario 16 minėjime

klausomybę. Jaunutė Krausaitė įtei
kė mero žmonai gėlių puokštę. Po
nia Moulson-Zubis perskaitė KLB 
krašto valdybos pirm. E. Cuplinsko 
laišką, dėkojant; merui už palanku
mą Lietuvos bylai. Vakaro vedėjas 
įteikė merui trijų Lietuvos prezi
dentų medalį, kaip lietuvių padėkos 
ženklą. Savo kalboje meras padėko
jo už dovaną ir sakė parodysiąs ją 
savo šeimai, kurios nariai klausią: 
“Dad, what did you do for Lithuania 
that Lithuanians gave you a me
dal?” Be to, meras nušvietė mažųjų 
tautų priespaudą ir skatino lietuvius 
dirbti bei aukoti Lietuvos laisvei, nes 
ji vien kalbomis ir prašymais neat- 
gaunama.

Sveikinimo kalbas pasakė latvių 
bendruomenės pirm. Bumanis, estų— 
Lamann, pilietybės tarybos pirm. 
Munro, adv. J. Sniečkus ir p. Moul
son-Zubis.

Aldona Dubauskaitė akordeonu pa
grojo liaudies dainą. Mero žmona 
dovanojo po gėlę jaunajai akordeo
nistei, p. Nevadienei ir p. Moulson- 
Zubis. Oficialioji dalis baigta Tau
tos himnu, akompanuojant jaunajam 
Rasteniui (giedojimas, deja, nebuvo 
sklandus).

Po to visi dalyviai linksminosi, 
orkestrui grojant valsus, polkas, Suk
tinį, “Noriu miego” ir kt. Šoko ir 
kitataučiai svečiai, neišskiriant nė 
mero su ponia. Pastarieji atsisvei
kino 11.15 v., kiti linksminosi iki 1 
v. r. Aplamai, šis vakaras buvo vie
nas geriausiai pavykusių renginių.

Koresp.

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 •

S HAMILTON”"
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ pami

nėjo Hamiltono ateitininkai kovo 3 
d. 11 v. buvo pamaldos parapijos 
bažnyčioje, kur pritaikintą šventei 
pamokslą pasakė mons. dr. J. Tada- 
rauskas. Po Mišių parapijos salėje 
šventės tęsinys-minėjimas, kurį pra
dėjo moksleivių at-kų kuopos pirm. 
G. Kamaitis, pakviesdamas kun. L. 
Janušką sukalbėti invokaciją. Sve
čias iš Montrealio — stud. J. Abro
maitis skaitė įdomią, turiningą, gilių 
minčių paskaitą apie tai, ką gali 
Kristui pasišventęs ateitininkas nu
veikti šių dienų pasaulyje. Meninėje 
programoje pasirodė jaunučiai, jau
nesnieji ir vyresnieji moksleiviai 
montaže apie šv. Kazimiero gyveni
mą. Minėjimas baigtas giesme “Mari
ja, Marija”. Labai džiugu matyti, kad 
auga naujų talentų, kaip moksleivė 
Rūta Šiūlytė, kuri pati susirinko, pa
rašė ir paruošė moksleivius monta
žui - vaidinimėliui. V.

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
organizuotai vyksta į XX Kanados 
Lietuvių Dieną Winnipege. Norį kar
tu vykti su choru prašomi tuoj kreip
tis pas choro administratorių J. Pici
nį, kuris suteiks ekskursijos reikalu 
visas informacijas.

MADŲ PARODA, ruošiama “Ai
do” lėšų telkimo komiteto, įvyks ko
vo 20, trečiadienį, 7.30 v.v., Jauni
mo Centre. Pavasarinius vyrų ir mo
terų drabužius demonstruos “Right 
House” krautuvė. Bus kavutė ir tur
tinga loterija. Bilietus galima gauti 
pas choristes ir prie įėjimo. Dalyvau
kime visi. Savo dalyvavimu paremsi- 
te “Aido” kelionę į Europą. J. P.

DEVYNIOLIKTAJAME “TALKOS” 
metiniame susirinkime vasario 23 d. 
parapijos salėje dalyvavo 135 na
riai. Apžvelgdamas metinę veiklą, 
pirm. A- Vainauskas pabrėžė, kad 
1973 m. buvo labai sėkmingi, nes 
metinis balansas pakilo $1,270,000, 
t. y. apie 33% ir peršoko penkių mi
lijonų ribą. Metų laikotarpyje įsto
jo 179 nariai, išstojo 29, mirė 10. 
Mirusieji pagerbti vienos minutės 
tyla. Metų pabaigoje buvo 1,671 na
rys. Vienas iš mums dirbančių advo
katų J. Dodson kalbėjo apie mūsų 
Centrinės Lygos laikinius finansi
nius sunkumus, bankams sulaikius 
Lygiai duotus kreditus. Mūsų banke
lio vedėjo Lengniko idėja įsteigti 
Kanadoje savą Kredito Kooperaty
vų Banką eliminuotų panašias prob
lemas visam laikui.

Kredito Komiteto pirm. J. Mikšys 
painformavo, kad 1973 m. duota na
riams 201 paskola $1,991,625 su
mai, kuri viršija užpraėjusius metus 
maždaug 1 milijonu dolerių.

Revizijos komisijos sekr. R. Kon- 
tenis referavo, kad “Talkos” atskai
tomybė vedama tvarkingai. Tai pa
tvirtino ir kasmet bankelio apyskai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ---------

kiekvieno skoniui

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

THUNDER BAY, ONTARIO
MŪSŲ APYLINKĖ Vasario 16 

šventę paminėjo bufeto stiliaus va
kariene. Dalyvavo apie 40 asmenų. 
Iškilmę pradėjo malda vietinis len
kų klebonas Stankevičius. Jis yra gi
męs Amerikoje. Jo tėvas buvo len
kas, motina — lietuvė. Keletą žodžių 
moka ir lietuviškai. Reikalui esant, 
padeda ir lietuviams. Ryšium su mal
da buvo prisiminti žuvę tautiečiai už 
Lietuvos laisvę ir mūsų apylinkės mi
rusieji — pagerbti tylos minute. 
Pirmininkė savo kalboje apibūdino 
Vasario 16 reikšmę ir lietuvių parei
gas gyvenant tarp kitataučių. Lietu
vos gimtadienio tortą su 56 žvaku
tėm įnešė tautiniais drabužiais pasi
puošusios Jūratė Okmanienė ir Joa? 
na Paulionytė. Jų priešakyje su Lie
tuvos vėliava ėjo E. Jasevičiūtė, su
sirinkusiems giedant Lietuvos him
ną. Tortą iškepė ir paruošė Stella 
Giedraitytė-McKinnon. Puikią va
karienę paruošė P. Bružienė, A. 
Druktenienė, Nellie Jakubauskienė, 
Adelė van Vlymen. Ruošos darbams 
talkino H. Poškus, P. Kajutis, Jūra
tė ir Joana. Kaikurie dalykai buvo 
padovanoti, tad nuo vakarienės liko 
$81.72 pelno. Iš jų $10 paskyrėm 
Tautos Fondui, o likusią sumą — 
lietuvių projektui tautybių parke. 
Šiam parengimui patalpas gavom Og
den mokyklose per miesto savivaldy
bės atstovus.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventė vasario 16 d. buvo pa
minėta 6 v.v. per tris radijo stotis 
ir vietinę televiziją. Buvo perduoti 

tas tikrinąs diplomuotas sąskaitybi- 
ninkas E. P. Nolan.

Kadencijoms pasibaigus iš valdo
mųjų organų išėjo L. Mačikūnas 
(valdyba), J. Pleinys (kred. komi
tetas) ir A. Meškauskas (rev. komi
sija). Išrinkti sekančiam laikotar
piui: J. Pleinys (valdyba), A. Sta
nevičius (kred. komitetas) ir A. Meš
kauskas perrinktas.

1973 m. išmokėta palūkanų už in
dėlius $247,261. Atskaičius kitas iš
laidas, likęs $38,047 pelnas taip pa
skirstytas: dividendam 7% — $5,025, 
grąžinta visiems nariams nuo jų su
mokėtų palūkanų 10% — $31,816 ir 
perkelta į nepaskirstytą pelną — $1, 
206. Įvairūs rezervai sudaro $108,- 
956.

Lietuviškąjai veiklai paremti iš
mokėta: mokyklai $3,000, Vasario 16 
gimnazijai $2,500, Kovo sporto klu
bui $1,000, Aušros Vartų parapijai 
$500, Londono lietuvių mokyklai 
$400, “Baltijai” Londone $300, St. 
Catharines lietuvių mokyklai ir jau
nimo reikalams $300, skautams $220, 
ateitininkams $200, Tautos Fondui 
$100, “Aukurui” $100 ir įvairioms 
Hamiltono bei apylinkės organizaci
joms mažesnės sumos — iš viso $9,- 
730. Beje, “Talka” yra Kovo sporto 
klubo oficialus globėjas.

Susirinkimo metu Ernestas Leng- 
nikas, pagrindinis “Talkos” koope
ratyvo įsteigimo iniciatorius, ėjęs 
vedėjo pareigas nuo pat pradžios, pa
reiškė, kad jis nuo š. m. gegužės 1 
d. pasitrauks iš vedėjo pareigų. Jas 
perims Povilas Vaitonis. Už tą di
delį ir sunkų darbą, atliktą pirmųjų 
kooperatyvo metų laikotarpyje, ir tą 
milžinišką pažangą, kurią “Talka” 
yra padariusi jam einant vedėjo pa
reigas, susirinkimas išreiškė p. Leng- 
nikui nuoširdžią padėką.

Susirinkimo pabaigoje buvo vien
balsiai priimta valdybos pateikta re
zoliucija, pasisakanti prieš stabili
zacijos fondo kontrolės ir kredito 
kooperatyvų revizijos pervedimą iš 
kredito kooperatyvų į provincinės 
vyriausybės ir pašalinių asmenų ran
kas, kaip yra pasiūlyta Ontario pro
vincijos kredito kooperatyvų skyriaus 
vedėjo p. Jaffray. Nutarta pasiųsti 
šią rezoliuciją Ontario vartotojų ir 
prekybinių santykių ministeriui 
John T. Clement. V.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614, 
tel. 522-8781 

Hamilton, Ontario

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

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

gana gražūs komentarai apie Lietuvą 
ir vietinius lietuvius.

VISŲ TAUTYBIŲ tautiniai šokiai 
yra užfiksuoti spalvotuose filmuose 
ir laikomi pagrindiniame knygyne. 
Deja, juose nėra lietuvių tautinių 
šokių. Tuo turėtų pasirūpinti KLB 
krašto valdyba, ypač jos kultūrinė 
komisija. Mažoms apylinkėms labai 
svarbu, kad filmuose būtų lietuvių 
šokiai. Per radiją dažnai girdime 
įvairių tautybių muziką, dainas, jų 
dirigentus, bet labai pasigendame 
lietuvių muzikos bei dainų.

MŪSŲ LIGONIAI: Zuzana Danė- 
nienė po operacijos gerėja. Juozas 
Danėnas taip pat sveiksta ir greit iš
eis iš ligoninės.

Visiems, prisidėjusiems rūpesčiu 
ir darbu prie mūsų parengimo, nuo
širdžiausia padėka. E. J.

VANCOUVER, BuC.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO 

JŲ klubas “Bebras” surengė metinį 
balių, kuris buvo labai sėkmingas ir 
įdomus. Klubo valdyba parodė, jog 
nusiskundimai, kad mūsų tautiečiai 
negausiai lanko parengimus, yra be 
pagrindo.

VASARIO 16 PROGA Šv. Vincen
to ligoninės koplyčioje pamaldas už 
laisvės kovotojus — gyvus ir miru
sius — atlaikė kun. Iz. Grigaitis. 
Katedros salėje įvyko trumpas Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas. Programą at- 
Jiko jaunimas. K. Lukas

@ LIETIMAI pasaulyje
J. A. Valstybės

PREZ. R. NIKSONAS vasario 19 
d. Baltuosiuose Rūmuose surengė 
pasitarimą ir priėmimą etninių gru
pių vadams. Lietuviams atstovavo: 
ALTos pirm. dr. K. Bobelis iš Čika
gos, dr. J. Genys iš Vašingtono, Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo pirm. 
T. Mack iš Wilkes Barre, K. Oksas iš 
Čikagos, JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. dr. A. Novasitis iš Filadel
fijos. Specialų memorandumą prez. 
R. Niksonui įteikė ALTos pirm. dr.
K. Bobelis ir dr. J. Genys.

NIUJORKE POSĖDŽIAVUSI VLI- 
Ko taryba paruošė keletą pastabų 
dėl prancūzų kalba leidžiamo ELTOS 
biuletenio. Su jomis bus supažindin
ti visi tarybos nariai ir valdyba. Dr. 
B. Nemickas diskusijose iškėlė VLI- 
Ko ir Pasaulinės Baltiečių Santalkos 
santykių klausimą. Jis pasisakė už 
VLIKo nesijungimą į šią baltiečių 
organizaciją dėl visiškai skirtingos 
VLIKo prigimties ir pobūdžio. San
talkos vardu Europos saugumo kon
ferencijoje Helsinkyje dalyvavu
siems užsienio reikalų ministeriams 
buvo įteiktas dr. J. K. Valiūno pasi
rašytas memorandumas. Tokie raštai 
turi reikšmės Lietuvos bylai, dėl jų 
reikėtų iš anksto apsispręsti. VLIKo 
taryba šiuo klausimu nepadarė 
sprendimo dėl nuomonių skirtumų. 
Jį turės išstudijuoti ir sekančiame 
posėdyje tarybai pateikti jos politi
nė bei teisinė komisija. V. Vaitiekū
nas kalbėjo apie JAV LB veiklos 
problemas. Šiuo klausimu buvo pri
imta rezoliucija: “VLIKo taryba, su
sipažinusi su spaudoje paskelbtais 
kaikurių JAV LB organų praneši
mais ir pareiškimais, kviečia LB vei
kėjus ir visus lietuvius gerbti LB or
ganizacijos demokratinę sąrangą ir 
principus, ir savitarpio nesusiprati
mų sprendimui jokiu atveju nesiek
ti svetimųjų talkos, o aiškintis savy
bėje.”

“THE PHILADELPHIA INQUI
RER” laikraštyje Laura Foreman va
sario 17 d. paskelbė ilgą straipsnį 
apie Sibire ilgus metus kalinto Jono 
Kreivėno susitikimą po 33 metų su 
žmona Ona ir šeima Chester, Pa. J. 
Kreivėną, Vilkaviškio nuovados vir
šininką, rusai suėmė 1940 m. rugsė
jo 1 d. ir išvežė Pečoron. Amerikie
tė žurnalistė L. Foreman atskleidžia 
jo kančias Pečoroje ir Kazachstane. 
Vilkaviškin jis buvo sugrįžęs 1956 
m., bet nerado į Vakarus pasitrauku
sios šeimos ir negavo darbo leidimo. 
Teko vėl grįžti Kazachstanan, iš ku
rio teparvažiavo 1964 m. Niujorkan 
J. Kreivėnas, 76 m. amžiaus, atskri
do š. m. sausio 20 d. Išvažiavimo vizą 
jam padėjo gauti senatorius C. Cur
tis, paprašytas dukros Teresės Krei- 
vėnaitės-Peetz. JAV ambasada iš 
Maskvos į Vilnių netgi buvo nusiun
tusi savo pareigūną J. Kreivėnui pa
dėti raudonojo biurokratizmo vora
tinklyje. Jonas ir Ona Kreivėnai da
bar po 33 metų vėl kartu atšventė 
savo 43-čiąją vedybų sukaktį.

ČIKAGOS ALVUDO SODYBA Va
sario 16 paminėjo vėliavų iškėlimu 
prie architekto Muloko sukurto Rū- 
pinojėlio. Sodyboje įvykusiame mi
nėjime paskaitą skaitė V. Žemaitis 
po pirm. dr. J. Adomavičiaus įvadi
nio žodžio. Eilėraščius deklamavo A. 
Kevėža, J. Palutis, porą dainelių pa
dainavo sol. J. Bružienė.

VASARIO 16 DIENĄ Čikagos II 
televizijos stotis transliavo pasikal
bėjimą su Nijolės ir Antano Mac
kevičių šeima — abiem tėvais, ketu
riom dukrelėm ir dešimtmečiu sūnu
mi. Vaikai papasakojo apie K. Do
nelaičio mokyklos lankymą, veiklą 
skautų eilėse. R. Kalantos susidegi
nimą, S. Kudirkos išdavimą, religi
jos priespaudą okup. Lietuvoje išsa
miai nušvietė Nijolė Mackevičienė. 
Laida užbaigta mažųjų Mackevičių 
sugiedotu Lietuvos himnu.

LEONARDUI ŠIMUČIUI, buvu
siam “Draugo” redaktoriui ir pa
grindiniam ALTos kūrėjui, padary
ta sunki operacija Šv. Jokūbo ligo
ninėje Chicago Heights, III.

Kolumbija
LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO 25 metų 

sukaktis Medellinc buvo iškilmingai 
paminėta vasario 11-17 d. d., prie jos 
prijungiant ir Vasario 16. Dėmesio 
centre buvo vainiko padėjimas prie 
Kolumbijos išvaduotojo Simono Bo
livaro paminklo. Šioje iškilmėje da
lyvavo lietuviai su Lietuvos vėliava, 
tautiniais drabužiais pasipuošusios 
merginos ir gausi kolumbiečių mi
nia. Kolumbijos lietuviai yra labai 
dėkingi iš Hamiltono atvykusiam 
“Gyvatarui” ir jo vadovei G. Breich- 
manienei. “Gyvatarus” buvo iškil-i 
mingai sutiktas Medellino aerodro
me, atskridęs “Avianka” bendrovės 
keleiviniu lėktuvu. Dėl stipraus vė
jo lėktuvui pavyko nusileisti tik tre
čiu bandymu. Priartėjimas prie nu
sileidimo tako du kartus ir vėl pa
kilimas “Gyvataro” laukiantiem lie
tuviam sudarė nemažą rūpestį — bu
vo galvota, kad kas nors yra netvar
koj su lėktuvu ir kad gyvatariečius 
gali ištikti nelaimė.

Urugvajus
VASARIO 16 MINĖJIMAS sosti

nėje Montevideo buvo pradėtas pa
maldomis Fatimos bažnyčioje. Mi
šias atnašavo kun. J. Sukackas, žodį 
apie lietuvių religinę bei tautinę re
zistenciją tarė K. Čibiras. Vasario 16 
d. vakarą priėmimą lietuviams, už
sienio atstovams ir kolumbiečiams 
surengė Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas. Urugvajaus vyriausybei atsto

vavo protokolo direktorius L. H. 
Close. Iš užsienio reikalų ministe- 
rio dr. J. C. Blanco, išvykusio toli- 
mon kelionėn, buvo gautas sveikini
mas ir pintinė gėlių. Priėmiman at
silankė Ispanijos, JAV, tautinės Ki
nijos, P. Korėjos, Domininkonų res
publikos, P. Afrikos ir Libano amba
sadoriai. Vasario 16 d. Lietuvos ats
tovas A. Grišonas, lydimas tautiniais 
drabužiais pasipuošusio jaunimo, pa
dėjo tautinių motyvų vainiką prie 
gen. Artigo paminklo Nepriklauso
mybės aikštėje, o jaunimas gėlėmis 
papuošė Lituania aikštę. Pats Vasa
rio 16 minėjimas įvyko sekančią die
ną Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos salėje. Pagrindiniu kalbė
toju buvo Lietuvos atstovas A. Gri
šonas. Programą atliko V. Dorelio 
vadovaujamas “Aido” choras, “Ąžuo
lyno” ir mažųjų “Rintukų” tautinių 
šokių grupės, jaunieji solistai ir so
listės. Urugvajiečių jaunimo laikraš
tis “Nuevo Amanecer” (“Naujoji 
Aušra”) Vasario 16 proga persispaus
dino Lietuvos atstovybės biuletenį 
su reikšminga antrašte “Niekas ne
palaidos amžinosios Lietuvos”.

Australija
MELBURNO LIETUVIAI Vasario

16 minėjimą pradėjo kun. P. Vase- 
rio atlaikytomis Mišiomis ir pamoks
lu. Minėjimą Lietuvių Namų salėje 
surengė ALB Melburno apylinkės 
valdyba, paskaitininku pakvietusi 
čekoslovakų kilmės slavistikos prof. 
J. Marvaną iš Monash universiteto. 
Visus dalyvius jis nustebino, prabil
damas į juos gražia lietuvių kalba 
su nežymiu svetimtaučio akcentu. Sa
vo paskaitoje jis kaip tik ir kalbėjo 
apie lietuvių kalbą, priežastis, pa
skatinusias jį mokytis šios kalbos. 
Penketą dainų padainavus Alb. čel- 
nos vadovaujamam “Dainos sambū
rio” chorui, savaitgalio mokyklos 
mokiniai atliko savo mokytojos Re
ginos Mačienės parašytą ir pastaty
tą veikaliuką “Nepriklausomybės 
kaina”. Minėjime dalyvavo ir nema
žas lietuvių būrys iš Geelongo, o 
melburniečiai atsilankė į jų apylin
kės valdybos surengtą minėjimą. Ge- 
elonge paskaitą skaitė R. Norvydas, 
programą atliko Birutės Gailiūtės 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
“Šešupė”.

Italija
ROMOS LIETUVIAI Vasario 16 

paminėjo kardinolo A. Samore Vil
la Lituania koplyčioje atnašautomis 
Mišiomis ir pamokslu. Po pamaldų 
žodį apie Vasario 16 reikšmę bei jos 
aktualumą dabartiniu laiku tarė Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto Stasys 
Lozoraitis, jn.

Britanija
HAMILTONO LIETUVAIČIŲ CHO 

RAS “Aidas”, pakviestas DB Lietu
vių Bendruomenės krašto valdybos, 
savo išvykos metu į Europą Brita
nijoje turės du koncertus: rugpjūčio
17 d. — Londone, Britų Bendruome
nės Instituto salėje, rugpjūčio 18 d. 
— Mančesteryje, Ukrainiečių Cent
ro salėje. DBLB krašto valdybos 
pirm. S. Kasparas apie šį Kanados 
chorą ir jo vadovą sol. V. Verikaitį 
paskelbė platesnį pranešimą “Euro
pos Lietuvyje” vasario 26 d. “Aido” 
koncertai taipgi yra numatyti V. Vo
kietijoje, Šveicarijoje ir Italijoje.

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ Vasario 16 Ciuriche pa
minėjo kun. prof. dr. J. Juraičio at
laikytomis Mišiomis ir pasakytu pa
mokslu. Po pamaldų Akademiker- 
haus salėje įvykusiame susirinkime 
buvo nutarta suteikti garbės nario 
vardą L. Stasiulienei, suorganizavu
siai tautinių šokių grupę iš šveicarų 
šokėjų, o jiems — garbės diplomą. 
Valdyba taipgi įsipareigojo remti šią 
vasarą Šveicarijoje įvyksiančią lie
tuvių studijų savaitę, kurios organi
zavimu rūpinasi dr. A. Gerutis ir 
kun. prof. dr. J. Juraitis. Bendruo
menės valdybon perrinkti tie patys 
asmenys: pirm. dr. P. Radvila, sekr. 
ir ižd. p. Linderienė. Susirinkime 
buvo suredaguota sveikinimo tele
gramą A. Solženiclnui ir nutarta ją 
pasiūlyti baltučiams išsiųsti visų 
trijų tautybių vardu.

BALTIEČIŲ POBŪVĮ tą pačią die- 
na Ciuricho Kongressenhaus salėje 
surengė Estų Draugijos pirmininkė 
O. Fleig. Lietuvių Bendruomenės 
atstovai jin atvyko po susirinkimo. 
Jų sveikinimo telegrama A. Solže- 
nicinui buvo priimta ir išsiųsta bal
tiečių vardu. Pilną jos tekstą paskel
bė dienraštis “Neue Zuercher Zei- 
tung”. Baltiečių susibūrimo proga 
“Tages Anzeiger” laikraštis paskel
bė straipsnį “Baltiečių likimas ne
užmirštas”, “Die Tat” — “Baltiečiai 
reikalauja savo teisių”. Koncertinę 
programą atliko sopranas Eva Wil
son, estė, fleitistas Tomas Jakaitis, 
I. Stasiulienės vadovaujama lietu
viškų tautinių šokių šveicarų jauni
mo grupė. Baltiečių susibūrime da
lyvavo buvęs Ciuricho burmistras 
dr. E. Landlot. Šveicarijos televizi
ja parodė nuotraukų iš šio baltiečių 
susitikimo. A. Solženicinui išsiųsto
je telegramoje rašoma: “Baltiečių 
tautų nariai, jų tarpe ir Gulago sa
lyne buvę keli tremtiniai, susirinkę 
Ciuriche paminėti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės paskel
bimo metinių sukakčių, sveikina Jus 
kaip drąsų kovotoją už žmogaus tei
ses ir už sovietinio imperializmo pa
vergtų tautų laisvą apsisprendimą”. 
Telegramą plačiai paskleidė Šveica
rijos žinių agentūra.



5 psi. • Tėviškės Žiburiai

PROGRAMA VISIEM KANADIEČIAM

DAUGIAKULTURIS GYVENIMAS

KITUS KANADIEČIUS

Jei norite daugiau informacijų, kreipkitės į artmiausią rajoninę įstaigą

Telephone: (604) 732-4252

1*1

ši nauja ir plati programa skatina menų ugdymą, 
rankdarbius, šokius, teatrą, spausdinimą prozos bei 
poezijos. Teatrų ir folklorinio meno festivaliai yra 
esminė šios programos dalis. Visi kanadiečiai 
turės progos susipažinti su kultūrine veikla ir 
vertybėmis, kylančiomis iš įvairių kanadiečių 
turimų šaltinių.

Filmų taryba bendradarbiauja daugiakultūrėje 
programoje gamindama filmus, rodančius įvairių 
kultūrų kanadiečių modernaus stiliaus gyvenimą. Ji 
taipgi verčia turimus filmus į kitas kalbas ir duoda 
naudotis organizacijom bei grupėm visoje Kanadoje. 
Jei norite tuos filmus pamatyti, žemiau nurodytos 
rajoninės įstaigos gali jus nukreipti į filmų 
tarybos skirstytoją, kuris padės jums. Filmų taryba 
taip pat gamina vaizdines-garsines priemones kultūrinio 
įvairumo temomis, kurios gali būti vartojamos 
mokyklose.

Jau pradėta įgyvendinti visa eilė daugiakultūrių programų, siekiančių skatinti ir padėti indivį 
dualiom kultūrinėm apraiškom bei jomis pasikeisti. Tos programos padės pagilinti etnokultū. 
rinių grupių įsijungimą pagrindinėn Kanados gyvenimo srovėn bei užtikrins perteikimą dabar 
tinėm ir busimom kartom įvairių kultūrų vertybių.

Valstybinė filmų taryba gamina 
vaizdines programas

turnin’: 
M-vDSXU-in 
j-TĮsnrr 
mnnb.rrrn

TROIS RIVIERES, Quebec 
Room 205A, 550 Bonaventure 
C.P.335 '
Trois Rivieres, P.Q. G9A 5G4 
Telephone: (819)375-4846

DaugiakultūHai centrai parūpina 
patalpas etnokultūrinėm grupėm
Buvo duotos pašalpos steigti daugiakultūriam 
centram visoje Kanadoje, kad juose galėtų susitikti 
visų kultūrų žmonės, pasidalinti idėjomis, vykdyti 
jungtines programas teatro, meno, rankdarbių, 
informacijos, diskusinių grupių, muzikos, šokių 
repeticijų, parodų ir pramogų srityse.

Etninio valstybės archyvo programa 
rūpinasi dokumentų saugojimu
Archyvas buvo įsteigtas federacinės vyriausybės, 
siekiant apsaugoti archyvinius dokumentus, kurie 
galėtų parodyti visiem kanadiečiam įnašus įvairių 
kultūrų į Kanados istoriją. Archyvo steigimas 
buvo stipriai remiamas etninės spaudos ir etno
kultūrinių organizacijų, kad archyvo tikslas 
būtų žinomas visiem kanadiečiam. Archyvas 
renka: susirinkimų protokolus, atsiminimus, 
nuotraukas, laiškus, pranešimus, filmus, retus 
laikraščius ir knygas betkokio senumo — 
dvejų metų ar dviejų šimtmečių.

Valstybinė biblioteka rūpinasi 
knygų pirkimu
Valstybinė biblioteka rūpinasi daugiakalbe knygų 
tarnybos programa, kuri įgalina pirkti knygas 
neanglų ir neprancūzų kalbomis. Tos knygos bus 
paskirstytos po visą Kanadą ir padės išlaikyti 
kalbas.

HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism
Canada

STE. FOY, Quebec
1141 Route de I’Eglise, 5th Floor, 
Ste. Foy, Quebec G1V 3W5 
Telephone: (418) 694-3831

NORANDA, Quebec 
243 Rue Murdoch, 
C.P. 395, Room 3, 
Noranda, P.Q. J9X 5A9 
Telephone: (819) 762-4512

Viena šalis, daugybė kultūrų - tai Kanada. Tokią Kanadą jos vyriausybė nori visuomet matytį 
nes ji mano, kad kultūrų įvairumas praturtina visus kanadiečius labai įvairia žmogiška patirtimi

HAMILTON, Ontario
150 Main Street West, Suite 504, 
Hamilton, Ontario L8P 1H8 
Telephone: (416) 523-2355

SUDBURY, Ontario
Room 320, Federal Building, 
91 Lisgar South,
Sudbury, Ontario P3E 3L4 
Telephone: (705) 673-1121

MONTREAL, Quebec
Room 2101, 
1080 Cote du Beaver Hall, 
Montreal, Quebec H2Z 1S8 
Telephone: (514 ) 283-4780

TORONTO, Ontario 
55 St. Clair Avenue East, 
Room 313,
Toronto, Ontario M4T 1M2 
Telephone: (416) 966-6554

LONDON, Ontario 
395 Dundas Street, 
Postian Bldg.. 2nd Floor, 
London, Ontario N6B 1V5 
Telephone: (409) 679-4335

THUNDER BAY, Ontario 
Room 213. Federal Building, 
33 Court South, Station P, 
Thunder Bay, Ontario P7D 2W6 
Telephone: (807) 345-1451

WINNIPEG, Manitoba
The Canadian Grain Comm. Bldg. 
Room 201, 303 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba R3C 3G7 
Telephone: (204 ) 985-2847

SHERBROOKE, Quebec 
Room 500, Royal Trust Bldg. 
12 Wellington Street North, 
Sherbrooke, P.Q. J1H5B1 
Telephone: (819) 565-4772

Valstybinis žmogaus muzėjus rūpinasi 
kultūrinės medžiagos tyrimu bei rinkimu
Kanados centras folklorinei kultūrai tirti 
valstybiniame žmogaus muzėjuje daro filmus 
bei juostas, telkia rinktinius dalykus, kurie 
akivaizdžiai rodo visų mūsų kultūrinių grupių 
įnašus Kanadai. Ta medžiaga rodoma Otavoje 
ir visoje šalyje, rengiant kilnojamas parodas. 
Jei turite suvenyrų iš pijonierių dienų, pvz. 
namų rakandų, festivalių aprangos, papuošalų, 
dekoracijų ir panašių dalykų, galinčių 
praturtinti kolekciją, — kreipkitės į vieną 
žemiau išvardintų įstaigų.

REGINA, Saskatchewan
10th Floor,
1867 Hamilton Street, 
Regina, Saskatchewan S4P 2C2 
Telephone: (306) 525-6155

EDMONTON, Alberta
Room 310
Sir Alexander McKenzie Bldg., 
9828-104 Avenue, 
Edmonton, Alberta P5J 0J9 
Telephone (403) 425-6730

VANCOUVER, British Columbia 
1525 West 8th Avenue, 2nd Floor,

OTTAWA, Ontario
Room 306, 77 Metcalfe Street, 
Ottawa, Ontario KIP 5L6 
Telephone: (613) 996-5977

Kanadietiškos tapatybės programa skatina 
rankdarbius, menus ir literatūrų

ST. JOHN’S, Newfoundland 
Sir Humphrey Gilbert Bldg., 
6th Floor, P.O. Box E5368, 
Duckworth Street, 
St. John’s, Newfoundland A1C 5W2 
Telephone: (709) 722-6181

HALIFAX, Nova Scotia
Trade Mart Bldg.,
423 4th Floor, Scotia Square, 
Halifax, Nova Scotia B3K 2Y5 
Telephone: (902) 426-6220

MONCTON, New Brunswick 
1222 Main Street, 4th Floor, 
Terminal Plaza Bldg., 
Moncton, New Brunswick E1C1H6 
Telephone: (506) 858-2028
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Tarpusavis skirtingų kultūrų pažinimas stiprins krašto vienybę per toleranciją ir įvertinimą sa 
vo bičiulių kanadiečių bei jų kultūrinių lobių.



Prof. J. Žilevičius naujose muzikologijos archyvo patalpose — Čikagos 
Jaunimo Centre Nuotr. V. Noreikos

Čikagos lietuviu horizonte
------------ Vladas Ramojus —------—

NAUJOSE PATALPOSE
Vasario 27 d. vakarą lietuvių spau

dos ir radijo darbuotojai susirinko j 
Jaunimo Centrą ir sulipo į pačią jo 
viršūnę, kur įrengtos modernios pa
talpos pasaulio lietuvių ir muziko
logijos archyvams. Šį kartą spaudos 
bei radijo darbuotojus pakvietė mu
zikologijos archyvo steigėjas ir jo 
tvarkytojas, šiomis dienomis 83 m. 
amžiaus sulaukęs prof. Juozas Žile
vičius. Vos pasikėlęs į viršutinį 
augštą, prieš akis pamatai lentą su 
įrašu “Fundatorius prel. J. A. Kara
lius“. Toji lenta ilgai, ilgai minės 
didįjį mecenatą iš Pensylvanijos 
angliakasių Lietuvos, kuris archyvų 
augšto pastatymui paaukojo $25,000. 
Muzikologijos archyvas tik ką bai
gė persikelti iš jėzuitų vienuolyno 
rūsio į naująsias patalpas, ir todėl 
prof. J. Žilevičius sukvietė spaudos 
bei radijo darbuotojus parodyti nau
jai įsikūrusio archyvo, įkurto 1920 
m. Kaune, vėliau pervežto į JAV ir 
dabar turinčio per 300,000 įvairiau
sių vienetų (be dublikatų). Pagrindi
nėje archyvo naujųjų patalpų sie
noje matai “Pirmųjų muzikologijos 
dirvonų artojų” atvaizdus. Ten visas 
būrys lietuvių muzikos veteranų. 
Šoninėje sienoje po stiklu sudėti re
ti įvairių muzikos švenčių tiek Lie
tuvoje, tiek ir išeivijoje plakatai, 
retesni giesmynai, muzikų vardynai 
ir kt. Gi visas didoko kambario vi
durys nustatytas lentynomis. Jos 
sudaro 1400 pėdų Ir prikrautos pil
nai suklasifikuoto muzikologiją lie
čiančio turto.

SU KUKLIOMIS PAJAMOMIS
Spaudos konferenciją pradėjo vie

nas archyvo kuratorių—Valerijonas 
Šimkus. Jis taip pat paruošė ir vai
šes. Pasidžiaugė vienu iš geriausiai 
sutvarkytų mūsų archyvų ir pakvie
tė prof. J. Žilevičių painformuoti su
sirinkusius. Mūsų muzikos veterano 
atmintimi tiesiog tenka stebėtis. Jis 
atsimena viską iki mažiausios dėta-' 
lės nuo Petrapilio laikų iki šių die
nų. Nors akyse šviesa beveik visai 
užtemus, bet jis žino kiekvieną daik
telį, kur kas padėta archyve. Pvz. kai 
man knygai apie Pensylvanijos ang
liakasių Lietuvą reikėjo senųjų or
kestrų nuotraukų, profesorius per 
kelias minutes surado jas 300,000 ro- 
dinių tarpe. Kai atvyksta muzikai iš 
Lietuvos, jie tiesiog nustemba ar
chyve turimu turtu ir prof. J. Žile
vičiaus orientacija. Pastarasis, tuo
metinio jėzuitų provincijolo kun. B r, 
Krištanavičiaus pakviestas, į Čikagą 
persikėlė 1960 m. ir atsivežė apie 
3,000 sv. archyvinės medžiagos. Jai 
sukrauti V. Šimkus jėzuitų vienuoly
no rūsyje padarė lentynas, pergabe
no medžiagą ir taip Čikagoje prasi
dėjo naujas muzikologijos archyvo 
egzistencijos laikotarpis. Kai archy
vui buvo pastatytos naujos patalpos, 
tas pats V. Šimkus davė 1400 pėdų 
lentų lentynoms. Į jas dabar ir su
gulė didžioji dalis archyvo turimo 
turto. Su pajamomis sunku. Prof. J. 
Žilevičiui pačiam nebegalint rašyti, 
tenka už minimalinį atlyginimą va
landai kitai samdyti sekretorių ar
ba jieškoti talkininkų iš pensininkų 
ar studentijos tarpo. Archyvas ver
čiasi maždaug su $300-400 metiniu 
biudžetu. Į tą sumą įeina prof. J. 
Žilevičiaus gautos asmeninės dova
nos švenčių ar vardinių proga. To

dėl laimingas pasijuto prof. J. Žile
vičius ir visi, kai spaudos konferen
cijos metu muz. B. Pakštas, prisi
mindamas mirusį savo dėdę prof. K. 
Pakštą, iš jo palikimo įteikė $500 
auką muzikologijos archyvui.

ATIDARYMO IŠKILMĖS
Stud. R. Lapas, daug talkininkau

jantis archyvui ir beveik pats vienas 
suklasifikavęs visą turimą medžiagą, 
papasakojo, kad daug studentų savo 
mokslo darbams naudojasi archyve 
turima medžiaga, kad į archyvą įvai
riais reikalais kreipiasi amerikiečiai 
ir kitų tautų muzikai, o latviai ar
chyve jau pradėjo telkti savąjį sky
rių. Prašė, kad įvairiose kolonijose 
steigtųsi archyvo rėmėjų skyriai. 
Toks skyrius jau įsisteigė Los An
geles mieste. Kovo 17 d. įvyks iškil
mingas archyvo atidarymas. Bus at
laikytos Mišios, kurių metu giedos 
F. Strolios vadovaujamas vyčių cho
ras, įvyks akademija. Lietuvos kon
sule J. Daužvardienė oficialiai atida
rys įstaigą, saugančią brangią me
džiagą ateities nepriklausomai Lie
tuvai. Pavasarį prof. J. Žilevičius ža
da visai palikti ne tik archyvą, bet 
ir Čikagą ir važiuoti pas savo dukrą 
rytinėse valstijose praleisti saulė
lydžio dienų. Buvo siūlyta 1976 m., 
kai prof. J. Žilevičius švęs 85 m. 
amžiaus sukaktį, surengti jo garbei 
V dainų šventę. Kol kas nesigirdi, 
ar tas pasiūlymas bus įgyvendintas.

MIRTYS IR LIGOS
Vasario 28 d. Čikagoje po ilgos ir 

skausmingos ligos mirė lietuvių tau
tos poetė, publicistė, visuomeninin
ke ir buv. vyriausia skautininke Juo
ze Augustaitytė-Vaičiflnienė, visos ei
lės poezijos knygų autorė, iki pasku
tinių gyvenimo dienų dar vis skel
busi publicistinius straipsnius. Daug 
kas su velionės skelbiamomis minti
mis gal ir nesutiko, bet gerbė ją už 
drąsų savųjų principų gynimą. Palai
dota kovo 4, šv. Kazimiero dieną, ku
rio garbei yra parašiusi ir eilėraščių, 
lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. Ve
lionės brolis kun. dr. P. Augustaitis, 
vėliau profesoriavęs universitete ir 
miręs 1941 m. Lietuvoje, šio šimt
mečio pradžioje dirbo pastoracinį 
darbą Pensylvanijos liet, angliaka
sių parapijose. Jį 1972 bei 1973 m. 
dar su pagarba minėjo tų vietovių 
veteranai. — Advokatė Nijolė Vieno- 
žinskaitė - čepulkauskienė, Lietuvos 
meno mokyklos steigėjo prof. J. Vie
nožinskio dukra, anksčiau gyvenusi 
Toronte, vėliau Čikagoje baigusi tei
sės mokslus ir išlaikiusi valstybinius 
advokatūros egzaminus, labai sun
kiai serga ligoninėje. Brolis gyvena 
Lietuvoje, o sesuo Lenkijoje. Apla
mai, ligos bei mirtys smarkiai suki
nėjasi Čikagos lietuvių tarpe.

ŽVILGSNIS Į JAUNIMĄ
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cv 

labai džiaugiasi “Tž” jaunaisiais 
bendradarbiais. Laikraščiui minint 
25 metų sukaktį, iš Dr. P. Daužvar- 
džio fondo bus paskirta pinigų “TŽ” 
jaunųjų bendradarbių premijoms. 
Jos bus įteiktos sukaktuvinėje šven
tėje, numatomoje spalio mėnesį. I 
šventę žada vykti ir kaikurie LŽS cv 
nariai.

GfyįAŽA garbė svetimom 
y C kalbom kalbėti, didi 
gėda savosios nemokėti

WAWA, Ontario
NETIKĖTA MIRTIS. Vasario 24 

d. apie 1 v. p. p. tragiškai žuvo ilgai 
šiame miestelyje gyvenęs Vladas 
Mitrikas. Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną, du sūnus ir vieną dukte
rį, taipgi daug giminių Kanadoje ir 
Lietuvoje. Laidotuvėse dalyvavo veik 
visi šio miestelio lietuviai ir daug 
nelietuvių. Buvo giminių ir pažįsta
mų iš toliau: p. p. Gulbinai ir Kur- 
peikiai iš Hamiltono, Šileikiai iš 
Wellando, Gležniai iš North Bay. 
Gedulingas šv. Mišias laikė kun. 
Aug. Sabas, Manitouwadge klebo
nas. Tiek vakarą, tiek rytą apeigų 
proga sukalbėjo dalį maldų ir lietu
vių kalba. Pareiškė užuojautą ne tik 
Vlado giminėms, bet ir visiems Wa- 
wos lietuviams, netekusiems taip 
malonaus draugo. Velionis buvo pa
laidotas vietos kapinėse, kur daly
vavo daug žmonių ir vietos kunigai. 
Po visų religinių apeigų parapijos 
salėje buvo gražiai paruošti pietūs. 
Vladai, ilsėkis ramybėje.

Kun. Aug. Sabas

SAUGOKITĖS
NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toronte., 
• Telefonas 363-7881 •

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

Ontario Ateiviu Namai 
p 

(Ontario Welcome House) 
8 York Street 
Toronto, Ontario 
M5J 1R2 
Telefonas: 965-3021

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r — 5 v.p.p. 
šeštadieniais 10 v.r. — 5 v.p.p.

Čia teikiama pagalba ateiviams ir keleiviams, jieškantiems darbo, buto ir draugų. 
Padedama užpildyti blankus — sveikatos draudai, socialinei draudai, šeimos prie
dams, imigracijos. (Padedama užpildyti blankus norint atsikviesti gimines kaip 
imigrantus Kanadon). 

/
Čia padedama išspręsti imigracijos problemas, daromos santraukos, įvertinami 
švietimo ir prekybos jstaigų išduoti liudijimai. 

Nemokamai duodami drabužiai jų reikalingiems. 
Yra anglų kalbos kursai 
Važiuoti Bay autobusu (York) j pietus York ir Harbour gatvių linkme.
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Ar mama jau viską

Tavo Kanados pašto kodą!
Pašto kodas yra labai veiksmingas 

ir kartu paprastas būdas, rodąs kur pašto siunta 
turi būti įteikta

’ Jis turi dvi dalis:

KIA 0B1 pavyzdys)
(area) (local)

Pirmieji trys ženklai nurodo geografinę 
sritį, žinoma, Kanadoje.

John E. Soosaar, C.A. b7hla°l^as
Suite 402, 725 Don Mills Rd. • (chartered accountant) 
Don Mills, Ontario • Telefonai: 781-3593, 429-4944

Paskutinieji trys ženklai nurodo vietą 
srities, pažymėtos pirmaisiais trimis 
ženklais. Jie nurodo labai tiksliai, 
net iki miesto bloko, daugiabučio 
pastato, komercinės įstaigos.

Dabar, kai kiekvienas turi pašto kodų, galime pilna sparta panaudoti elektroninius Įrengimus, sumažinti 
išlaidas ir, kas svarbiausia, paspartinti pašto pristatymų. Tai betgi Įmanoma tik tada, kai kiekviena 
siunta yra pažymėta pašto kodu. O tai jau Jūsų atsakomybė. Praneškite visiem apie savo pašto kodų. Jei 
dar jo negavote, rašykite šiam laikraščiui arba kreipkitės Į vietinį savo paštų.

NAUJA VILNIAUS RADIJO IR OPEROS SOLISTŲ 
EDMUNDO KUODŽIO IR JONO GIRIJOTO

14 naujausiu dainų 
PLOKŠTELE

• Išleido Vankuverio leidykla "ŠATRIJA”.
• Kaina — $5. ---------------------- Gaunama:

"Šatrija", 133 7th Ave., Vancouver, B.C.

Tegu tarnauja pašto kodas Jums... 
praneškite apie tai saviesiems

Canada Post. We’re working to make it work better. 
Le service postal du Canada, c’est du service.



Vienas žymiųjų Kanados dramaturgų Len Peterson, parašęs radijo dramą 
“The Trouble with Giants” (Milžinų replėse), kurią CBC radijo tinklas 
transliavo net du kartus. Toje dramoje autorius gvildena baltiečių likimą 
išeivijoj ir gimtuosiuose jų kraštuose

Mūsų laiku klaidos Ilona Gražytė - Maziliauskienė

PAMINĖTI
Lietuviu Katalikų Mokslo Akade

mijos SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
1933 m., I tomas, redaguotas Juozo 
Ereto. Perspausdino fotomechaniniu 
būdu ir 600 egz. tiražu 1973 m. iš

leido LKM Akademija, Piazza della 
Pilotą 4, 00187 Roma, Italy. Leidinio 
mecenatė — Elena Mickeliūnienė. 
314 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
— $12.

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

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

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

Len Petersono radijo pjesę "The Trouble with Giants" vertinant
Giants” radijo pjesėje siekė tri
jų uždavinių: pagrindinio vei
kėjo Jono dvasinės krizės dra
matiško pavaizdavimo; Jono, 
kaip baltiečio, asmeninių išgy
venimų sutapatinimo su jo tau
tos istoriniu keliu pastarųjų ke
lių dešimtmečių laikotarpyje ir 
atskleidimo universalaus aspek
to Jono bei jo tautos tragedijo
je, kuri pasireiškia mažų tautų 
sunaikinime didžiųjų tautų žai
dimuose ir individo nužmogini
me, kai jam nuolat teduodamas 
pasirinkimas — būti “uniforma 
arba lavonu”.

Uždavinys labai platus, ir 
jam teskirta valanda laiko. 
Klausytojų laimei, Len Peterso
no stilius yra ekonomiškas, ven
giantis aiškinimų ir išvedžioji
mų, konkretus savo įvaizdžiuo
se. Veikalo tempas greitas, rei
kalaujantis klausytojų atidumo 
ir nenutrūkstamo dėmesio dra
mos vyksmui. Tempo ir drami
nio ritmo atžvilgiu veikalas yra 
pavykusi radijo pjesė. Estui, 
latviui ir lietuviui, kuris savo 
tautos istoriją pažįsta nuo knyg
nešių laikų iki partizanininų 
kovų ir Sibiro taigų, istorinių 
faktų veikale yra perdaug: 
griežtesnė jų atranka sustiprin
tų draminį efektą. Tačiau kita
taučiui klausytojui, kuriam bal
tiečių istorija mažiau žinoma, 
truks istorinės sintezės. Daugy
bę atskirų faktų sunku per tokį 
trumpą laiką įsiminti ir jų 
reikšmę įsisąmoninti.

Turime pripažinti, kad Len 
Petersonas faktinę medžiagą 
šiam veikalui surinko labai 
kruopščiai ir tiksliai. Jai per
duoti jis vartoja tiesioginę dina
mišką struktūrą, pasakotojo 
vietoje panaudodamas savotiš
ką pagrindinio veikėjo “alter 
ego”, jo pasąmonės charakterį 
“joną” dialoge su jau buitiniu 
veikalo herojumi Jonu. Kalbė
damas apie tragiškus įvykius, 
kurie 
greita kaita, Len' Petersonas 
niekur nenukrypsta į retoriką 
ar perdidelį patosą, nuo kurio 
dramose paprastai pernelyg nu
kenčia istorinė freska.

jono tonas daugiausia yra iro
niškas: ne vien milžinų žiauru
mas paliečia klausytoją, bet ir 
jų veidmainiškumas, beprasmiš
kumas, istorinio žaidimo absur
dai. Tas tonas persunkia visą 
veikalo įtampą, kuri pjesėje 
akivaizdžiai išvystyta tarp silp
nųjų ir stipriųjų, tarp praeiteis 
ir dabarties, tarp to, kaip trem
tinys pats save mato, ir to, kaip 
jį mato kiti. Nors pagrindinis 
veikėjas kartais yra pavojuje 
būti paskandintas istorinių de
talių gausoje, galutinėj išvadoj 
Len Petersono pjesė visdėlto 
lieka vieno žmogaus drama — 
paprasto, atkaklaus, atsimenan
čio viską ir esmėje nepametan
čio vilties. Veikalo pabaigoje 
Jonas žino, kad visos svetimos 
uniformos sunaikina tai, ką jos 
pačios sukuria, ir kad milžinų 
laimė tėra iliuzija, o žmonių lai
mė yra pastovi — būti žmonė
mis.

Ar būti žmogumi ne laimė? Vi
sados jausti grėsmę ir visuomet pa
bėgti nuo milžinų (Jonas).

“I’ve memories, I wish I didn’t have, 
But I’ll give up none of them.”

Len Peterson, 
“The Trouble with Giants”

Kanados dramaturgija daug 
skolinga valstybinio radiofono 
CBC radijo programoms. Nuo 
1944 m., kai neseniai miręs 
Andrew Allan suorganizavo ir 
vadovavo naujų radijo pjesių 
serijai (bendru “Stage 44” pa
vadinimu), kuri buvo transliuo
jama per CBC stotis, Kanados 
dramaturgams pasidarė prieina
ma didžiulė publika ir galimybė 
eksperimentuoti naujomis for
momis. Anksčiau tai buvo sun
ku atlikti mažiems Kanados 
dramos teatrams, nuolatos ko
vojantiems su finansiniais trū
kumais ir publikos apatija. Stip
riausi ir pastoviausi kūrėjai 
šiame žanre buvo Joseph Schul, 
Lister Sinclair ir Len Peterson. 
Prof. Desmond Pacey žodžiais 
(pig. “Creative Writing in Ca
nada”), tarp šių dramaturgų 
Len Petersonas buvo pats ori
ginaliausias ir gabiausias, 
“šmėkliškai atskleidžiantis mū
sų laikų klaidas” tokiose pjesė
se, kaip “They Are All Afraid” 
ir “Burlap Bags”. Jack Gray 
knygoje “A Book about Cana
dian Books” Len Petersoną lai
ko Kanados “labiausiai iškilusiu 
dramaturgu”.

Radijo pjesėje “The Trouble 
with Giants” Len Petersonas to
liau gvildena “mūsų laikų klai
das”. Pasirinkęs baltiečių isto
riškosios ir žmogiškosios trage
dijos temą, autorius nagrinėja 
mažų tautų ir paprastų žmonių 
dilemą dabartyje.

Nekalbėsime čia apie pelnytą 
pagarbą mūsų tautiečiams, ku
rių dėka šis veikalas buvo su
kurtas ir praeitaisiais metais du 
kartu transliuotas per CBC ra
dijo tinklą visai Kanadai. Apie 
tai jau buvo spaudoje rašyta. Iš 
tikrųjų džiugu, kai mūsų tarpe 
atsiranda žmonių, kurie supran
ta, kad gyvas kūrybiškas žodis 
pasieks Kanados visuomenę ir 
jai pristatys tremtinio proble
mas daug jautriau ir įtikina
miau, negu daugelis viešų (daž
niausiai tik mūsų pačių teskai- 
tomų) deklaracijų ar nuolankus 
lankstymasis prieš vietinius po
litikierius. Būtų dar džiugiau, 
jei JAV ir galbūt kituose angliš
kai kalbančiuose kraštuose at
sirastų žmonių, kurie įtikintų 
vietinių radijo stočių vadovybes 
šitą Len Petersono radijo pje
sę baltiškąja tema pertransliuo
ti, reikalui esant, ir savomis 
lėšomis apmokant CBC organi
zacijai už “copyright” teises. 
Šiame rašinyje tebandysime at
kreipti dėmesį į šio veikalo stip
riąsias ir silpnesnes puses.

Autorius “The Trouble with

Carling 
CommunityArts

Foundation
DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

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

ir specifiškai etninių programų.

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

informacijos
The General
Foundation,

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

vienas kitą seka labai

Pasikeitimai “Lituanus” leidėjuose
AL. GIMANTAS

Apie “Lituanus” žurnalą 
paskutiniu metu lyg ir mažiau 
girdime. Tačiau ir be didesnės 
reklamos, gal net ir be ryškes
nio dėmesio iš mūsų visuome
nės pusės, šis anglų kalba leidi
nys išeina reguliariai, yra lau
kiamas (iš gaunamų tiesiogių at
siliepimų sprendžiant) ir pagei
daujamas jo prenumeratorių 
bei skaitytojų. Lietuvių visuo
menės dalies, kaikurių fondų 
šiek tiek materialiai remiamas 
ir mūsų veiksnių neabejotinai 
moraliai palaikomas, leidinys 
ne tik pateisina savąją egzisten
ciją, bet ir duoda pastebimą di
videndą. Aišku, ši pinigo ir 
energijos investacija nėra tokia, 
kad toji nauda būtų buvusi ma
toma ir jaučiama tuoj pat. Rei
kėjo daug kantrybės ir laiko, 
kol tasai mūsų žurnalas “įsipi- 
lietino” ir tapo pripažintu, pa
geidaujamu ir autoritetingu sa
vojoje srityje. Tai daug darbo 
ir pastangų reikalavusi sritis, 
kurioje energijos, išradingumo 
ir sveikos iniciatyvos rodė ir 
teberodo administracinis ir re
dakcinis kolektyvas. Keitėsi as
menys, bet liko tas pats ryžtas 
ir užsimojimas gerinti ir turtin
ti “Lituanus” puslapius.

Žinoma, būtų naivu tvirtinti, 
kad “Lituanus” yra tobulas ir 
visa, kas ten spausdinama, yra 
nekritikuotina. Taip nėra. Lei
dėjai yra atviri pozityviai kriti
kai ir, svarbiausia, nuoširdžiai 
talkai, kuri gali pasireikšti ak
tualių temų straipsniais, naujo
mis prenumeratomis sau ir ki
tataučiams. Kaip ir kiti leidiniai, 
taip ir “Lituanus” turi sirgti 
beveik chroniška “liga” — 
bendradarbių pažadų neišpildy- 
mu, delsimu' su pažadėta me
džiaga ir pan. Kai ateina toji 
diena, kai reikia visą medžiagą 

Dramos centrų yra Jono susi
tikimas su žmona Marija, kuri 
po daugelio metų atvyksta į Ka
nadą ir supranta, kad jos vyras 
ir sūnus tapo svetimi. Kai Ma
rija grįžta Lietuvon, Jonas ne
bežino, ar jo gyvenimas turi bet- 
kokią prasmę. Nei jo sūnus ir 
marti, kurie nori praeitį palik
ti praeičiai, nei kunigas ir psi
chiatras, kuriems Jonas tėra pa
sigailėjimo objektas, nei jo 
bendradarbiai kanadiečiai, ku
riems jis tėra “įdomus etnikas”, 
— jam negali duoti atsakymo.

Su Jono krize Len Peterso
nas daugiausia ir indetifikuoja- 
si. Su krize žmogaus, kuris stai
ga pradeda j ieškoti naujos uni
formos savo sužalotai asmeny
bei pridengti. Rašytojas neban
do duoti atsakymo ar morali
zuoti. Jonui gresia pavojus būti 
sužniugdytam savo prisiminimų 
ir dabartinės aplinkos, kuriai 
jis nesugeba savęs išreikšti savo 
netiksliais ir keistai skamban
čiais anglų kalbos žodžiais. Jo 
kraštas jau seniai yra viena iš 
tų “tyliai prarytų respublikų”. 
Jonui nugalėti krizę ir vėl sa
ve matyti ne kaip beprasmę au
ką, bet kaip žmogų, kurio skau
dūs patyrimai negali užgniaužti 
jo vertybių ir žmogiškosios sa
vigarbos, padeda ne koks rašy
tojo primestas “happy end” ar 
darniai pritaikyta moralinė te
zė, bet paprastas žmogiškas už
sispyrimas kovoti prieš absur
dą. Milžinai laimi fiziškai, Jonas 
laimi morališkai. Len Peterso
nui pavyko sukurti žmogišką 
dramą ir, kaip tokia, ji yra su
prantama betkokios tautybės ar 
tradicijų klausytojui.

Baltietiškoji Jono drama Len 
Petersonui, be abejonės, turi ir 
visuotinę reikšmę, nes šiandie
ną didžiulė dauguma pasaulio 
tautų ir valstybių tėra šachma
tų figūros didžiųjų milžinų žai
dimuose. Pjesėje ištisai varto
jamas esamasis laikas, tartum 
tai, kas atsitiko Jonui, iš tikrų
jų nėra praeitis, bet visų mažų
jų ir silpnųjų besitęsianti kova, 
siekiant atsispirti prieš galin
gas, viską viršijančias sroves. 
Ryškiausiai rašytojo simpatija 
pasireiškia ten, kur parodoma, 
kad paprastas kasdieninis gyve
nimas ir kuklios asmeninės lai
mės jieškojimas yra žmogiškai 
svarbesnė vertybė už visokias 
pergales ir skambius šūkius.

Įsigilinus į “The Trouble 
with Giants” ateina mintis, kad 
tai iš tikrųjų tipinga kanadietiš1- 
ka drama.' Kritikai jau nekartą 
pastebėjo, o viena iškiliausių 
anglofiliškosios Kanados litera
čių Margaret Atwood ir iš es
mės analizavo išlikimo klausi
mą kaip vieną iš centrinių prob
lemų Kanados grožinėje litera
tūroje. Išlikti baltiečių, išlikti 
indėnu, išlikti prancūzu, o svar
biausia — išlikti žmogumi, ku
ris nebijo pats savęs. Ir kai vis 
sunkiau mūsų laikais žinoti, kas 
esi, ir kai vis arogantiškesni da
rosi milžinai, tegalima džiaug
tis, kad ir šioje pjesėje baltie- 
tiškąja tema Len Petersonas 
tebeanilizuoja “mūsų laikų klai
das”.

atiduoti spaustuvei ir trūksta iš 
anksto užsakytų ir autorių pri
žadėtų straipsnių, redaktoriams 
tenka rodyti daug sumanumo ir 
imti tokią medžiagą, kuri turi
ma “po ranka”. Galimas daly
kas, padėtis pagerėtų, jei būtų 
Įmanoma autoriams mokėti ho
norarą. Vien tik tas “lietuviš
kas ačiū” nebūtinai yra efekty
vus ir patrauklus atlyginimas ... 
Žnoma, redaktorius gauna py
los už tokio ar kitokio rašinio 
pasirodymą, kuris gal ir nėra 
pasiekęs šedevro lygio. Nedaug 
kas prisiverčia pagalvoti ir su
prasti, kad pasirodžius bent 
kiek silpnesniam “Lituanus” 
numeriui, priekaištai turėtų 
kristi ne vien tik ant redakto
riaus ar leidėjų galvų .. .

Su 1973 m. pasibaigė penkių 
“Lituanus” fondo direktorių ka
dencija, todėl JAV LB krašto 
valdyba savo posėdyje 1973 m. 
pabaigoje patvirtino 5 naujus 
direktorius ateinančių dvejų 
metų laikotarpiui: dr. V. Vygan
tą, S. Kuprį, V. Kamantą, J. 
Gailą ir A. Astašaitį. Fondo pir
mininku yra dr. Vytenis Da
rnusis, nariai (be jau minėtų): V. 
Šaulys, A. Zailskaitė, G. Mika- 
liukas. Administratoriumi ir to
liau lieka daug sveikos iniciaty
vos rodantis Jonas Kučėnas. Be 
jo iki šiol Įdėto ir šiuo metu Įde
damo darbo “Lituanus” leidimo 
vargai būtų žymiai sunkesni. 
Tuo tarpu leidinio įsipareigoji
mai sėkmingai tęsiami.

NEREIKALINGŲ MOKESČIŲ! 
Nuoširdžiai jums padėti gali 
JUOZAS RAMAS Toron te. 
• Telefonas 363-7881 •
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NIENE po trumpos, bet sunkios 
ligos mirė vasario 28 d. Čikagoje. Ve
lionė buvo gimusi 1895 m. Mažučiuo
se, Vilkaviškio apskr., 1913 m. bai
gusi “Saulės” mokytojų seminariją 
Voroneže, vėliau lankiusi augštuo- 
sius moterų kursus Petrapilyje ir 
Odesoje. Grįžusi Lietuvon, velionė 
baigė J. Jablonskio lietuvių kalbos 
ir švietimo ministerijos kūno kul
tūros kursus. 1918-20 m. mokytoja
vo Kauno pradžios mokyklose, 1920- 
38 m. — Marijampolės gimnazijoje. 
Mokytojos darbą pokaryje tęsė lie
tuvių stovyklose V. Vokietijoje. 
Spaudos darban įsijungė nuo 1915 
m. moksleivių laikraštėliuose ir, 
pajutusi poetės pašaukimą, ėmė 
skelbti savo eilėraščius daugelyje 
laikraščių bei žurnalų. Nepriklauso
moj Lietuvoj išleido eilėraščių rin
kinį “Su baltu nuometu”, išeivijoje
— rinkinius “Skeveldros”, “žvaigž
dėtos naktys”, “Ant aukuro laiptų”, 
daug rašė skautų ideologiniais klau
simais, švietimo ir tautinių šokių rei
kalais.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA 
šiemet stato G. Verdi operą “Kaukių 
balius”, kurios trys spektakliai bus 
Marijos Augštesniosios Mokyklos au
ditorijoje kovo 23, 24 ir 31 d. d. 
Pirmasis spektaklis pradedamas 8 v. 
v., sekantieji du — 3 v. p. p. Operą 
režisavo Tom Cowan, apipavidalino 
dail. Adolfas Valeška. Pirmuosius 
du spektaklius diriguos Vytautas 
Marijošius, trečiąjį — Alvydas Va- 
saitis. Spektakliuose dalyvauja gau
sus būrys solistų: R. Mastienė (II 
spektaklyje), M. Momkienė (I), D. 
Mongirdaitė (II ir III), D. Stankai- 
tytė, A. Stempužienė (I ir III), J. 
Aleksiūnas, A. Brazis, V. Liorentas, 
V. Nakas, J. Savrimas, J. Vaznelis 
ir S. Wicik. Chormeisteriai — A. 
Stephens ir A. Gečas, scenos vadovas
— K. Oželis. Bilietai gaunami “Mar
giniuose”, 2511 W. 68th St., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Jų kainos: 4, 5, 7, 
9 ir 10 dolerių. Užsisakant bilietus 
paštu, pridėti čekį, išrašytą angliš
ku operos pavadinimu — Lithua
nian Opera.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JA, vadovaujama pirm. Leonardo 
Andriekaus, OFM, 1973 m. narių ei
les papildė JAV gyvenančiais rašy
tojais Danute Brazyte-Bindokiene, 
Vaciu Kavaliūnu, Vytautu Volertu ir 
Australijoje gyvenančia Agne Luk
šyte. LR Draugija dabar turi 89 na
rius. Draugijon įstoti valdyba yra 
pakvietusi Eduardą Cinzą ir Žentą 
Tenisonaitę, gyvenančius Belgijoje, 
Ohio Valstybės Oberlino kolegijos li
teratūros dėstytoją dr. Viktoriją 
Skrupskelytę. Dėl jų priėmimo lau
kiama draugijos narių pasisakymo. 
Dr. Konstancija Rudaitytė, mirusi 
1971 m., savo testamentu paliko 
JAV Lietuvių Fondui $12.000 premi
ją geriausiam lietuviui rašytojui jos 
mirties metais. Fondas šį sprendimą 
paprašė padaryti Lietuvių Rašytojų 
Draugiją. Jos vertintojų komisija ■— 
Leonardas Andriekus, OFM, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, dr. Viktorija 
Skrupskelytė, dr. Rimvydas Šilbajo
ris ir Antanas Vaičiulaitis 1973 m. 
gruodžio 15 d. posėdyje Vašingtone 
geriausiu 1971 m. rašytoju pripažino 
jau mirusį a. a. Joną Aistį. Fondui 
pasiūlyta premijos pinigus panaudoti 
visiems jo raštams išleisti. Jų susi
darytų 4-5 tomai. Šį nutarimą turi 
patvirtinti JAV Lietuvių Fondas. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdy
ba sutiktų raštus paruošti ir rūpin
tis jų išleidimu, jei būtų paprašyta.

ALOYZO BARONO naujasis pasa
kojimų rinkinys “Šilko tinklas” jau 
baigiamas spausdinti Čikagoje. Lei
dėjas — “Ateities” knygų leidykla.

DR. VINCAS MACIŪNAS, litera
tūros istorikas, parašė plačią studiją 
“Lietuvos himno istorijos bruožai”, 
remdamasis gausiais šaltiniais, spau
dos ištraukomis, įvairių žmonių nuo
monėmis. “D r a u g o” kultūriniame 
priede skelbiamoj studijoj paliečia
mas pilnas himno laikotarpis — nuo 
dr. V. Kudirkos paskelbimo “Varpe” 
1898 m. iki pokarinės sovietinės 
Lietuvos okupacijos.

PEDAGOGAS PETRAS MALDEI- 
KIS Phonixe, Arizonoje, baigė rašy
ti knygą apie prel. Mykolą Krupavi
čių ir dabar ją ruošia spaudai. Kny
ga turės apie 500 psl. Autorius yra 
JAV LB švietimo tarybos Čikagoje 
leidžiamo pedagoginio žurnalo “Švie
timo Gairės” redaktorius.

PRANO BALTUONIO, Monrea
lyje gyvenančio medžio šaknų skulp
toriaus, darbų parodą surengs ge
gužės 12 d. Klevelando Europa Tra
vel Service salėje “Giedros” korpo
racija.

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTIE. 
CIŲ DRAUGIJA Bostono rotušės ga
lerijoje surengė šešių baltiečių dai
lininkų kūrinių parodą. Lietuviams 
joje atstovavo Viktoras Vizgirda ir 
Romas Viesulas, latviams — Maira 
Dreimanis-Reinbergs ir Uldis Pu
rins, estams — Epp Ojamaa ir Kar
du Keck.

“MIESIŲCZNIK LITE RAČKĮ”, 
Lenkijoje leidžiamas mėnesinis lite
ratūros žurnalas, paskelbė vengrų 
rašytojo Endrės Boitaro straipsnį 
“Rytų Europos avangardas, kaip li
teratūros kryptis”. Šiame lietuvių li
teratūros vertėjo rašinyje skaityto
jai supažindinami su nepriklauso
mos Lietuvos “Keturių vėjų” ir 
“Trečio fronto” literatūriniais sąjū
džiais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŠKŲ FILMŲ REŽISO- 

RIŲ šeimą papildys naujasis Mask
vos kinematografijos instituto absol
ventas Algimantas Puipa. Savo dip
lominiam darbui jis pasirinko rež. 
V. žalakevičiaus scenarijų “šeši kar
piai”, sprendžiantį jaunų žmonių 
tarpusavio santykių problemą drau
gystės, ištikimybės ir pareigos san
kirtoje. Jaunasis rež. A. Puipa filmą 
kūrė Lietuvoje su operatorium Sta
siu Griškevičium, pagrindinius vaid
menis patikėjęs jauniems aktoriams 
A. Večerskiui ir A. Storpirščiui, tal
kon pasikvietęs vyresniosios kartos 
aktorius E. Kunavičių, A. Sabalį ir 
R. Karvelį. Diplominiame darbe pats 
režisorius turi atlikti filmo montažo, 
įgarsinimo darbus. Šio kūrinio nema
tys kino teatrų lankytojai, nes jį, 
kaip diplominį darbą, pasilaikys 
Maskvos kinematografijos institutas. 
A. Puipa jau yra susilaukęs palygin
ti plataus pripažinimo su savo anks
tesniais mėgėjiškais filmais “Siena”, 
“Randas”, “Neviltis”, “Giminingos 
sielos”, “Noriu būti genijumi”. Ši 
patirtis jam padėjo įstoti institutan
— konkurse dalyvavo apie 200 jau
nuolių, o priimta buvo tik 15.

VITRAŽO IR SKULPTŪROS GA
LERIJA paverstoje Kauno įgulos 
bažnyčioje savo darbų parodą suren
gė viduriniosios kartos kaunietis 
skulptorius Leonas Strioga, kuriam 
yra būdingas žmogaus ir gamtos są
lyčio atskleidimas. Šį polinkį liudija 
skulptūros “žmogus — žemės val
dovas”, “Mažasis svajotojas”, “Žie
das”, “Motina su vaiku”, “Pirmoji 
gėlė”, “Mergaitė, pakėlusi galvą”. L. 
Striogos kūriniams, jau puošiantiems 
Kauną, parodoje atstovavo jų nuo
traukos. Iš tokių kūrinių minėtini: 
granitinė skulptūra Kauno ąžuolyne, 
“Laiveliai” prie “Baltijos” viešbučio, 
medinė skulptūra “Trys mergelės” 
kavinėje, dekoratyvinis goreljefas 
senamiesčio vaistinėje. Artimiausiu 
laiku jų sąrašą padidins skulptūros 
“Motina su vaiku” ir “Sėdinti mer
gelė”.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA susi
pažino su savo narių naujausiais kū
riniais. Vilniaus geležinkelininkų 
rūmuose R. Balčiūno diriguojamas 
pučiamųjų orkestras “Trimitas” atli
ko E. Balsio siuitą iš baleto “Eglė 
žalčių karalienė”, kurią sudaro ke
turios dalys — “Eglė ir Žilvinas”, 
“Drebulytė ir broliai”, “Joninės” ir 
“Žalčiai”. J. Novakausko kūrybai at
stovavo “Koncertas fortepijonui ir 
pučiamųjų orkestrui”, “Rapsodija 
nr. 2”, “Koncertas baritonui ir pu
čiamųjų orkestrui”. Šių kūrinių at
likime “Trimitui” talkino pianistė 
H. Znaidzilauskaitė ir sol. P. Dap- 
šauskas. Vilniaus filharmonijos salė
je J. Vadausko diriguojamas orkest
ras atliko V. Budrevičiaus “Simfoni
nę poemą J. Janonio atminimui”. 
Kompozitoriai taipgi buvo supažin
dinti ir su J. Gaižausko “Simfonija 
nr. 2”, kurią dirigavo pats autorius.

MASKVOJE BUVO SURENGTAS 
dviejų kompozitorių — Aleksandro 
Nikolajevo ir Vytauto Barkausko kū
rinių vakaras. Pianistė S. Barkaus- 
kaitė atliko V. Barkausko fortepijo
nines pjeses “Legenda apie M. K. 
Čiurlionį”, “Elegija” ir “Fantastinė 
tokata”, Vilniaus kvartetas (A. Vai- 
niūnaitė, P. Kunca, D. Katkus ir A. 
Vasiliauskas) — “Styginį kvartetą”, 
Maskvos filharmonijos atstovai — 
“Kontrastinę muziką” fleitai, violon
čelei ir mušamiesiems instrumen
tams.

MASKVOS CENTRINĖ TELEVI
ZIJA įtraukė R. Balčiūno vadovau
jamą Vilniaus pučiamųjų orkestrą 
“Trimitas” ir jo choreografinę grupę 
į pramoginį filmą, kuris bus pasiųs
tas tarptautiniam konkursui Šveica
rijoje. Maskvoje nufilmuotais “Tri
mito” pasirodymais pradedama fil
mo dalis “Vakarinė Maskva”.

MĖNESĮ TRUKSIANČIAS GAST
ROLES Belgijoje ir Olandijoje va
sario 22 d. pradėjo Vilniaus styginis 
kvartetas, Liežo tarptautinio konkur
so laureatas, kurį sudaro A. Vainiū- 
naitė, P. Kunca, D. Katkus ir A. Va
siliauskas. Koncertų programose — 
J. Haydno, F. Schuberto, R. Schu- 
manno, P. Čaikovskio, S. Prokofjevo, 
J. Juzeliūno bei kitų kompozitorių 
styginiai kvartetai.

J. DOMARKAS, Vilniaus filhar
monijos simfoninio orkestro vyr. di
rigentas, lankėsi Jugoslavijoje. Va
sario 26 ir 27 d.d. Sarajeve sureng
tuose koncertuose jis dirigavo šio 
miesto radijo ir televizijos simfoni
niam orkestrui, atlikusiam M. K. 
Čiurlionio simfoninę poemą “Miške”, 
N. Rimskio-Korsakovo “Šecherazadą”, 
J. Brahmso “Koncertą d-moll” forte
pijonui ir orkestrui.

MASKVOS DAILININKŲ SĄJUN
GA savo patalpose surengė lietuvių 
dailininkų tekstilininko Juozo Balči
konio ir keramikės Aldonos Ličkutės 
kūrinių parodą. Jų meninį savitumą 
maskviečiams atskleidė apie 60 darbų
— gobelenų, batikos, vazų, kerami
nių plokščių.

SOVIETŲ SĄJUNGOS Lenino ir 
valstybinių premijų 1974 m. kandi
datų sąrašan yra įtrauktas Jonas 
Avyžius su romanu “Sodybų tuštėji
mo metas”, architektai V. Čekanaus
kas, V. K. Balčiūnas, V. Brėdikis, 
inžinieriai statybininkai A. Kleinotas 
ir V. Šileika už Vilniaus Lazdynų 
gyvenamojo rajono architektūrą.

V. Kst.
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MARGIS DRUG STORE
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

MOKA: 
už terminlnius Indėlius — 
dvejų metų................................ 8)6%
vienerių metų .............................8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7%% 
už depozitų-čekių sąskaitas 6%
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Parduodame American Express kelionių Čekius ir International Money 
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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 y, 7^7^

863 BLOOR St W., Toronto 4, Ont. 1 «><>"*-< J Ad

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

SPORTAS VISUR
Danutė Valaitytė (Guelph U.) To

ronte įvykusiose universitetų lengv. 
atletikos uždarų patalpų pirmenybėse 
800 m. bėgime laimėjo Iv. — 2:12,2 
sek. Tose pačiose pirmenybėse Har
vey Barkauskas (Western U.) rutu
lio stūmime laimėjo Iv. — 15,49 m.

Pasaulio futbolo pirmenybių baig
minės žaidynės Miunchene bus maž
daug už metų. Žaidynių įtampa bet
gi jau jaučiama. Profesijonalų spor
te svarbi yra ir materialinė pusė. 
Artėjant baigminėms žaidynėms, kai- 
kurie žaidėjai jau pateikė savo rei
kalavimus, o kitiems jau daug kas 
pažadėta.

Olandijos žaidėjai atsisako žaisti 
baigminėse žaidynėse, jei jiems ne
bus pažadėta >18.000 už pirmos vietos 
laimėjimą.

Škotija savo žaidėjams, jeigu pa
teks į pirmą ketveriukę, pažadėjo 
po $25.000 žaidėjui. Jei škotai lai
mėtų pirmą vietą, sumos būtų milži
niškos.

Lenkų futbolo komandos žaidė
jams, kurie nepriskaitomi prie pro
fesijonalų, piniginis atlyginimas ne
numatomas, tačiau I v. laimėjimo at
veju gali tikėtis valstybės apdovano
jimų — naujų namų ir galbūt nau
jų automobilių.

Net ir atrankinėse pirmenybėse 
kaikurių valstybių žaidėjai buvo gau
siai atlyginti. Zairo valstybės žaidė
jai, užsitikrinę vietą baigminėse žai
dynėse, gavo po automobilį, namą ir 
15 dienų atostogų betkur pasaulyje. 
Kiekvienas Jugoslavijos žaidėjas po 
pergalės prieš Ispaniją gavo po 
$5.000.

Baigminėms futbolo žaidynėms ar
tėjant, dalyviai mėgina jėgas, žais
dami draugiškas rungtynes. Vienas iš 
didžiausių favoritų — V. Vokietija 
jau žaidė dvejas rungtynes ir neįmu
šė nė vieno įvarčio — pralaimėjo į 
baigmines žaidynes nepatekusiai Is
panijai 0:1 ir sužaidė lygiomis su 
Italija.

V. Vokietija, baigminių futbolo 
žaidynių rengėja, taip pat susiduria 
su įvairiomis negerovėmis. Viena iš 
nemaloniausių — falsifikuoti bilietai 
šioms žaidynėms. Manoma, kad yra 
padirbtų apie 30.000 netikrų bilietų. 
Profesijonalų futbolo žaidėjų unija 
pateikė FIFA-ai — Tarptautinei Fut
bolo Federacijai ilgą sąrašą reikala
vimų ir grasina žaidynių boikotu, jei 
šie reikalavimai nebus patenkinti. 
Svarbiausias reikalavimas, kad fut
bolininkai nebūtų perkami ir mai
nomi kaip avinai, bet galėtų žaisti 
savo pasirinktuose klubuose.

VYČIO ŽINIOS
Stalo tenisininkai L. Namuose žai

džia II komandinių varžybų ratą. 
Taip pat pradėtas individualus tar
pusavio turnyras, kuriame dalyvau
ja 27 jaunieji stalo tenisininkai.

G. Nešukaitytė Kvebeko atvirose 
stalo teniso pirmenybėse laimėjo dvi 
pirmas vietas. Montrealyje įvykusio
se pirmenybėse 12 metų stalo tenisi
ninkė tapo nugalėtoja 13 ir 15 metų 
klasėse. Ji taip pat atstovavo Ontario 
provincijai jaunių komandinėse var
žybose. Scarboro varžybose ji pasie
kė reikšmingą laimėjimą — 15 m. 
klasės baigmėje ji įveikė B. Plučai- 
tę ir laimėjo I v. Montrealio pirme
nybėse sėkmingai žaidė F. Nešukai-

jimą prieš York Vikings krepšininkes 
69:20. Puikiai sužaidė: S. Ranonytė 
15, D. Klimaitė 12, R. Bren-Biršto- 
naitė 12, S. Simutytė 9, R. Radžiū
naitė 6, M. Roast-Ramonaitytė 5, L. 
Jull-Kėkštaitė 4 ir J. Moins-Roma- 
novaitė 2.

Birutė Plučaitė su kitais dviem 
Ontario stalo teniso žaidėjais išvyko 
porai savaičių į Europą. Kelionę fi
nansuoja Ontario Stalo teniso S-ga.

“Paramai” už $100 auką nuošir
dus sportiškas ačiū!

TORONTO TAURAS
Medžiotojų ir Žūklautųjų klubo 

valdyba pasiskirstė pareigomis: J. 
Juodikis — pirm., S. Mackevičius — 
vicepirm. ir parengimų vadovas, J. 
Šimkus — sekr., J. Baltaduonis — 
ižd., A. Tamošaitis ir H. Šiaurys — 
ūkio administratoriai, J. Lasys, A. 
Andrulis ir D. Laurinavičius — sek
cijų vadovai, J. Račys — ryšininkas 
su Ontario Medžiotojų ir Žūklautųjų 
Federacija.

Sausio 19 ir kovo 3 d. savaitga
liais nariai buvo nuvykę į klubo ūkį 
kirsti nuosavybės linijų miške. Li
niją su matininko instrumentu nusta
tė svečias P. Seibutis. Nežiūrint gi
laus sniego, nueita % mylios ledu ir 
% mylios mišku.

Klubas paaukojo $50 Tautos Fon
dui, $75 L. Namams ir nupirko už 
$31 šovinių Romuvos skautų stovyk
los šaudymo sekcijai.

Pirm. J. Juodikis dalyvavo meti
niame Federacijos suvažiavime Sud
bury. Pavasarinis narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 14, sekmadienį, 
1.30 v. p. p., Trinity Recreation 
Centre. * « *

Tinklinio treniruotės Anapilyje 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį 7 v.v. 
Mokantieji žaisti ir norintieji iš
mokti kviečiami atvykti. Bus sudaro
mos grupės nuo pačių jauniausių iki 
suaugusių. Tinklinio pamokoms ir 
treniruotėms vadovauja Mindaugas 
Leknickas, kūno kultūros mokytojas.
HAMILTONO KOVAS

Mergaičių tinklinio komanda CYO 
lygoje neįstengė išvežti ligi galo. Vi
są laiką pirmavusios, baigminėse 
rungtynėse, neatvykus pagrindinėm 
žaidėjom, rungtynes teko pralaimėti, 
žaidė: V. Riekutė, D. Grajauskaitė, 
N. ir J. Kisiūnaitės, R. Vaitonytė.

Jauniai A netikėtai laimėjo prieš 
Margaret Mary parapijos krepšinin
kus. Baigus lygiomis, rungtynės bu
vo pratęstos, bet Kovo beliko tik 3 
žaidėjai. Aušroto veržlumo dėka lai
mėta 34:30. Žaidė: V. Lukošius 12, 
K. Aušrotas 12, A. Šeštokas 10, A. 
Gudinskas, Weiz.

Jauniai 14-15 m., nesunkiai nuga
lėję St. Jeromes parapiją 72:22, 
savo grupėje iš 10 komandų išsiko
vojo I v. Žaidė: R. Antanaitis 18, J. 
Riekus 16, L. Žilvitis 14, P. Grajaus
kas 14, R. Dudonis 13. Toliau vyks 
varžybos su kitos grupės laimėtojais.

Jauniai D, nugalėję St. Daniels 
mokyklą 15:11, taipogi savo grupė
je laimėjo I vietą. Pusbaigmyje 
pralaimėjo Blessed Sacrament 
mokyklai 28:14. Abejose rungtynėse 
žaidė: R. Kalvaitis 13, A. Juodelė 7, 
A. Lišauskas 5, A. Stanaitis 2, R. 
Trumpickas, A. Dudonis 2, Jakuby- 
nas, Stosius, Virbickas, L. ir T. Sta
naičiai. A. G.

Ateitininkų žinios
Dažnai esame tiek užsiėmę, kad 

pamirštame atlikti pačius svarbiau
sius dalykus, kuriuos turime pada
ryti kasdien. Daug kas pasiruošiame 
lyg ir dienotvarkę, viską surašome 
lapelyje, kad nepamirštume. Štai ke
letas tų atliktinų dalykų, prie kurių 
pridėkime “check mark” (jeigu tai 
padarėme): 1. Ar perskaičiau ką 
nors iš paskutinio “Ateities” nume
rio? 2. Ar esu sumokėjęs “Ateities” 
prenumeratą už praėjusius ir šiuos 
metus? 3. Ar turiu Sv. Raštą? 4. Ar 
jį kasdien bent porą minučių pa
skaitau? 5. Ar atrandu laiko kasdien 
bent 5 minutes praleisti tylioje mal
doje? 6. Ar yra žmonių, kurių aš ne
apkenčiu ir negaliu jiems atleisti? 7. 
Ar dažnai darau tai, ką bijočiau da
ryti, jeigu žinočiau, kad man liko 
tik viena valanda gyventi? 8. Ar pa
dariau šiandien ką nors savo arti
mui, atsižadėdamas savęs? Tepatar- 
nauja šie klausimai artimesniam 
žvilgsniui į save.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba rengia kursus moks
leivių ir jaunučių globėjams bei kuo
pų valdybų atstovams: gegužės 18-19 
d.d. Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. (techni
ne ruoša rūpinasi Rasa Navickaitė, 
214 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA., tel. 212-647-6294); bir
želio 1-2 d.d. Detroito nauj. parapi
joj (technine ruoša rūpinasi V. Na
kas, 1668 Bowers Ave., Birmingham, 
Mich. 48008, USA., tel. 313-645-5926). 
Registracijos mokestis — $5. Nakvy
nės bus parūpintos.

Skautų veikla
• Dalis sktn. Stepo Kairio muzi

kinio vieneto dalyvavo Toronto lie
tuvių studentų surengtoje programo
je universiteto patalpose kovo 1 d. 
Kovo 3 d. Kaziuko mugės metu vie
netas pasirodė sk. vyčių ir vyr. skau
čių kavinėje, o tą pačią dieną skau
tų būkle įvyko vieneto tėvų susirin
kimas; vadovavo s. L. Kalinauskas.

• Vilkiukų sueigai kovo 9 d., at- 
likdamos vyr. skaučių kanadiečių 
praktiką, vadovavo E. Kobelskytė ir 
R. Jonaitytė.

• Vilkiukų sueiga — kovo 30 d., 
1 v.p.p., L. Namuose. Tuo pačiu lai
ku ir ten pat bus jaun. skaučių “Rū
tos” dr-vės sueiga. Draugininke pri
mena, kad per atostogas reikia at
likti užduotus darbus patyrimo laips
niams ir specialybėms įsigyti.

• Mindaugo dr-vės sueiga — kovo 
26 d., 7 v. v. L. Namuose.

• Vasario 28 d. Čikagoje mirė 
buv. LS Seserijos vyr. skautininke, 
pedagogė, poetė ir visuomenininke 
Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė. LS 
Seserijos vyr. skautininke v.s. L. Mi- 
lukienė savo specialiame pranešime 
prašo užprašyti šv. Mišias, aukoti jos 
raštų išleidimo fondui ar siųsti užuo
jautas sūnui šiuo adresu: Jonas Vai
čiūnas, 7221 So. Claremont, Chicago, 
III. 60636, USA.

• Akademikų skautų sueiga įvyks 
kovo 21 d., 7.30 v.v., skautų būkle.

• Jaun. skaučių “Tulpės” dr-vės 
loterijai Kaziuko mugės metu laimi
kius paaukojo V. Balsienė, Margio 
vaistinė, “Parkside Meat Market” ir 
“Mohawk Furniture”. Visiems dide
lis ačiū. Neatsiimti laimingi loteri
jos bilietai nr. 31 ir nr. 141. Skam
binti tel. 661-0342.

• “Šatrijos” tunto tunt. ps. P. 
Saplienė dabar pasiekiama pakeistu 
telefonu: 654-9052. C. S.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
BROWNS LINE, 3-jų šeimų pastatas (triplex), 13 kambarių, 16 metų 
senumo, sklypas 50’xl50’. Prašoma kaina — $75.000, įmokėti apie — 
$25.000.
HIGH PARK — BLOOR, atskiras mūrinis namas, 6 kambariai, nauja 
šildymo sistema. Prašoma kaina — $59.000, įmokėti — $15.000, atvi
ras mortgičius.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow), 5 kambariai, van
deniu apšildomas, garažas. Prašoma kaina — $59.000.
ARTI HIGH PARK, originalus keturbutis, 16 kambarių. Įmokėti 
$50.000.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
SKAMBINKITE:

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

St, Dargis
namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ft Ji ft Ji A A Ji
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
6% už depozitus 

7!4% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
814% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — astuoni

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgfžius 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 vaL iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas •

n ri - r Tel. 881-2211
K. McISIUllS Namų — 889-3456
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

UNITED 
TRUST

NUO LOIN OS IKI DANGORAIIIOI 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

UNITED 
TRUST

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

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

persikėlė j 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 j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

tytė. Komandinėse varžybose ji pa
siekė retai pasitaikančią pergalę, nu
galėdama pajėgią montrealietę M. 
Domonkos. Tose pačiose pirmenybė
se J. Nešukaitis senjorų klasėje pra
laimėjo baigmėje ir išsikovojo II v.

Krepšinio stovykla ir šiais metais 
bus Tėvų pranciškonų stovyklavie
tėje rugpjūčio 17-24 ir 24-31 d.d. 
Norintieji stovyklauti prašomi ra
šyti: Vytis Basketball Camp, 162 
Rusholme Rd., Toronto 4, Ont. arba 
skambinti LE6-1783.

Anapilio salėje tuoj po pamaldų 
Vyčio B klasės krepšininkai sužaidė 
tarpusavio rungtynes. Ateity numa
toma pasikviesti kaimyninius klubus 
draugiškoms rungtynėms.

Vyčio mergaičių A komanda (iki 
16 m.) sėkmingai kovoja CYO pir
menybėse. lig šiol turi 7 laimėji
mus, 4 pralaimėjimus, žadžia: S. 
Ąžuolaitė 17, R. Gustainytė 20, R. 
Kulnytė, R. Matulaitytė 36, K. Stoč- 
kutė 29, S. Underytė 75, V. Vinge
lytė, V. Jurkevičiūtė 24, G. Žukaus
kaitė 27, L. Žukauskaitė 2.

Visi Vyčio klubo vyrai krepšinin
kai kviečiami į treniruotę, kuri vyks 
kas trečiadienį Prisikėlimo salėje. 
Ruošiamės turnyrui Hamiltone ir ei
lei draugiškų rungtynių, kurios bus 
Anapilyje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
CYO lygos rungtynės eina prie pa

baigos: beliko žaisti jaunių antrajai 
komandai kovo 15 d. St. Clare mo
kykloje su ukrainiečiais.

Baigiantis lygos sezonui, 4 Aušros 
komandos išsirikiavo: jaun. A. kl. 
antroji komanda I v., jaun. B kl. ko
manda I v., jaun. C kl. komanda 
III v., jaun. D kl. komanda II v. 
Baigminės rungtynės prasidės po 
mokyklų žiemos atostogų.

Praėjusios savaitės rungtynėse 
jaun. A kl. komanda nugalėjo St. 
Joseph’s krepšininkus. Jaun. D kl. 
komanda pralaimėjo I v. stovinčiai 
St. Christopher’s komandai. Vyrų 
krepšinio komanda pralaimėjo ant
ras pusbaigmines rungtynes latvių 
penketukui ir iškrito iš tolimesnių 
BC lygos varžybų.

Moterų krepšinio komanda pasie
kė didžiausią taškų skaičiumi laimė-

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psL) 

ko nepajudinta Montrealyje ir 
Kvebeko mieste. Priežastis — 
šilta žiema ir pakankamas kie
kis Kanadoje pagamintos aly
vos. Brangiai importuotai alyvai 
klientų neatsirado. Ją parduoti 
teks su didoku nuostoliu valsty
bės iždui. Tikimasi, kad benzino 
trūkumas ir jo augštesnės kai
nos JAV šią vasarą gerokai pa
didins amerikiečių turistu skai
čių Kanadoje, ypač iš kaimyni
nių valstijų. Tai, žinoma, reikš 
didesnes pajamas vasarviečių 
savininkams.

Kanados Įstatymų Reformos 
Komisija pasiūlė įsteigti visose 
provincijose specialius teismus, 
kurie rūpintųsi legaliai ir ne
legaliai išsiskyrusių tėvų šeimų 
išlaikymu. Dabar teismai nu
stato šeimai mokėtiną sumą, ta
čiau neturi galios išsiskyrusi tė
vą priversti jos laikytis.^ Daž
niausiai tokie tėvai sulaužo įsi
pareigojimus, ir šeima buna pri
versta prašyti socialinės gerovės 
pašalpos. Komisijos duomeni
mis, mokesčių mokėtojams to
kiu šeimų išlaikymas kasmet at
sieina apie $365 milijonus, skai
tant po $400 į mėnesį 80;000 
šeimų. Specialūs teismai iširu
sių ir išsiskyrusių šeimų part

nerius priverstų rūpintis šeimos 
narių išlaikymu.

Vartotojų ir prekybininkų 
santykius tvarkantis ministeris 
J. Clement kritikavo Ontario al
koholinių gėrimų tarybą, kuri 
pernai įvairiem specialiem po
būviams išdavė net 150.000 lei
dimų vartoti alkoholį. Pasak mi- 
nisterio J. Clement, šis skaičius 
liudija, kad tie specialūs pobū
viai jau yra tapę nuolatinėmis 
nugertuvėmis, darančiomis žalą 
nuolatinius leidimus turinčiom 
komercinėm tokio pobūdžio ins
titucijom Ontario provincijoje.

Valstybinė nedarbo drauda 
1972 m. pašalpoms išleido $1,87 
bilijono, o 1973 m. — $2,03 bi
lijono, nors pernai buvo suma
žėjęs bedarbių skaičius ir buvo 
diskvalifikuota 250.000 asmenų. 
Pernykštis draudos deficitas pa
kilo iki $500 milijonų. Išlaidas 
padidino augštus atlyginimus 
gaunančių kanadiečių įjungimas 
draudon, išmokų nustatymas pa
gal turėtą uždarbį. 1972 m. vi
dutinė savaitinė išmoka bedar
biui buvo $61.88, 1973 m. — 
$71.19. Draudos iždas neįstengė 
atgauti pernai pašalpomis per
mokėtos $1.064.000 sumos, nes 
jos gavėjai buvo nepajėgūs pi
nigus grąžinti.

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

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

• Prieš pirkdami kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas.
• Garantuotas sutaupymas.
• Pvz. 20" nešiojamas televizijos priimtuvas — tik $144.95
• AM-FM radijas-patefonas, 8 bėgiai, ausiniai ir staliukas

— tik $164.95
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

1113 Dundas St. W„ * ■ EjfCjf Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al MADKIQ DaoIIab* * Stingas patarnavimas.■ >!■ IvIvlIIlIO HvdllUl • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkurlame rajone. 
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORRIS • Telefonai 534-8459; 
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 *Sav. P. Užbalii

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IŠ BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
programos,

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

LIETUVIAI SAVININKAI s p a u d i n I a i
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<b SKAITYTOJAI PASISAKO
KO TRŪKSTA?

Mūsų tauta nėra gausi, bet kadai
se buvo sudariusi galingą valstybę. 
Daug lietuvių nubyrėjo karo metu—■ 
vieni žuvo, kiti buvo išvežti Sibiran, 
treti pasklido po pasaulį. Be to, 
mums trūksta vieningumo. Dabar tu
rėtume užmiršti partines rietenas ir 
labiau gerbti vienas kitą. Pvz. negra
žus dalykas spaudoje vienas kitą kri
tikuoti, juodinti, visokius priekaiš
tus daryti. Mūsų kova už Lietuvos 
nepriklausomybę yra sunki, sudė
tinga. Asmenys, kurie vadovauja 
tam darbui, turi turėti daug pasiau
kojimo. Jei visi būsime vieningi, 
galėsime daug nuveikti. O ir kitos 
tautos įvertins mus. Mokykimės iš 
praeities. Lietuva buvo galinga tik
tai tada, kai buvo vieninga, ir krito, 
kai to vieningumo nebuvo. S.

TVARKA AR BALA?
Atrodo, Katarinietis “T2” 6 nr. 

nesuprato mano minties ir nušuolia
vo net iki jo įsivaizduojamos balos. 
Aš visuomet rėmiau ir remiu visas 
pastangas bei darbus tėvynės Lietu
vos labui. Taipgi manau, kad orga
nizacijos, kaip ir šaulių sąjunga, gali 
pasigaminti medalių ir juos dalinti 
savo nuožiūra. Betgi viskam yra ri
ba ir tam tikra tvarka. Ministeriams 
bei diplomatams niekad nesega ordi
nų ministerijos pasiuntiniai - sargai. 
Taip pat augšto laipsnio kariškiams 
ordinus prisega ne eiliniai ir ne pus
karininkiai. Vašingtone mes dar tu
rime du Lietuvos diplomatus. Gal 
Katarinietis panorėtų jiems prisegti 
po medalį ir tai, greičiausiai, nebūtų 
joks įkritimas į jo įsivaizduojamą 
balą, kad ir atsegtom sagom ir be 
katiloko? L.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAI
Prieš daugelį metų Lietuvos ka

riuomenės atsteigimo sukakties mi
nėjimus rengdavo LB apylinkių val
dybos. Daugumoje lietuvių kolonijų 
ta tvarka išsilaikė iki šiol. Kaikurio- 
se vietovėse įsisteigė LKVS Ramo
vė, kurios skyriai ėmė rengti tuos 
minėjimus. Kur nėra jos skyrių, tai 
atlieka šauliai, pasikvietę talkon ki
tus vienetus. Nueini žmogus į vienų 

DOVANŲ SIUNTINIAI_______i____________ ir kitas salis
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 ____________ _. $10.00
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. (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.

rengiamą minėjimą, pamatai sceno
je pakabintą Lietuvos Vytį ir gen. 
St. Raštikio paveikslą, nueini kitur 
— randi VI. Pūtvio portretą ir t. t. 
Nėra vienodumo. Reikėtų visiem 
prisiminti, kad vyriausiu Lietu
vos kariuomenės vadu buvo valsty
bės prezidentas. Tos taisyklės reikė
tų ir laikytis. Centriniai organizacijų 
organai turėtų paskelbti atitinkamas 
instrukcijas. Buvęs karys

KODĖL NYKSTAM?
Esu lietuvis gimęs Vokietijoje, bet 

užaugęs Kanadoje. Tarnauju Kana
dos kariuomenėje ir dabar gyvenu 
su šeima mažame V. Vokietijos mies
telyje. šiame V. Vokietijos kampe
lyje yra tiek lietuvių, kiek Lietuvo
je negrų. Mano žmona yra iš N. Ze
landijos, nelietuvė. Turime sūnų ir 
dukrą. Dukra dar perjauna kalbėti, 
bet sūnus jau beveik dvejų metų — 
supranta ir, jei gali, atsako man lie
tuviškai, o žmonai — angliškai. Ne
abejoju, kad po poros metų supras 
ir atsakys vokiškai. Savo namuose 
mes ne nykstam “kaip žydo bitelės”, 
bet skleidžiam sparnus kaip Lietu
vos ereliai. Nyksta tiktai tos žydo 
bitelės, kurios turi perdaug medaus. 
Yra gana daug grynai lietuviškų 
šeimų, kurių nei tėvai, nei vaikai ne
moka lietuviškai. Va, kur mes pra
randam savo tautos narius. Nejieš- 
kokime priežasčių kitur, kodėl nyks
ta lietuvybė, geriau pasižiūrėkim į 
save, savo šeimas ir savo draugus.

Kpt. R. Navikėnas
NYKSTAME ...

Esu dėkingas Br. Zumeriui už 
straipsnį “Nykstame kaip žydo bite
lės” “TŽ” 1974. I. 24. Straipsnyje 
nieko neužgaunama, tik atvirai ir 
konkrečiai pasisakoma surinktais 
dabarties gyvenimo pavyzdžiais dau
gėjančių mišrių vedybų reikalu. 
Mums, tėvams bei seneliams tremty
je, šis reikalas yra pats jautriausias 
ir skaudžiausias, nes daugeliu atve
jų, kaip jau minėtame straipsnyje 
pasakyta, prarandame jaunąsias lie
tuviškas atžalas. Būtų džiugu ir dau
giau tokių straipsnių matyti lietuviš
koje spaudoje. J. Šeirys

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Už mano 60 metų amžiaus sukak
ties proga suorganizuotas vaišes reiš
kiu nuoširdžią padėką: organizaci
niam komitetui — pirm. Juozui Sa- 
rapnickui, O. Pamataitienei, V. Že
maitienei, S. Zubrickienei, J. Zubric
kienei, P. Kalainienei, P. Meškaus
kui; už įžanginę kalbą ir vadovavi
mą vaišėm — Juozui Šarapnickui; už 
sveikinimo kalbas — Tėv. Juvena
liui Laaubai, OFM, B-nės pirm. A. 
šetikui, tautinių šokių “Nemuno” 
grupės komiteto pirm. Joanai Zub
rickienei, KLVS “Ramovės” v-bos 
pirm. P. Balsui, kūrėjui-savanoriui 
A. Šukiui, S. Kuktai, J. Budnikui (iš 
Hamiltono); už sveikinimus raštu — 
KLB. krašto v-bos pirm. Eug. Čup- 
linskui, SLA prez. P. Dargiui iš JAV; 
už programą — tautinių šokių gru
pei “Nemunas”, vad. S. Zubrickie
nei, ir šokėjams. Taip pat nuoširdus 
ačiū S. Zubrickienei už kūrinį, kurį 
jos dukrelė Nida Zubrickaitė padek
lamavo (“Juozai, nepamiršk mūsų 
nemuniečių”), radijo vai. ved. J. R. 
Simanavičiui. Nuoširdžiai dėkoju už 
prisidėjimą prie bendros dovanos ir 
vaišių: O. J. Staškevičiams iš Port 
Colborne, p. p. P. Matukaičiams ir 
šeimai iš Confield, S. Martinkutei iš 
Sudbury, Ont., M. Borusienei ir R. 
Matukaičiui (už nuotraukų darymą), 
hamiltoniečiams — A. Klimui, V. 
Domeikai, J. J. Budnikams, E. J. Ba
joraičiams, B. Pakalniškiams, V. Sta- 
bingiams, F. Krivinskams, P. Navic
kams; torontiečiams — L. E. Pus- 
liams, P. B. Dicevičiams, p. p. Ky
bartams, p. p. Hagedarniams, J. Si
manavičiui, Jr. D. Simanavičiūtei, 
bičiuliams iš Niagara Falls, N. Y. — 
E. J. Wrobel ir šeimai, A. L. Laužo- 
niams ir šeimai; bičiuliams iš Buf
falo, N.Y. — L. N. Griniams, p.p. 
Masiulioniams, D. P. Mažeikoms, p. 
p. Rudgalviams; tautiečiams iš Nia
gara Falls, Ont. — p. p. Balsams, S. 
Z. Ulbinams; St. Catharines tautie
čiams — Tėv. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, S. S. Zubrickams, A. O. Pa- 
mataičiams, S. Balevičiams, S. Kuk
tai, p. p. Venckams, S. Vaitkui, J. P. 
Kalainiams, Z. B. Jakuboniams, J. V. 
Liangams, J. Satkui, A. A. Šetikams, 
V. Satkams, P. I. Baronams, A. A. 
Panumiams, J. V. Žemaičiams, P. D. 
Dauginams, K. H. Jasevičiams, J. J. 
Kazragiams, L. Markeliui, p. p. Skre- 
butėnams, K. J. Stundžiams, A. 
Pranskams, P. O. Meškauskams, J. 
V. Alonderiams, A. O. Šukiams, B. 
A. Racevičiams, J. Girevičiui, A. J. 
Zubrickams, J. Šarapnickui.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju or
ganizaciniam komitetui už atliktą di
delį darbą, organizuojant vaišes šios 
sukakties proga ir svečiams už atsi
lankymą bei brangias dovanas: už 
meniškai (graviruotą Vytį odoje J. 
Budniko iš Hamiltono, į lino rank
šluostį įaustą Lietuvos himną, A. 
Pamataičiui už menišką įrėminimą, 
tautinių šokių grupei “Nemunas” šo
kėjams už brangią dovaną — me
džio drožinį tautiniais ir religiniais 
motyvais, S. Z. Ulbinams už asme
ninę dovaną. Šis įvykis man pasi
liks giliai širdyje. Juozas Paukštys

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS 
— LAUKIAMAS SVEČIAS

TAVO NAMUOSE

“T. Žiburiams” aukojo
$10: P. Lileikis, Paul Barbatavi- 

čius; rėmėjo prenumeratas po $15 
atsiuntė: Alg. Čepėnas, Br. Pakštas, 
Juozas Lukša, KI. Dalinda, Juoz. Lai
mikis, Simas Barškėtis, Edv. Punk- 
ris, E. Vaitkūnienė, Jonas Matijošai- 
tis, Bol. Pakalniškis, Pr. Olito, Pr. 
Juozaitis, B. Baranauskas, St. Baran- 
čiukas, Vladas Mikšys, Jonas Leku- 
tis, A. Vaičiūnas, S. V. Vaitkus, J. 
Romikaitis, Vai. Povylius, Jonas Ra
nonis, Vyt. Baliūnas; $5: St. Baran- 
čiukas.

$4.50: Ona Ziminskienė, Patricija 
Vindašius, A. Želvys, Feliksas Stirb- 
lys, kun. Ed. Abromaitis, A. Dauge- 
lavičius, Vi. Mitrikas, L. Kirkilis, VI. 
Kiškūnas, J. Liaugminas, Ant. Gied
raitis, Mečys Olšauskas; $4: St. Vai- 
tekūnienė, P. Sakalas; $3: Br. Pakš
tas, Vi. Mikšys, F. Kalvaitis, L. Kir
kilis, S. čeponienė; $2.50: V. Stul
gys, P. Guobys; $2.25: A. Sodonis; 
$2: Elena Spilchak, Pr. Olito, B. Si
monaitis; $1.90: M. Andriuškevičius.

$1.50: P. Alksninis, J. Simanas, E. 
Čuplinskas, Albinas Starkus, J. Pet
rauskas, Paul Vaškevičius, E. Valiu- 
konienė, B. Vaišnoras, Gr. Balčiūnie
nė, Juoz. Bubnys, Br. Barisas, Iz. Ma- 
liška, Jonas Tonkūnas, B. Pranskus, 
J. Žebraitis, Dainius Žaldokas, L. Žy- 
vatauskas, Adolf. Masilionis, Vincas 
Gelžinis, Vyt. Vaiskis, B. Kašinskas, 
Zig. Ramanauskas, S. šukaitienė, 
kun. J. Patašius, M. Obelienius, P. 
Umbrasas, V. Milukas, J. Mackevi
čius, V. Kudirka, J. Paulikaitis, B. 
Kupcikas, Pov. Dalinda, Adom. Dau
girdas, V. Radauskas, Ant. Adomavi
čius. Mart. Biekša, Aid. Bandžienė, 
Vyt. Adomonis, Vyt. Semaška, J. De
veikis, Vitold. Čiuprinskas, Br. Ja
kutis, Pr. Budvidis, J. Ambrizas, Jo
nas Gelažius, L. Bernotienė, Kostas 
Bernotavičius, Alg. G. Augūnas, J. 
Liuima; $1. A. Stalionis, St. Teišers- 
kis, Jonas Butkus, A. Tamošiūnas. 
Nuoširdi padėka visiems aukotojams.

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

Toronto. Tel. 531-8422

ČESNAKAS * 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.

ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.

Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio?

Karaliaus kėdėje
Paryžiaus istorinio muzėjaus 

prižiūrėtojas vienam lankytojui 
priminė, kad jis sėdi ant kara
liaus Barbarosos kėdės.

— Aš tai gerai žinau, — at
sakė lankytojas. — Kai tas po
nas sugrįš, aš tuojau jam užlei
siu vietą.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PA2YM ĖJIMUS

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

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

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.50 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

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

Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3309.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3797.00
Station Wagon
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3651.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3359.00
“MOSKVIČIUS’
408 IE $3089.00
Station Wagon
“MOSKVIČIUS”426IE $3505.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $3761.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2118.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ

Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

LITERATŪRINIS CIRKAS MASKVOJE
(Atkelta iš 1-mo psL) 

ką Jurijus Rytcheu baigia pata
rimu skaitytojam A. Solženici- 
no raštams pritaikyti liaudies 
patarlę — kas kartą sumeluoja, 
tuo niekas daugiau netikės. Iš 
tikrųjų ši patarlė geriausiai tin
ka pačiam Jurijui Rytcheu, ku
rio melą A. Solženicinui juodin
ti atskleidė skaitytojų ir laiške 
paliesto Pierre Bertono reakcija.

Reikšmingi nutylėjimai
Pirmas į Jurijaus Rytcheu 

laišką reagavo torontietis Leon 
Tretjakewitsch vasario 12 d. lai
doje, primindamas dienraščio 
skaitytojams sovietų rašytojo 
Jurijaus Rytcheu dėmesio ver
tus nutylėjimus. Taip, rašytojai 
Buninas ir Šolochovas yra lai
mėję Nobelio literatūros premi
jas, bet pirmasis iš Sovietų Są
jungos pasitraukė po bolševikų 
revoliucijos, kūrė išeivijoje ir 
1953 m. mirė Paryžiuje, o antra
sis daugelį kartų turėjo perraši
nėti savo veikalus, prisitaikyda
mas prie kompartijos linijos. Ju-

Skoto atsakymas
Sūnus įsimylėjo merginą ir 

rašo tėvui:
“Mielas tėve, prisiųsk man 10 

šilingų, aš nusifotografuosiu su 
savo mylimąja ir atsiųsiu tau 
nuotrauką”.

Tėvas atsakė:
“Siunčiu penkis šilingus. At

siųsk merginos nuotrauką. Tave 
ir taip gerai žinau”. 

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
S? ilS™S. Telefonas 471-1424 
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

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.

|A|Q||P JĮ M O 5* G- Dresher Insurance Ir
IHDUnAIlVL 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) •

VITALITY • NATŪRALAUS MAISTO 
0 KRAUTUVĖ

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

rijus Rytcheu visiškai nutylėjo 
taip pat Nobelio premiją laimė
jusį Pasternaką, lig šiol nesusi
laukusį kompartijos oficialaus 
pripažinimo.

L. Tretjakewitsch teisingai 
pastebi, kad kompartija ant A. 
Solženicino labiausiai yra užsiu- 
tusi ne dėl Stalino žiaurumų at
skleidimo, bet dėl Lenino nu
vertimo nuo garbės pjedestalo. 
“Gulago salynas” įrodo, kad ir 
lenininės kompartijos gyveni
mo normos buvo grįstos teroru, 
koncentracinėmis stovyklomis 
bei masinėmis ekzekucijomis. 
Stalinas tik “patobulino” iš Le
nino paveldėtas teroro priemo
nes. Taigi, Jurijaus Rytcheu pa
brėžiamas grįžimas į leninines 
normas 1956 m. yra bereikšmis.

Kalbėdamas apie Jurijaus 
Rytcheu karštai ginamą tauty
bių politiką, L. Tretjakewitsch 
primena estų, latvių, lietuvių, 
Volgos vokiečių, Krymo totorių 
bei kitų tautų masines deporta
cijas į Sibiro stovyklas, įvykdy
tas ne carų valdymo laikais, bet 
po bolševikų revoliucijos sovie
tinio režimo dėka. Nors Jurijus 
Rytcheu A. Solženiciną apšau
kia melagiu, tačiau tam melui 
įrodyti nepasinaudoja “Gulago 
salyno” ištraukomis, nes jo jam 
neleido perskaityti kompartija. 
Matyt, buvo prisibijota, kad Ju
rijus Rytcheu yra pakankamai 
pajėgus atskirti tiesą nuo šmeiž
to ir susidaryti savo nuomonę. 
(Bus daugiau) V. Kst.

Galvojai apie
dabartines vaistuv

D R A UD A '
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

kainas?
Galite sau padėti
įvairios tos paties vertės vaistų 
rūšių kainos labai skiriasi.

Sekantį kartą, kada tau 
reikės vaistų, klausk save: "Ar aš 
gaunu pagal PARCOST pigiausius 
vaistus?"

PARCOST yra programa, kuri 
užtikrina vaistus prieinama kaina, todėl 
pasinaudok! Tavo gydytojas ir vaistininkas 
apie tai žino iš PARCOST sąrašo, kur 
sužymėti augštos kokybės vaistai.

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. 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 193/ž svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

Pagalvok apie PARCOST — 
atitinkamai pasirink vaistinę.

PARCOST
prescription® ®t ressonabie cost

PARTICIPATING 
PHARMACY

Ontario

Hon. FRANK S. MILLER, Minister

Ministry of

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — . rnr inrn 
TORONTO, ONTARIO I 01. 3u0**l400
• 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 saię šiltą arba šaltą maistą su aptarnavimu ar be jo.

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dtirbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

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

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.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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« TORONTO
KOVO 17, sekmadienį, 3 v. po pietų, |
LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor St. W., rengiama ®

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
įvyks pirmąją Velykų dieną 11 v. Mi
šių metu.

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas gegužės mėnesio pradžio
je.

— Praėjusį sekmadienį Anapilyje 
pamaldų metu giedojo choras, va
dovaujamas muz. S. Gailevičiaus. Pa
maldose dalyvavo apie 400 asmenų. 
Po pamaldų sporto klubas Vytis žai
dė krepšinį. Gausūs dalyviai buvo 
pavaišinti kavute, kuria rūpinasi 
Anapilio moterų būrelis.

— Anapilio statybai aukojo $200: 
C. B. Pšezdeckiai; po $100: J. Aršti- 
kaitis (400), B. Saplys, K. P. Abro
maičiai, S. I. Mackevičiai, L. Monst- 
vilas; $50: B. Mackevičius ($100). 
Geradariams nuoširdi padėka.

— Dėkojame dail. A. Tamošaičiui 
už padovanotą Anapilio sodybai ki
limą, kuris pakabintas prie salės įėji
mo ant sienos.

— Kapinių pavasarinis lankymas 
įvyks gegužės 26, sekmadienį. Po iš
kilmių kapinių aikštėje numatomas 
parengimas Anapilio salėje.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v. r., 
už a. a. Tomą Užupį (užprašė V. Ger
manavičius); sekmadienį 10 v. r. už 
a. a. Juozą Kriaučiūną, 11 vai. už 
Kartavičių šeimos mirusius. 11 v. 
Anapilyje už a. a. Adelę Karbačienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Antradienį, 8 v.v., tarybos po
sėdis bažnyčioje.

— Ketvirtadienį, 7.30 v.v., Šv. Jo
no latvių liuteronų bažnyčioje, 200 
Balmoral Ave., (du blokai į pietus 
nuo St. Clair ir blokas į vakarus nuo 
Avenue Rd.) bus paskaita vieno žy
miausių pasaulyje teologo prof. dr. 
Helmut Thielicke, Hamburgo univer
siteto teologijos fakulteto profeso
riaus. Tema: “Kas yra etiška laisvė”. 
Kalbės anglų kalba. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti.

— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 
mandų pamoka. Sekmadienį, 9.30 v. 
r., pamaldos.

Mergaitės, kurios dar nori 
kandidatuoti karalaitės “Vil
nius” r i n k i m a ms , prašomos 
skambinti Vidai Vaitiekūnaitei 
tel. 763-1919 arba Vidai Bumbu- 
lytei tel. 769-6038. Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų Klu
bas skiria karalaitei dovaną 
$100.

“GINTARUI” tautiniams drabu
žiams įsigyti aukojo: inž. V. ir St. 
Liuimos $100; inž. P. ir A. Ščepavi
čiai $25; po $20: Ada ir Aleksas Ju
ciai, dr. V. Kvedaras (iš Hamiltono), 
G. Lapienė, S. Telšinskas; po $15: 
Irena ir Jim Meiklejohn, A. Vasi
liauskas; po $10: kun. dr. Pr. Gaida, 
kun. V. Katarskis (JAV), I. Paškaus- 
kienė, O. Yčlenė; po $5: inž. E. 
Čuplinskas, J. Genautis, J. Tarvydas; 
po $3: Vytautas ir Genė Balčiūnai 
($6); p.p. Vitkai — $4; L. Zauniai 
— $2; k.j.s. — $1. Iš viso $303. Anks
čiau gauta $425, tad dabar drabu
žiams įsigyti turime $728. Reikia 
$1,500. Tikimės, kad iki važiavimo 
Winnipegan šią sumą sudarysime. 
Kelionei į Winnipego 100 metų iš
kilmes iš “Folks Art Council” “Gin
taras” gavo $1,100 paramos. Ačiū 
lietuvių bankui “Parama” už $100 
ansamblio veiklai paremti.

“Gintaro” tėvų komitetas

ANAPILIO SALĖJE po “Gintaro” 
koncerto rasta: akiniai dėžutėje, ran
kinukas, moteriški auliniai batai. At
siimti: K. Rusinas 533-2511. Taip pat 
rastos 4 didelės ir 37 mažos tuščios 
degtinės bonkos, nepriklausančios 
rengėjams, ir viena sudeginta bei 
suplėšyta staltiesė, už kurią rengėjai 
turėjo sumokėti $10.

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

JUOZAS GRYBAS pradėjo dirbti J. 
J. Wilkinson Real Estate Ltd., Osha- 
wa, Ont Turi didelį pasirinkimą 
prieinamomis kainomis ūkių bei va
sarnamių Oshawos ir Peterborough 
apylinkėse. Kreiptis į Juozą Gry
bą tel 576-1411, Oshawa. Jis mielai 
jums patarnaus.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 BLOOR St. W., 
kampu Bloor-Durie gatvių 

Telefonas 762-4252 
t

Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir tt Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Petrą ir 

Laimą Būtėnus, draugų ratelyje at
šventusius 25 m. vedybinę sukaktį.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 7.30 v. — už Oną ir Simą Les- 
niauskus, užpr. A. Ranonienės; 8 v.
— už Antaną ir Adomą, užpr. T. 
Balnienės; 8.30 v. — už Juozą ir Joa
ną, užpr. H. Chveduko; 9 v. — už 
Praną Telšinską, užpr. Stasio Telšins- 
ko; sekmad., 8 v. — už Juozą Švėgž
dą, užpr. Švėgždų šeimos; 9 v. — 
už Petrą ir Marijoną, užpr. I. P. Čiur
lių; 10 v. — už Liudoviką Gorienę, 
užpr. M. Savickienės; 11.15 v. — už 
Gudinskų šeimos mirusius, užpr. Do
vydaičių šeimos; 7 v. v. — už Stanis
lovą ir Virginiją Kasparavičius, užpr. 
F. B. Kasparavičių.

— Katechetinės, pirmosios Komu
nijos ir Sutvirtinimo sakramento pa
mokos, nežiūrint atostogų, bus tęsia
mos tuoj po 10 v. Mišių įprastose 
vietose.

— Parapijos vakarienė bus kovo 
17 d., 5 v.p.p., parapijos salėj. Bi
lietus prašoma įsigyti nedelsiant, nes 
prie įėjimo jie nebus parduodami. 
Bilietai gaunami par. raštinėje ir 
pas par. tarybos narius. Vakarienės 
metu bus meninė programa: solo dai
nuos Justina Sriubiškienė, akompa
nuojant M. Vaičiulėnaitei., Vakarie
nei dar trūksta pyragų, kviečiame 
pranešti A. Kuolienei RO9-7051.

— Pensininkų susirinkimas-kavu- 
tė bus kovo 19 d., 6 v.v., Prisikėli
mo Parodų salėje. Prašome visus da
lyvauti; bus ir valdžios atstovė.

— Paskaitą, apie Teilhard de 
Chardin, kurią skaitys kun. dr. A. 
Paškus, rengia Prisikėlimo K. Vyrų 
Draugija kovo 24 d., 4 v.p.p., Prisi
kėlimo Parodų salėj. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Religinio suaugusiems - kurso 
užbaigimas specialiomis Mišiomis 
įvyks kovo 20 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje.

— Priešvelykinis susikaupimas jau
nimui ir specialios Mišios bus kovo 
30 d., 6 v.v., Lietuvių Vaikų Namuo
se, 67 Sylvan Ave. Vadovaus kun. 
Ged. Kijauskas, jėzuitų provincijolas. 
Visą lietuvišką jaunimą, pradedant 
9 kl., kviečiame dalyvauti.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
prasidės kovo 31 d. ir truks visą sa
vaitę. Rekolekcijų vedėjas — kun. G. 
Kijauskas, SJ.

— Metinis parapijos susirinkimas
— balandžio 7 d. tuoj po 11.15 v. 
Mišių.

Sutvirtinimui besirengiančio jauni
mo tėvų susirinkimas įvyko kovo 9 
d. L. Vaikų Namuose. Kun. J. Staš- 
kus kalbėjo apie atnaujintą Sutvirti
nimo liturgiją, kurioje pasilaikomas 
Krikšto vardas ir pasirenkami, jei 
įmanoma, tie patys globėjai — kū
mai (vyras arba moteris). Nutarta, 
kad iškilmėse gegužės 12 d. mergai
tės dėvės trumpas šviesios spalvos 
sukneles, o berniukai — baltus marš
kinius, tamsias kelnes ir tautines 
juosteles vietoj kaklaraiščių. Sutvir
tinamieji atsineša Krikšto arba pir
mosios Komunijos žvakes. Tėvai pra
šomi atsiųsti seselėm po $2 nuo vai
ko Sutvirtinimo ženkliukams parū
pinti.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 31 d. įvyks LN narių me

tinis susirinkimas. Numatomi kaiku- 
rie įstatų pakeitimai. Gausus narių 
dalyvavimas labai svarbus, nes LN 
yra milijoninis lietuvių visuomenės 
turtas. Nariai, kurie po įsirašymo 
pakeitė adresus, prašomi pranešti.

— Bingo LN didėja. Praėjusią sa
vaitę ir blogam orui esant susirin
ko apie 550 asmenų.

— LN Moterų Būrelis, architekto 
A. Kulpos padedamas, imasi išdeko- 
ruoti LN III a. salę. LN valdyba 
tą salę buvo pavadinusi seklyčia, ta
čiau moterų būrelio valdyba ir ar
chitektas mano, kad salės pavidalas 
labiau tinkamas pilies menės sąvo
kai. Kadangi studentai toje salėje 
atidarė “Gedimino pilies” kavinę, tai 
gal ir išeis Gedimino pilies menė.

— šį sekmadienį, kovo 17 d., 3 v. 
p.p., LN įvyks motetų būrelio naujų 
talentų pasirodymo popietė. Numato
ma įdomi programa ir gera loteri-
ja. Popietės pelnas skiriamas menei 
įrengti.

— Vaikų varžybose — kas surašys 
geriausiai lietuviškai daržovių pava
dinimus, laimėto buvo Rūta Vait
kutė.

— LN paskblos lakštų nupirko: 
Berneckas Pranas už $1000, Budrys 
Jonas už $800 ir Visockis Adelė už 
$500.

— Nario įnašus įmokėjo: Jankai
tis Vladas $100, Nešukaitis Jonas 
$100, Totoraitis Alfonsas $100, Tra- 
kinienė Teodora $100, Vilutis Petras 
$100, Šturm Ema $100, Trinkienė 
Genė $100, Jankaitis Juozas $75, Jan- 
kaitienė Aldona $75, Stundžia Bro
nys $55, Visockis Adelė $50 ir Ra- 
čys Juozas $20.

— Jaunų narių į LN įstojo: Stun
džia Andrius ir Kojelis Aldona. Abu 
jie įmokėjo po $1 nario mokesčio.

— 1973 m. gruodžio 13 d. “T. Ži
buriuose” buvo paskelbtas nario įna
šą įmokėjęs Sukevičius K. $100, tu
rėjo būti Sukevičius P. Už klaidą 
atsiprašome.

Užuojautoje “TŽ” 10 nr. ve
lionės Marijos Mačiokaitės-Na- 
rušienės artimiesiems vietoje 
Onos Vaišnorienės turėjo būti 
Ona Vaišnoraitė.

ffl • Talentų pasirodymas Įėjimas suaugusiems — $3, 
((( • Vaišės • Kokteiliai
' • Veiks baras • Loterija

7 MENINĖS-TAUTINĖS MUZIKOS 

koncertas
KLEVELANDO VYRU OKTETAS 
su sol. Irena Grigaliūnaite
• Pianistė MARGARITA VAIČIULĖNAITĖ
• Toronto lietuvių tautinių šokių grupė

"GINTARAS"

Sekmadienį, š.m. kovo 31 d., 4 v.p.p.,
West Park gimnazijos salėje - 
BLOOR IR DUNDAS WEST

Įėjimas — $4 arba $3 
(pensininkams ir moksleiviams $2 arba $1.50) 

Numeruotos vietos iš anksto rezervuojamos pas 
Leoną Baziliauską tel. 279-8226

. Rengėjai: Toronto P. P. S. K. "Aušra" /

MIELI LIETUVIAI, LIETUVĖS!
Kaip ano meto dr. V. Kudirkos “Varpas” 

sužadino lietuvių tautinę sąmonę savo šauks
mu “kelkite, kelkite, kelkite” nepriklauso
mam gyvenimui, taip ir šiandien T. L. Ch. 
“Varpas”, rūpindamasis lietuvybės išlaikymu

išeivijoje, kreipiasi į Jus, o ypatingai į lietuvišką jau
nimą, ragindamas jungtis į “Varpo” eiles.

Pasitraukėm į laisvą pasaulį, kad iš čia mes ir 
mūsų vaikai tęstume kovą už Lietuvos išlaisvinimą.

Mūsų varpiečių prieš 20 metų pasirinktas kovos 
būdas yra lietuviška daina. Per dainą mes ir toliau 
stengsimės išreikšti mūsų tautai padarytą didžiausią 
skriaudą, stiprinti mūsų tautinį susipratimą, skleisti 
savo kultūrą. Bet mums reikalinga Jūsų pagalba.

Reikia naujų jėgų papildyti mūsų veteranų eilėms! Todėl mes, 
varpiečiai, su savo vadovu muz. J. Govėdu priešakyje laukiame Jūsų 
“Varpo” eilėse! Norintieji įstoti į chorą prašomi skambinti pirm. 
A. Jokūbaičiui 787-6082 arba sekretorei V. Siminkevičienei 239-2818.

Musų kova nebaigta, daina neišdainuota.
T. L. Ch. "VARPAS

“Gintaro” tėvų komitetas dėkoja
Atsipūtę ir peržvelgę metinio koncerto programos atlikimą, pra- 

vedimą bei rezultatus, mes nuoširdžiai dėkojame vadovams: J. R. 
Karasiejams, V. Turūtai, D. Nausėdienei, D. Garbaliauskienei ir J. 
Govėdui (kuris, deja, koncerte negalėjo orkestrui diriguoti) už jų 
įdėtą didelį darbą bei kantrybę mokant jaunimą lietuviškų šokių, 
dainų ir muzikos.

Džiaugiamės, kad turime tokį tvirtą užnugarį ir dėkojame Toron
to lietuviams, įvertinusiems vadovų ir jaunimo pastangas, laimėji
mus ir gausiai atsilankiusiems į koncertą.

Dėkojame aukojusiems pinigų tautiniams drabužiams įsigyti (au
kotojų sąrašas skelbiamas atskirai). Ačiū už fantus loterijai: p.p. 
V. Balsienei, P. Barakauskienei, E. Jankutei, S. Pacevičienei, P. Sap- 
lienei. Dėkojame p.p. E. Namikienei, V. Dalindienei, A. Genčiuvie- 
nei; ponioms, dirbusioms prie kavos-pyragų stalo ir padėjusioms pa
valgydinti mūsų mažuosius gintariečius.

Nuoširdus ačiū kun. J. Staškui už meniškus plakatus, emblemas 
ir nuoširdumą bei pagalbą “Gintarui”.

Negalime užmiršti ir mūsų šauniųjų šokėjų, dainininkių ir mu
zikantų — dėkui jiems už darbą ir pastangas, linkime nenuvargti, 
tobulintis ir siekti dar grakštesnių šokių, dar skambesnės dainos ir 
darnesnės muzikos.

Už nesklandumus, ypač prie vakarienės bufeto, atsiprašome.
Dar kartą visiems ačiū ir iki pasimatymo sekančiame “Gintaro” 

koncerte.

Likvidavosi Šv. Joni
Ši draugija, įsteigta 1920 m. 

padėti vieni kitiems ligų ar ne
laimių atveju, išgyveno daugiau 
kaip 50 metų. Ilgą laiką ji buvo 
labai aktyvi. Jos nuopelnas yra 
tas, kad Toronte įsisteigė lietu
viška Šv. Jono Kr. parapija, ku
ri iš miesto centro šiemet kelia
si i Mississauga.

Paskutiniu metu, trūkstant 
prieauglio ir pasikeitus Kana
dos socialinėms sąlygoms, pa
justas reikalas draugijos veik
lą sustabdyti. Tuo tikslu 1974 
m. kovo 10 d. sušauktas specia
lus visų narių susirinkimas 
Draugijos likvidavimo ir kapi
talo paskirstymo reikalu.

Iš valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad dabartiniu metu Drau
gija turi 44 narius, o kasoje 
1974. III. 1 turėta $9,341.07. 
Vienbalsiai nubalsavus Draugi
ją likviduoti, nutarta visiems na
riams išmokėti pomirtinį mokes
tį po $116.00. Toliau svarstyta 
kaip padalinti likusį kapitalą— 
apie $4000. Po ilgesnių diskusi
jų buvo pateikti balsavimui du 
pasiūlymai: V. Aušroto ir S. Bal- 

studentams — $2
Lietuvių Namų
Moterų Būrelis

Kr. Pašalpinė Dr-ja
čiūno. Nedidele persvara laimė
jo pirmasis pasiūlymas, pagal 
kurį likusis kapitalas taip pa
skirstomas: Tautos Fondui $200, 
Kanados Lietuvių Fondui $200, 
Anapilio poilsio namų statybos 
fondui $1000, Šv. Jono Kr. para
pijai $1000, Prisikėlimo parapi
jai $500, “T. Žiburiams” $500, 
Lietuvių Namams $200, N. P. 
Marijos' seselėms $200, Mairo
nio mokyklai $200. Iš viso 
$4000.

Iš mažo likučio dar nutarta 
suruošti arbatėlę ir Draugijos 
dokumentus persiųsti etniniam 
archyvui Otavoje. Susirinkimui 
labai taktiškai pirmininkavo J. 
Samulevičius.

Tuo būdu ši garbinga organi
zacija, įdėjusi savo svarų įnašą 
Toronto lietuvių gyveniman, už
baigė savo egzistenciją. V. A.

“Bloor West Villager” vieti
nio pobūdžio laikraštis kovo mėn. 
nr. išspausdino beletristinį Paul 
Alisauskas rašinį “Universali
ty” ir nuotrauką. Autorius yra 
Pranio ir Eleonoros Alšėnų^Ali- 
šauskų sūnus.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks ir šį penktadienį, 
kovo 15, nuo 7 v.v. L. Namuose. 
Pasirodys Arvydas šeštokas ir 
svečiai. Rengėjai dėkoja V. Kul
nim už $5 auką ir L. Namų Mo
terų Būreliui už paramą' bei 
skatinimą veikti.

Paskaitą apie sveikatą skai
tys dr. Frank Kober L. Namuo
se kovo 17, sekmadienį, 7 v.v. 
Įėjimas — $1.00. Rengia jūrų 
šaulių kuopa.

Toronto Universiteto Studen
tų Klubas šaukia visuotinį susi
rinkimą kovo 19, antradienį, 
6.30 v.v., įprastose patalpose 33 
St. George prie College gatvės. 
Visi studentai kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime dalyvau
ti. Bus siūlomi kandidatai į at
einančių metų valdybą.

Kanados lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimas įvyks 
kovo 23 d. Hamiltone, Jaunimo 
Centre, 48 Dundurn St. N. Re
gistracija prasidės 9 v.r. Pro
grama: 10 v. suvažiavimo atida
rymas, sveikinimai, 10.30 v. 
Kristinos Parėštytės paskaita 
“Lituanistinė mokykla mokyto
jų ir mokinių akimis”, 11.30 v.
V. Priščepionkos paskaita “Lie
tuvių kalbos mokymas nemo
kantiems lietuviškai”, 1.30 v. 
dr. B. Petrulytės-Jonienės pa
skaita “Efektyvus elgesys su 
vaikais ir idėjos apie drausmę”, 
3 v.p.p. V. Priščepionkos prane
šimas apie Kanados mokyklų 
vadovybes ir galimybes gauti 
valdžios pinigų, 4 v. P. Ancevi- 
čienės paskaita “Mokytojo dar
bas mažoje mokykloje”, 5 v. mo
kyklų pranešimai. Kviečiame 
mokytojus ir lietuvišką visuo
menę gausiai šiame suvažiavi
me dalyvauti.

KLB švietimo komisija 
Motinos ir dukros dailės dar

bų paroda įvyks kovo 23, 24 
d.d. ir 30, 31 d.d. Prisikėlimo 
Parodų salėje. Stefanija Kvie- 
tienė pasirodys su tapyba ir ko- 
lažais, Dalia Kvietytė — su ba
tikos darbais. Parodos atidary
mas — kovo 23 d., 4 v.p.p. Glo
boja KLK Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo par. skyrius.

KLB Toronto Apylinkės Ta
rybai Rinkti Komisija praneša: 
kandidatų į apylinkės tarybą są
rašai pateikiami komisijai iki 
kovo 25 d. Į tarybą gali kandi
datuoti lietuviai, sumokėję so
lidarumo įnašą, nejaunesni kaip 
18 metų amžiaus. Siūlant kan
didatus,' reikia pažymėti jų pa
vardes, vardus, gimimo datas, 
profesijas, adresus, telefonus, 
taip pat turi būti pridėtas raštiš
kas kandidato sutikimas būti 
renkamu į apylinkės tarybą. Siū
lytojai, kurių turi būti nema
žiau kaip 10 vienam sąrašui, tu
ri taip pat būti sumokėję soli
darumo įnašą. Kandidatų sąra
šus prašoma siųsti rinkimų ko
misijos pirm. Antanui Bumbu- 
liui, 200 Indian Grove, Toronto 
Ont., M6P 2H2 arba sekretoriui 
Algiui Stankui, 893 Dundas St.
W. , Toronto, Ont., M6J 1V9 
Rinkiminę apylinkės komisiją 
sudaro: pirm. Antanas Bumbu
lis, sekr. Algis Stankus, nariai: 
Lydija Šarldenė, Vladas Kaz
lauskas, Algis Jasinevičius.

Dail. Ant. Tamošaičio pa
veikslų paroda įvyks balandžio 
20 d. Anapilio parodų salėje. 
Parodą globoja Anapilio mote
rų būrelis.

“V a r p a s” balandžio 20 d. 
vyksta koncertui į Tillsonbur- 
gą (kviečia medžiotoju klubas 
“Vilkas”). Tai pirma išvyka su 
nauju dirigentu. Visi varpiečiai 
prašomi stropiai lankyti repeti
cijas. Valdyba

“Atžalyno” tėvų komitetas ge
gužės 11 d. L. Namų salėje 
rengia didžiulį metinį balių. Me
ninę dalį (naują repertuarą) at
liks “Atžalyno” taut, šokių gru
pė. Po to bus vakarienė su vynu. 
Vėliau bus kavutė su pyragai
čiais ir kitos staigmenos. Šo
kiams gros kapela “Muzika”. 
Kadangi stalai yra numeruoti, 
maloniai prašome bilietus bei 
stalus užsakyti iš anksto, krei
piantis pas V. Stabačinską 766- 
7384, W. Dauginį 249-2067, K. 
Poškienę 533-5464. Taip pat 
kvietimus bus galima įsigyti sek
madieniais Prisikėlimo salėje ir 
L. Namuose pas minėtus asme
nis. Bilietų kaina suaugusiem 
$7.50, studentams $5.00. Malo
niais kviečiame Toronto visuo
menę bei šio vieneto tėvus šia
me parengime gausiai dalyvauti 
ir paremti “Atžalyno” veiklą.

Rengėjai
Ontario Kredito Unijų Lygos 

suvažiavime kovo 7, 8 ir 9 d.d. 
Royal York viešbutyje dalyva
vo apie 2000 narių, kurių 600 
buvo atstovai. Į valdybą kandi
datavo ir latvis Reinbergs, bet 
nesėkmingai—gavo tik 71 balsą. 
Iš lietuvių bankelių suvažiavi- 
meme dalyvavo J. Palys — Pri
sikėlimo, E. Lengnikas ir P. Vai
tonis — “Talkos”, V. Aušrotas, 
S. Grigaliūnas ir S. Masionis — 
“Paramos”.

Aleksas Grigonis kovo 6 d. da
lyvavo lengvaatlečių varžybose 
“Overlea” Parodų aikštėje ir lai
mėjo I v. šuolyje į augštį. Jo 
nuotrauka buvo idėta “The To
ronto Sun” kovo 7 d.

M MONTREAL
D. Savaitės pamaldų tvarka Šv. 

Kazimiero šventovėje: D. Ketvirta
dienį, 7 v.v., Paskutinės Vakarienės 
prisiminimas — Mišios; D. Penkta
dienį, 2.30 v.p.p., Kryžiaus keliai, 3 
v.p.p. — Kristaus kančios pamaldos; 
D. šeštadienį, 6.30 v.v., ugnies, van
dens šventinimas ir Velykų vigili
jos Mišios; sekmadienį, 6. 30 v. ry
to, Prisikėlimas, kitos Mišios — 10 
ir 11 v.r.

Tradicinė Šv. Kazimiero par. Kazi- 
mierinių vakarienė buvo labai sėk
minga — dalyvavo arti 400 asmenų. 
Loterija, turėjusi 51 laimikį, davė 
$452 pelno. Bendras vakarienės pel
nas — $1602. Šį kartą buvo daug 
jaunimo. Ir ateityje reikia dalyvauti 
parengimuose ne tik tėvams, bet ir 
jų jaunimui. Vakarienės pradžioje 
par. komiteto pirm, policijos Įeit. Jo
nas Staniulis pasveikino dalyvius, 
ypač Kazimierus ir Kazimieras. Žodį 
tarė ir kleboną pavaduojąs kun. R. 
Šakalys. Pažymėtina, kad dabartinis 
par. komiteto pirm, turi didelį paty
rimą, nes jau šešti metai dirba šia
me komitete. Jis ir jo žmona Ona 
yra gimę Montrealyje, bet gerai kal
ba ir rašo lietuviškai.

Kun. dr. F. Jucevičius siunčia vi
siems geriausius linkėjimus iš Indi
jos ir apgailestauja, kad šį kartą ne
galėjo dalyvauti Kazimierinėse.

Aušros Vartų parapijos choro va
dovo solisto Antano Keblio pagerbi
mą ruošia Šv. Onos Draugija kovo 
17 d., tuojau po 11 v. pamaldų, para
pijos salėje. Rengėjos kviečia visus 
dalyvauti.

Laikraščiui “Nepriklausoma Lie
tuva” paremti rengiama turtinga lo
terija, kurios laimikių traukimas 
įvyks gegužės 11 d. Loterijoje yra 
vertingi mūsų menininkų kūriniai.

DLK Mindaugo šaulių kuopos me
tinė šventė įvyko kovo 3 d. AV šven
tovėje. Pamaldose su vėliava daly
vavo uniformuoti kuopos nariai. Po 
pamaldų įvyko metinis susirinki
mas, kuriam pirmininkavo Steponas 
Kęsgailą. Kuopos valdyba liko ta pa-

TORONTO, ONT.
PADĖKA

Brangūs bičiuliai ir pažįstami! Pri
imkite mūsų nuoširdžią padėką už 
suruoštą staigmeną mudviejų 35 me
tų vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Didžiausia padėka priklauso 
rengėjai M. Vaserienei, kuri tiek dar
bo ir rūpesčio įdėjo, ruošiant šias 
puikias vaišes. Ačiū ir jos talkinin
kei E. Kripienei, J. Vaseriui už po
būvio pravedi mą ir pasakytą gražią 
kalbą, kun. Eugenijui Jurgučiui, 
OFM, už vaišių stalo palaiminimą, 
linkėjimus bei asmeninę dovaną, E. 
P. Kripams už erdvias patalpas, duk
rai Irenai ir žentui Raimundui už as
meninę brangią dovaną. Taip pat 
nuoširdi padėka visiems dalyvavu
siems šioje mūsų šventėje, brangias 
dovanas, taip pat nedalyvavusiems, 
bet prisidėjusiems prie jų: p.p. Be- 
notienei, Baikauskienei, Bartkienei, 
Babrauskui, Bill, Burt, Caplikienei, 
Gotšeldams, Kripams, Kniukštoms, 
Korsakams, Geldutytei, Gelažiams, 
Janeliūnams, Normantienei, Olekie- 
nei, Pargaliauskui, Rimkams, Ra
kauskui, Skrupskams, Vaseriams, 
Vaškevičiams, Vilučiams, Zigmonta- 
vičienei, žemaičiams, Žymantams.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas, 
vaišingumas bei brangios dovanos 
liks mūsų atmintyje visą mudviejų 
gyvenimą.

Alfonsas ir Aniceta Lukošiai
ps-s;?

Mūsų Kredito Unijos nariui
aj>a Vincui Daniliauskui

mirus, jo žmonai MAGDALENAI, sūnums JUOZUI ir 
VYTAUTUI, dukrai VALERIJAI bei artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NO R K E L I Ū N AS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I T I QI! ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A V MONTREAL QUE., H4E 2A’8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _________ 6.0%
Taupomąsias s-tas ____  7.0%
Term. ind. 1 m. 7.5%
Term. ind. 2 m. __________ 8.0%
Term. ind. 3 m. __ •________8.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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

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

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

ti su pirm. Sušinsku. Į garbės šau
lius pakeltas AV klebonas kun. Jo
nas Kubilius. Po susirinkimo suruoš
tos vaišės, kurioms vadovavo O. Kas
peravičienė. Montrealio šauliai yra 
labai veiklūs — aktyviai dalyvauja 
lietuviškajame gyvenime.

AV parapijos klebonas kun. J. Ku
bilius, patikrinęs sveikatą ir pailsė
jęs saulėtoje Arizonoje, išvyko vesti 
rekolekcijų į Los Angeles. J Mont
real; grįš kovo viduryje.

Lietuviškam radijo pusvalandžiui, 
kuriam vadovauja Liudas Stankevi
čius, kovo 27 d. Labatt alaus daryklo
je buvo suruoštas kviestinių svečių 
pobūvis. Žmonių susirinko gana 
daug. Labatt parodė automatinį alaus 
pilstymą į bonkas. Alaus mėgėjai 
buvo patenkinti, nes jo netrūko. Kas 
dar mėgsta šokti, grojo patefono mu
zika. Lietuviško radijo pusvalandžio 
išlaikymui suaukota apie $600.

A. a. Vincas Daniliauskas, 83 m., 
staigiai mirė kovo 4 d. Velionis buvo 
ilgą laiką Vilkaviškio mokyklų ins
pektoriumi. Dėl didelio taktp ir ra
maus būdo mokytojų buvo mėgsta
mas ir gerbiamas. Liko žmona Mag
dalena, sūnūs — Vytautas ir inž. Juo
zas (Danys) su šeima, duktė Valė 
Stankevičienė su šeima ir šešios 
anūkės. K. A.

Skautai ir skautės šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 4 d. turėjo pamal
das. Tai progai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. R. Šakalys. Po pamaldų 
parapijos salėje buvo iškilminga su
eiga, kurios metu apdovanota ordi
nais visa eilė skautų. Už nuopelnus 
skautijai įteikti ordinai vyr. pskt. E. 
Jurgutienei, pskt. R Ottui ir B. 
Niedvarui. Vėliavos žymenis gavo 
skautai vyčiai skiltininkai — Rimas 
Žitkus, Rimas Ališauskas ir Gintaras 
Nagys. Po iškilmių buvo pavaišinti 
pusryčiais skautų tėvų komiteto. Vai
šes paruočė Regina Brikienė, pade
dama p, šurkevičienės.

Pirmoji Komunija bus po Velykų. 
Seselė Paulė ruošia vaikučius tai 
šventei ir svarbiam gyvenimo mo
mentui. Tėvai tuo turėtų rimtai susi
rūpinti ir reguliariai siųsti savo vai
kus į paruošiamąsias pamokas. A. A.

Antrasis lituanistinio seminaro su
sirinkimas įvyko vasario 24 d. pas p. 
Jonelius. Susirinko 16 asmenų, ši po
pietė buvo skirta teatrui. Buvome 
pasikvietę V. A. Jonyną, kuris trum
pai apibūdino šių dienų teatrą. Trys 
trumpi vaizdai — “Gedimino pilis”, 
“Birutė ir Kęstutis”, “Meno paroda” 
buvo suvaidinti pačių seminaro lan
kytojų. Taip pat šie sceniniai vaiz
dai buvo suvaidinti “Antrojo kaimo” 
Čikagoje. Gaila, kad D. Gruodienė 
negalėjo dalyvauti, nes ji mus paruo
šė šiam pasirodymui. Be to, buvo 
suruošti keli “spontaniški vaidini
mai” pačių dalyvių. Sekantis susirin
kimas įvyks kovo 31 d.

Vyr. skaučių ir skaučių židinio su
organizuoti tautodailės kursai tęsia
mi toliau. Iki šiol visas laikas ski
riamas juostų ir gobelenų audimui. 
Atsiranda vis daugiau norinčių iš
mokti. Ypatinga pagalba buvo su
laukta iš dail. A. Tamošaitienės, ku
ri praleido net du savaitgalius bemo
kydama gobelenų audimo. Vasario 
25 d. D. Gruodienė skaitė įdomią 
paskaitą apie spalvų derinimą. Tai 
buvo kruopščiai paruoštas įvadas 
apie spalvas, pailiustruotas praktiška 
medžiaga ir pratimais. Artinantis Ve
lykoms skautės ir paukštytės žada 
išmokti marginti lietuviškus margu
čius ir pinti Vilniaus verbas (R).

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ 9.0%
Nekiln. turto __ 9.0%
Čekių kredito _________ _9.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


