
f Lietuvos^ 
nacionaline 
M.Mažvydo 
i biblioteka /

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“/ the lights of homeland

Nr. 17 (1264) 1974 BALANDŽIO - APRIL 25 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA • Tel. 3 6 8 - 6 8 1 3

Lietuviai moksle Pasaulio įvykiai
MASKVOJE VIEŠĖJUS SIRIJOS PREZ. H. ASSADAS PARSIVEŽĖ EKO
NOMINĖS ir karinės paramos garantiją. Kompartijos oficiozas 
“Pravda” nepaskelbė šiem reikalam numatytos pinigų sumos, ta
čiau Libano laikraščiai daro išvadą, kad vien tik karo žaizdoms 
užgydyti Sirijai reikės apie $1,5-1,8 bilijono. Pasak “Pravdos”, 
sovietų parama sustiprins Sirijos apsaugą ir leis išvystyti nepri
klausomą ekonominę politiką. Viešnagės baigminiame pranešime 
L. Brežnevas ir prez. H. Assadas atmetė H. Kissingerio siekiamus 
dalinius sprendimus Artimuosiuose Rytuose, pareikalavo visiško 
Izraelio pasitraukimo iš okupuotų sričių. L. Brežnevas taipgi nori, 
kad visose derybose dalyvautų ir Sovietų Sąjunga, kurią lig šiol 
buvo beveik visiškai išjungusi H. Kissingerio asmeninė diploma
tija. Sovietų Sąjungos vadus la- •------ -------------------------------

Nors lietuviai tarptautiniame mokslo pasaulyje neturi dide
lių žvaigždžių, nėra ir paskutinėje vietoje. Jie turėjo ir turi 
mokslo žmonių, dalyvaujančių mokslinėje kūryboje. Vieni jų ta 
linkme dirbo ir tebedirba savo krašte, kiti užsieniuose. Moksli
niuose žurnaluose matyti lietuvių pavardžių gana dažnai. Bet ar 
tai reiškia, kad lietuviai yra pakankamai veržlūs mokslo pasauly
je? Ar pagal esamą jų skaičių negalėtų būti daugiau? Statistikos 
tuo klausimu, rodos, niekas nėra sudaręs, bet kai palygini kai
mynų estų ir latvių akademines pajėgas, ypač Kanadoje, matyti 
lietuvių atsilikimas. Kanados universitetuose dirba gal koks tu
zinas lietuvių, o estų ar latvių kur kas daugiau. Geresnė padėtis 
yra JAV-se, kur lietuvių dėstytojų yra žymiai daugiau, bet vargu 
ar prilygsta skaičiumi kitiems baltiečiam. Klausimas kyla jau 
vien todėl, kad pvz. jų moksliniuose suvažiavimuose, jų žurna
luose lietuvių matyti gerokai mažiau. Neatrodo, kad lietuviai 
juose nedalyvauja dėl nerangumo ar kitų panašių motyvų. Grei
čiausiai jų skaičius yra mažesnis ir todėl visur mažiau jų matyti. 
Jei taip, tai lietuviai permažai veržiasi Į mokslus, ypač išeivijoje. 
Pradžioje nebuvo sąlygų — reikėjo dirbti ir šeimas išlaikyti, o 
pasenus nebelaikąs studijuoti. Ateivių vaikai pradžioje nepa
prastai gerai mokėsi, veržėsi i mokslą, bet vėliau pasidavė vie
tinei vyraujančiai nuotaikai — veržtis į pinigus, o ne mokslus.

★ ★ ★
Nebuvo paskatinimo ir iš lietuviškų mokslo institucijų. Jose 

susitelkė vyresnio amžiaus tautiečiai, susirūpinę mokslinių tradi
cijų išlaikymu, bet rūpintis prieaugliu mažai kam atėjo į galvą. 
Tik Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje pasuko ta link
me ir šiandieną ja eina. Visi kiti rūpinasi turimų jėgų konserva
vimu, o ne ateitimi. Nebuvo girdėti nė apie stipendijas akade
minėm studijom, ypač studijom tų mokslo šakų, kurios dabarti
niam lietuvių gyvenimui yra reikalingiausios. Jei kuris studio- 
zas ir atėjo į mokslines lietuvių institucijas, tai grynai savo jėgo- 
jnis ir daugiausia nelietuvių pagalba. Sakoma, kad gabus studen
tas ir JAV-se, ir Kanadoje gali pats lėšas susiorganizuoti, kad yra 
visokių fondų ir t. t. Bet juk nevisi yra tokio gabumo ir apsukru
mo, kad stipendijos jų jieškotų. Yra daugybė gana gabių studen
tų, kurie jokių stipendijų negauna, gyvena iš tėvų kišenės arba 
skolinasi. Jei mokslinės lietuvių institucijos turėtų savo fondus, 
galėtų padėti daugeliui studentų ir juos pakreipti ypač lietuviams 
reikiama kryptimi. Pvz. jau ima trūkti istorikų, nes niekas rimtai 
jų prieaugliu nesirūpina. Visi veržiasi i mediciną, chemiją, gam
tos mokslus, kurie laiduoja žmogui neblogą pragyvenimą. Ir kas 
gi veršis į literatūrą, dailę ar humanitarinius mokslus, jeigu jie 
neteikia garantijos ateičiai. Dėlto reikia specialios paskatos iš 
lietuvių mokslinių institucijų, galinčių padėti ir lėšomis.

★ ★ ★
Yra kelios lietuvių mokslinės institucijos, bet bendrąja 

mokslo bei kultūros politika visos išeivijos mastu nesirūpina nė 
viena. Jos turi specifinius savo uždavinius ir jais pasitenkina. Ne
gana to, kartais jų veikla kryžiuojasi — vieni ir kiti rengia suva
žiavimą bei studijų'dienas beveik tuo pačiu metu, nors dalis tau
tiečių norėtų dalyvauti abiejuose. Tai rodo, kad tarp mokslinių 
mūsų institucijų bei draugijų nėra koordinacijos. O kai nėra ko
ordinacijos, nėra nė bendros politikos visos išeivijos mastu. Dėl
to nėra ko stebėtis, jei mokslini bei kultūrini mūsų gyvenimą ėmė 
rikiuoti finansinė institucija Lietuvių Fondas. Jis ėmė spręsti, 
kokie veikalai reikalingi, kurie kultūriniai darbai remtini. Belie
ka dar susirūpinti akademiniu prieaugliu, jo stipendijomis ati
tinkamose mokslo šakose. Gerai, žinoma, kad atsiranda kas mūsų 
spragas užtaiso, bet iš tikrųjų tai ne finansinių, o mokslinių insti
tucijų uždavinys. Juk turime LK Mokslo Akademiją, Lituanisti
kos Institutą, Pedagoginį Lituanistikos Institutą, Dailės Institu
tą, Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą, Baltistikos 
Studijoms Plėsti Draugiją, istorikų draugiją ir t. t. Visos tos ins
titucijos ar draugijos turėtų per savo vadovybes sudaryti bendrą 
koordinacinę vadovybę, kuri galėtų planuoti kultūrinį-mokslinį iš
eivijos gyvenimą, nustatyti jo poreikius ir drauge su finansiniais 
fondais racionaliai tvarkyti mokslinio prieauglio ir kitus reikalus 
Didelis mūsų mokslinių pajėgų išsiblaškymas negali suvesti visos 
veiklos bendrojon tautos gyvenimo srovėn. Pr. G.

KAKMDOS ĮVYKIAI

OLIMPINĖS LOTERIJOS LAIMĖTOJAI
Montrcalio olimpinės loteri

jos pirmosios serijos laimingų
jų bilietų traukimas buvo atlik
tas elektroninio skaitytuvo 
“Wampum” pagalba Otavos Ci
vic Centre arenoje. Pagrindinis 
numeris skaitytuvui 4763886008 
buvo gautas kinietiškų kaladė
lių metimu. Kiekviena jų turė
jo 20 skaitlinių. Iš tų atsivertu
sių skaitlinių ir buvo sudarytas 
minėtasis numeris, kurio įvai
rias kombinacijas elektroninis 
skaitytuvas pavertė laimingųjų 
bilietų numeriais be žmogaus 
rankos pagalbos. Iš anksto bu
vo skelbiama, kad ši loterija vie
ną kanadietį ar kanadietę pa
darys milijonieriumi, tačiau šis 
pranašavimas neišsipildė dėl de
vynių Kvebeko miesto moterų ir 
merginų išmonės. Jos, norėda
mos padidinti laimėjimo galimy
bę, nusipirko 10 bilietų ir pasi
rašė sutartį dalintis laimėjimais. 
Aštuonios buvo sumokėjusios 
po $10, viena — $20. Skaitytuvo 
pateiktas milijoną dolerių lai
mintis bilietas, perskaitytas bu
vusios pasaulio dailiojo čiuoži
mo čempijonės Barbaros A. 
Scott, priklausė šiai devyniu
kei. Tabako fabrike dirbančios 
aštuonios kvebekietės už jį gaus 
po $100.000, devintoji — $200.- 
000. Kiti pagrindiniai laimėto
jai: $500.000 — buhalteris R. 
Brooks iš Guelph, Ont., $250.- 
000 — kvebekietis policininkas 

J. Y. Tremblay iš Cap de la Ma
deleine, $200.000 — Kvebeko 
kredito unijų inspektoriaus J. G. 
Guay žmona iš St. Louis de Pin- 
tendre, $150.000 — dienraščio 
“Montreal Star” fotografas A. 
Lunny. Taigi, iš penkių pagrin
dinių laimėjimų net keturi teko 
kvebekiečiams. Kiti laimėjimai 
yra mažesni — nuo $125.000 iki 
$100. Smulkieji laimėjimai bu
vo paskirstyti pagal didžiųjų lai
mėjimų bilietų paskutiniąsias 
skaitlines, sudarančias turimų bi
lietų numerius. Iš viso buvo par
duota 2,5 milijono bilietų, jų 24.- 
993 laimėjo $8.173.400. Visi lai
mėjimai yra atleidžiami nuo pa
jamų mokesčio. Laimingųjų bi
lietų traukimą transliavo televi
zija." Šiuo metu jau baigiami iš
parduoti antrosios serijos bilie
tai, nors jie kainuoja po $10. 
Tai liudija, kad kanadiečiai pri
taria tokiom loterijom. Lig šiol 
jie išsiųsdavo milijonus dolerių 
Airijos arklių lenktynių loteri
jai, o iš jos atgaudavo tik labai 
nežymią dalį.

Kanados paštininkai vėl pra
dėjo nelegalų streiką Montrea- 
lyje, kur centriniame pašte bu
vo suspenduota 20 tarnautojų, 
savo marškinius pasipuošusių 
įrašu: “Boikotuok pašto kodą”. 
Streikuojantiem Montrealio paš
tininkam buvo duotas teismo 
įsakymas grįžti darban, bet jie 

(Nukelta j 7-tą psl.)

Kanados sostinės Otavos vaizdas. Dešinėje matyti dalis Kanados parlamento rūmų, kuriuose jau antri metai iš 
eilės įvyko baltiečių vakaras. Viduryje nuotraukos — Konfederacijos aikštė su nežinomo kareivio paminklu. Prie
kyje nuotraukos — 1967 m. pastatytas National Arts Centre, kuriame š. m. gegužės mėn. 15 dieną įvyks KLB Ota
vos apylinkės 25 metų sukakties iškilmingas atidarymo aktas

Vatikane derasi, Lietuvoje suiminėjo
Amerikiečio korespondento pranešimas ir žinios iš okupuotos Lietuvos

Bostone išeinąs laikraštis 
“The Christian Science Moni
tor” 1974. IV. 2 išspausdino sa
vo korespondento Paul Wohl 
pranešimą apie Vatikaną ir so
vietų siautėjimą okupuotoje 
Lietuvoje. Pasak jo, Sovietų Są
jungos vyriausybės atstovai de
rasi su Vatikanu ir tuo pačiu 
metu suiminėja tikinčiuosius 
Lietuvoje. Remdamasis italų ko
munistų dienraščio “L’Unita” 
pranešimu, korespondentas ra
šo, kad sovietų užs. reikalų mi- 
nisteris A. Gromyka jau ketvir
tą kartą lankėsi pas popiežių 
Paulių VI ir tarėsi Artimųjų Ry
tų, Jeruzalės sutarptautinimo, 
Europos saugumo klausimais ir 
palietė Katalikų Bendrijos būk1- 
lę Sov. Sąjungos teritorijoje. Ko
respondentas pastebi, kad dery
bomis Vatikanas tikisi palenkti 
Maskvą kaikuriom problemom 
išspręsti. Esą be jos pagalbos 
Vatikanas negali sutvarkyti san
tykių su Lenkija, Vengrija ir 
kitais satelitiniais kraštais. Dėl
to jis esą tramdo kardinolų Sli- 
pyj ir Mindszenty veiklą, kuri 
labai nepatinka Maskvai. Vienu 
metu Vatikanas esą buvo atė
męs net kardinolo Slipyj pasą.

Suėmimai Lietuvoje
Minėtasis korespondentas P. 

Wohl rašo, kad Lietuvoje vyks
ta kratos bei suiminėjimai. Pa
staruoju metu suimta keletas 
kunigų ir apie 30 civilių asme
nų. Visa eilė studentų atleista iš 
augštųjų mokyklų. Kratos daro

Laetuvos trispalvė Vasario 16 proga plevėsuoja prie Otavos miesto savival
dybės rūmų kasmet nuo 1969 metų. Čia Otavos miesto burmistras Pierre 
Benoit pasirašys deklaraciją, skelbiančią “Lithuanian Week in Otawa” š. m. 
gegužės mėn. 13—19 dienomis, šia švente Otavos Lietuvių Bendruomenė 
paminės sidabrinę savo sukakti

mos daugiausia pas katalikus, 
jieškant slaptojo leidinio “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”, kurį leidžia slaptas lietu
vių pogrindis. Kratas daro sau
gumiečių būriai po keliolika as
menų, konfiskuoja religines 
knygas maišais. Nepaliekami ra
mybėje ir protestantai ne tik 
Lietuvoje, bet.ir Latvijoje bei 
Estijoje. Konfiskuojami ir jų 
nelegaliai išleisti religiniai 
spaudiniai.

Kratos pas asmenis
Užsienį pasiekė gana tikslios 

žinios apie kratas pas įtariamus 
asmenis. “ELTos Informacijos”, 
pasiremdamos “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” 8 nr., 
paskelbė šias žinias:

Per kratą pas kun. I. Lauriūna, 
Kebelių parapijos kleboną, kuri už
truko 8 v., buvo paimta: dvi rašo
mosios mašinėlės, rankraščiai, re
liginio turinio knygos, paveikslai. 
Per kratą pas Valkininkų kleboną 
kun. A. Keiną (truko visą dieną) bu
vo paimta daug religinės literatūros, 
keletas “LKB Kronikos” numerių, 
asmeniniai užrašai, iškarpos iš sovie
tų laikraščių. Per kratą pas Smilgių 
kleboną kun. B. Babrauską (Biržų 
rajonas) buvo paimta 10 maišų reli
ginės literatūros, trys rašomos maši
nėlės, keletas “LKB Kronikos” nr- 
ių. Kratą darė 15 KGB pareigūnų. 
Krata buvo daryta net bažnyčioje, al
toriuje, kur laikomas Švenčiausias 
Sakramentas. Per kratą pas kun. I. 
Buliauską Krinčinoje buvo pabūta 
religinė literatūra, net religiniai žur

nalai iš priešrevoliucinio laikotarpio. 
Po kratos — šiurkštus apklausinėji
mas. Per kratą pas B. Jaugelį Kaune 
buvo paimta religinė literatūra ir 
matricos. Per kratą pas L Urboną 
Kaune buvo paimta religinė literatū
ra. Po kratos — ilgas apklausinėji
mas. Pas N. Cicėnaitę ir T. Matiu
kienę Kaune buvo paimti užrašai, 
maldaknygė, Šv. Raštas (1972 m. 
laidos), išreklamuotas užsienyje kaip 
visiškos religinės laisvės Lietuvoje 
įrodymas. Per kratą pas L Turaus
ką Kaune paimti laiškai, kelios mal
daknygės, religinė literatūra ir tauti
nė Lietuvos vėliava. Pas Petrą Pliui- 
rą Kaune paimta religinė literatūra 
ir įvairūs asmeniniai užrašai. Apkal
tintas religinės literatūros ir sovie
tų santvarką “šmeižiančios” literatū
ros gaminimu. Suimtas. Dėl tokio 
pat kaltinimo areštuotas Povilas Pet
ronis. Pas L Stašaitį Salininkų kai
me paimti šv. paveikslai, maldakny
gės, religinė literatūra. Gruodžio 4 
suimtas dėl tokio pat apkaltinimo. 
Per 10 valandų trukusią kratą pas Z. 
Urboną Vilniuje paimtos maldakny
gės “Marija, gelbėk mus” matricos 
ir savo darbo spausdinimo prietai
sas. Pas B. Lepenj Vilniuje paimta 
religinė literatūra, keli “LKB Kro
nikos” numeriai, rašomoji mašinėlė. 
Po kratos — grubus apklausinėjimas. 
Pas S. Kriaučiūnaitę, O. Norkytę, L. 
Razminaitę Panevėžy paimta daug 
religinės literatūros. Pas Z. Razmi
naitę Šiauliuose paimta religinės li
teratūros ir rašomoji mašinėlė. Pas 
A. Ratkevičių Pasvaly paimta daug 
religinės literatūros. Pas St. Skrip- 
kų paimta visa biblioteka. Be to, 
kratos padarytos pas P. Strašinskai- 
tę, O. Tamulynaitę, K. Misiūnaitę, 
Dambrauską, Kačcrgį, Kopūstą, Jasė- 
ną, I. Mickeliūnaitę ir kt. Visi buvo 
kelis kartus apklausinėjami.

Iš darbo atleisti: B. Papkevičiūtė, 
pedagoginių mokslų kandidatė; D. 
Gailiūnaitė, pedagogė; E. Šuliauskai- 
tė, Vilniaus universiteto vyr. labo
rantė. Visos trys kaltinamos priklau
sančios katalikų vienuolynui.

1973 m. į kunigų seminariją buvo 
priimta 12 kandidatų — rekordinis 
skaičius pastaraisiais laikais.

Tikintieji jaunuoliai (Šiauliai) 
1973 m. gegužės 19 d. ant savo pečių 
nunešė kryžių į vadinamą “Kryžių 
kalną”. Už tai M. Jurevičius, E. Miš- 
tautas, B. Ivanovas keliskart buvo 
šiurkščiai apklausinėjami. B. Ivano
vas atleistas iš muzikos mokyklos.

Persekiojami šie kunigai: P. Nikš- 
tas, A. Laurinavičius, S. Žvinys, S. 
Galvydis.

Grasina žmonai
1973 m. lapkričio 20 d. buvo 

padaryta krata pas Kauno insti
tuto technikos mokslų kandida
tą A. Raškinį-Raškevičių. Ji tru
ko ištisas 7 valandas. Konfiskuo
ta visa religinė literatūra ir vie
nas “LKB Kronikos” nr. Ilgo
kai buvo tardomas ir grasina
mas atleidimu iš darbo ir net ka
lėjimu. Nebuvo palikta ramybė
je ir jo žmona fizikos-matemati
kos mokslų kandidatė, dėstanti 
matematiką Vilniaus un-to Kau
no filialėje." Specialiame susirin
kime ji buvo puolama už tai, 
kad yra tikinti. Esą ji netinka 
būti jaunimo auklėtoja. Ms.

blausiai erzina kasdien didėjan
ti Egipto prez. A. Sadato bičiu
lystė su H. Kissingeriu ir aiškiai 
pastebimas Egipto suartėjimas 
su JAV. Sakoma, kad prez. R. 
Niksonas specialiu laišku prez. 
A. Sadatą paprašė būti švelnesniu 
Maskvai. Prez. A. Sadatas, nesu
laukdamas pakankamai ginklų 
iš Sovietų Sąjungos, netgi prasi
tarė, kad ateityje jis stengsis 
gauti amerikietiškų ginklų. Kai
ro laikraščio “Ą1 Achbar” pra
nešimu, kalbėdamas apie taikos 
derybas su Izraeliu, prez. A. Sa- 
datas nedviprasmiškai pastebė
jo, kad taikos medžio pagrindi
nės šaknys yra Vašingtone ir 
kad jam neapsimoka gaišti laiko 
su neesminėm šakom. Viena tų 
šakų, be abejonės, yra Maskva. 
Vašingtone prez. R. Niksonas 
labai šiltai sutiko naująjį Egip
to ambasadorių A. Gorbalą. Su
sidaro įspūdis, kad Egiptas iš 
Maskvos orbitos pamažu perei
na į Vašingtono orbitą. Matyt, 
dėl šios priežasties kompartijos 
vadas L. Brežnevas sustiprino 
paramą Sirijai, bijodamas, kad 
Sovietų Sąjunga gali prarasti 
savo įtaką Artimuosiuose Rytuo
se. Tačiau tokia politika gali pa
kenkti L. Brežnevo siekiamam 
taikiam sambūviui su JAV.

- NAUJAS VADAS
Atsistatydinusį Izraelio ka

riuomenės štabo viršininką gen. 
Itn. D. Elazarą krašto apsaugos 
ministeris M. Dayan pakeitė 
šiaurinio fronto vadu gen. mjr. 
M. Guru, kuris 1967 m. kare 
pasižymėjo visos Jeruzalės už
ėmimu. Su naujom pareigom 
jam tuojau pat buvo suteiktas D. 
Elazaro turėtas laipsnis. Pasta
rojo pasitraukimą padiktavo 
specialios komisijos suversta 
kaltė dėl Izraelio nepakanka
mo pasiruošimo paskutiniam 
karui. Izraelio prez. E. Katzi- 
ras iš pareigų pasitraukiančios 
premjerės G. Meir darbiečių 
partijai davė dvi savaites laiko 
sudaryti naują ministerių kabi
netą. Favoritu laikomas finansų 
ministeris P. Sapiras viešai at
sisakė premjero kėdės. Spėja
ma, kad dabar rimčiausias kan
didatas premjerei G. Meir pa
keisti yra Y. Rabinas, buvęs Iz
raelio ambasadorius JAV, pasi
žymėjęs 1967 m. kare. Kovos 
tarp Sirijos ir Izraelio Golano 
augštumose jau vyksta daugiau 
kaip mėnuo ir kasdien stiprėja. 
Pagrindiniai susikirtimai dau
giausia liečia Hermono kalno 
viršūnę. Arabų teroristinė Popu
liaraus Fronto grupė paskelbė 
Kuwaito “Al Watan” laikrašty
je įspėjimą, kad užsienio turis
tai Izraelyje bus traktuojami 
kaip arabų priešai. Izraelį ši te
roristų grupė vadina okupuota 
Palestina ir užtikrina saugumą 
tik vietiniams arabams. Vienin
telė išimtis bus padaryta tiem 
užsieniečiam, kurie atvyks kaip 
maldininkai lankyti šventų vie
tų Jeruzalėje, Betlėjuje ir Na
zarete.

TŪKSTANTIS AUKŲ
Tūkstantąją oficialia teroro 

auka Š. Airijoje tapo 20 metų 
amžiaus katalikas James Cor
bett, teroristų išsitemptas iš 
namų Belfaste ir dviem šūviais 
į pakaušį nušautas miesto pa
kraštyje. Britų kariuomenės at
stovai spėja, kad jį nužudė kata
likų IRA teroristai, o pastarieji 
kaltę verčia protestantu teroris
tams. 1000 aukų skaičius buvo 
pasiektas per puspenktų metų. 
Ta žuvusiuju tūkstanti sudaro 
693 civiliai. 214 britų karių, 50 
policininku ir 43 pagalbinės po
licijos nariai. Iš tikrųjų žuvu
siųjų skaičius yra gerokai di
desnis, nes nevisus pavyko su
registruoti. Deja, religinio ir 
politinio fanatizmo sukeltam te1- 
romi vis dar nesimato galo.

TUZINAS KANDIDATŲ
Prezidento rinkimų vajus 

Prancūzijoje buvo pradėtas su 

dvylika kandidatų, pasitraukus 
tiems, kurie neturėjo nė ki
birkštėlės vilties laimėti. Susi
skaldžiusius gaullistus bandė 
sujungti vidaus reikalų minis- 
terio J. Chirac atsišaukimas, pa
sirašytas kitų trijų ministerių ir 
39 parlamentarų, reikalavęs ap
siriboti vienu oficialiu dešinės 
grupės kandidatu. Pasiūlymas 
buvo nesėkmingas, nes prezi
dentinių rinkimų varžybose pa
siliko buvęs gaūllistų premje
ras J. Chaban-Delmas ir finan
sų ministeris V. G. d’Estaing. 
Dienraščio “L’Aurore” viešo
sios nuomonės tyrimo duomeni
mis, gegužės 5 d. rinkimuose 
pirmasis gali gauti 24% balsų, 
antrasis — 27%, o socialistų va
das F. Mitterand, sudaręs bend
rą frontą su komunistais, — 
43%. Toks balsų pasiskirstymas 
liudija, kad nebus išsiversta be 
antrojo balsavimo gegužės 19 
d. Tada rinkėjai turės pasisa
kyti už du pagrindinius kandi
datus. F. Mitterandui dalyvavi
mas šiame balsavime jau yra 
užtikrintas, bet kas bus jo var
žovu belieka spėti. Siekdamas 
nuraminti komunistų neken
čiančius savo šalininkus, F. Mit
terand užtikrino rinkėjus, kad 
pergalės atveju premjeru jis pa
sirinks socialistą, komunistais 
tik papildydamas ministerių ka
binetą.

NESUTINKA SU PASIŪLYMU
Sovietų atominės bombos tė

vas dr. A. Sacharovas Maskvoj 
paskleidė atsišaukimą, atmetan
tį A. Solženicino vasario 13 d. 
paskelbtą pasiūlymą komparti
jos vadams atsisakyti raudono
sios imperijos, koncentruotis į 
Rusiją ir Sibirą, užsidaryti nuo 
Vakarų įtakos, siekti primity
vaus, bet laimingo gyvenimo. 
Dr. A. Sacharovui nepatinka 
tokia nacionalistinė ir izoliacinė 
A. Solženicino kryptis, religinis 
romantizmas. Grįžimas į papras
čiausią technologiją, beveik ran
kų darbą, esąs nepraktiškas ir 
neįgyvendinamas. Dr. A. Sacha
rovas betgi pabrėžia, kad jis 
nesutinka tik su A. Solženicino 
idėįa, tačiau jį ir toliau laiko 
milžinu dabartinio tragiško pa
saulio kovoje už žmogiškumą.

IŠAIŠKINO GROBIKUS
Banko apiplėšimas San Fran

cisco mieste padėjo išaiškinti 
Patricijos Hearst grobikus, ku
rie save vadina Simbioneziečių 
Išlaisvinimo Armija. Paskutinė
je tėvus pasiekusioje magneto
fono juostelėje Patricija buvo 
pareiškusi, kad ji įsijungia i šią 
armiją ir vadinsis Tanija. Ban
ko apiplėšimas, matyt, buvo su
organizuotas šiam teigimui pa
tvirtinti. Jame dalyvavo Patri
cija su kitom trim moterim ir 
vienu vyru. FBI agentai iš au
tomatinių foto aparatų nuotrau
kų atpažino pabėgusį kalinį D. 
DeFreeze ir jo sėbres— N. L. 
Perry, C. Ch. Hali, M. Soltysik. 
Tas D. DeFreeze greičiausiai ir 
yra simbioneziečių vadas, save 
vadinantis maršalu Cinque. Jis 
sunkiai sužeidė du praeivius 
prie banko. Patricijos dalyvavi
mas apiplėšime neįrodo, kad ji 
yra tapusi gaujos nare. Jos pu
siau automatinis šautuvas grei
čiausiai buvo be šoviniu. Be to, 
į ja buvo nukreiptas kitos api
plėšimo dalyvės ginklas. Polici
jai įsakyta Patriciją suimti tik 
kaip liudininkę šio apiplėšimo 
bylai.

PATVIRTINO HIMNĄ
Australija ligšiolinį britiška 

himną “God Save the Queen” 
pakeitė daina “Advance, Aust
ralia Fair”. Darbiečių premjero 
G. Whitlamo teigimu, už šią 
dainą pasisakė 51% australu, už 
“Waltzing Matilda”— 19%.‘Ka
ralienei skirtasis himnas dabar 
bus grojamas ir giedamas tik 
su ja susijusių įvykiu progomis. 
Jo palikimo Australijos himnu 
reikalavo tik 25% australų.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. IV. 25 — Nr. 17 (1264)

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

© PiELlGlfUlAMEGY/EnilME

Ar svarbu balsuoti? D a n i I i ū n a s

* JAV LIETUVIŲ KATALIKŲ 
TARNYBA įsteigta vysk. V. Brizgio, 
ALK Federacijos ir ALK Kunigų 
Vienybės pritarimu bei rūpesčiu. Jos 
vedėju pakviestas kun. K. Pugevi- 
čius, anksčiau dirbęs Baltimorės vys
kupijos televizijos bei radijo religi
nių programų srityje. Vedėjas savo 
darbą pradėjo Baltimorėje. Kaip ma
tyti iš vysk. V. Brizgio išsiuntinėto 
bendraraščio, naujosios tarnybos 
tikslas — gaivinti apsilpusią JAV 
katalikų veikla, parapijų sielovadą ir 
pan. šis projektas išriedėjo iš Kuni
gų Vienybės sudarytosios komisijos 
paruošto plano organizuoti JAV Lie
tuvių Katalikų Tarybą. Tas planas 
buvo svarstytas grupės kunigų ir pa
sauliečių 1973 m. spalio 27-28 d. d. 
Dainavoje ir pakreiptas siauresnės 
apimties linkme.

KANADOS LIETUVIŲ Katalikų 
Centro liturginė komisija posėdžia
vo š. m. kovo 18 d. Nutarta rekomen
duoti gerbiamiems kunigams panau
doti kiek galima lietuviškų tradici
nių pamaldų didžiųjų švenčių metu:
1. įjungti į Velykų vigilijos pamal
das tradicines Prisikėlimo apeigas,
2. Įvesti bent iš dalies lietuviškas 
Devintinių (Dievo Kūno) šventės ap
eigas. Pvz. procesijos būdu eiti prie 
specialiai papuošto altoriaus ir ten 
giedoti Evangelijos ištrauką apie Eu
charistijos įsteigimą (Lk. 22: 14:22).
3. Vieną ar dukart savaitėje giedoti 
gegužines pamaldas gegužės mėnesį. 
Šios apeigos ir pamaldos mūsų tė
vams ir protėviams buvo didžiulis 
pamaldumo šaltinis, ir jas reikėtų 
pagal išgales tęsti. Išleista Ligonių 
sakramento konstitucija ir instruk
cija apie Eucharistiją. Apie jas pla
čiai informuoja “Krivūlė” 1973 m. 
birželio mėn. numeryje. Neseniai iš
leistos naujos taisyklės, tvarkančios 
Atgailos sakramentą. Apie jas buvo 
rašyta “Tėviškės Žiburių” kovo 7 d. 
religinių žinių skyriuje. Vysk. V. 
Brizgio tvirtinimu “Darbininke” š. 
m? kovo 15 d. netrukus bus išleistas 
pilnas lietuviškas apeigynas — ritu
alas. — Kanados vyskupai gavo iš 
Romos leidimą vartoti Mišiose Apaš
talų tikybos išpažinimą (trumpąjį Ti
kiu) vieton ilgojo Credo. Kanadoje 
gyveną lietuviai gali naudotis tuo 
leidimu. — Jau rengiami lietuviškų 
liturginių drabužių pavyzdžiai: arno
tą audžia dail. A. Tamošaitienė, albą 
— A. Vaitonienė.

* VELYKINĖJE KALBOJE po
piežius Paulius VI pabrėžė, kad 
krikščionys turi laikytis kryžiaus 
Evangelijos — pareigos, paslaugos, 
užuojautos, meilės ir pasiaukojimo 
įstatų. Jis pasmerkė hedonizmą, ku
ris esąs tapęs daugelio žmonių evan
gelija. Anot jo, tai iliuziją ir mirtį 
nešanti filosofija, nes žmogui grįsti 
savo gyvenimą medžiaginėmis verty
bėmis reiškia statyti namus ant smė
lio.

* ANGLIKONŲ KATEDROJE, 
Canterbury mieste, arkiv. Michael 
Ramsey per velykines pamaldas pa
sveikino apie 200 paliegėlių, atvyku
sių iš JAV ir Kanados. Tai jo pasku
tinės Velykos kaip anglikonų Bend
rijos primo, nes šių metų pabaigoje 
jis pasitrauks iš pareigų, kurias ėjo 
nuo 1961 m. Jis yra daug pasidarba
vęs siekiant anglikonų vienybės su 
katalikais.

* “MARIAUS CULTUS”, popiežiš
kasis dokumentas, išleistas šiomis die
nomis, skatina pamaldumą į Dievo 
Motiną ir ypatingai pabrėžia Rožinio 
vertę. Dokumente išdėstoma kitų 
krikščionių Bendrijų pagarba, rodo
ma Marijai, ir nurodomas pamaldu
mas į Mariją kaip kelias į Kristų — 
žmonijos bendravimo šaltinį ir cent
rą. Turint mintyje dabartinį moterų 
lygybės siekimą, Marijos vaidmuo, 
pasak dokumento, įgauna ypatingą 
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vietą bei svarbą šiame laikotarpyje. 
Į Mariją žiūrėtina kaip į moterį, kuri 
išgirdo Dievo balsą, jį priėmė ir pa
gal jį veikė, visiškai atsiduodama 
Dievui. Dokumente sakoma, kad ka
talikai neturėtų eiti į kraštutinumus 
Marijos garbinime, kurie kitus krikš
čionis klaidintų, bet taipgi negali pa
likti tuštumos pamaldume į Dievo 
Motiną. Rekomenduojamos doku
mente šimtmečių patvirtintos dvi 
tradicinės maldos formos Marijos 
garbei, būtent: “Angelas Dievo”, 
kur apmąstomas Dievo įsikūnijimas, 
ir Rožinis, kurį popiežius vadina 
“evangeline malda”, nes joje apmąs
tomas Dievo atėjimas į žmonių tarpą 
ir žmonijos atpirkimas Kristaus mir
timi bei prisikėlimu.

* MIŠIOLO ANGLŲ KALBA ga
lutinis vertimas, kurį paruošė kata
likų tarptautinė anglų kalbos litur
ginė komisija, Vatikano jau patvir
tintas. Sis vertimas galios visiem ang
liškai kalbančių kraštų katalikam. 
Jį priėmė Anglijos, Airijos, Škotijos, 
Valijos, Kanados, JAV, Australijos, 
Naujosios Zelandijos, Indijos, Fili
pinų ir P. Afrikos vyskupų konferen
cijos. Ankstesni angliški vertimai bu
vo kiekviename krašte skirtingi, pa
skirai patvirtinti to krašto vyskupų 
konferencijos.

* TAUTINIS ŠVEICARŲ SINO
DAS kreipėsi į Šveicarijos katalikų 
vyskupus, prašydamas juos gauti iš 
Vatikano platesnes įstatymines tei
ses teologams, kuriems grasoma cen
zūra dėl tariamo jų pažiūrų susikir
timo su Kat. Bendrijos mokslu. Si
nodo atstovai pasiūlė, kad tokiems 
teologams būtų leidžiama pasirinkti 
savo advokatus ir duodama teisė per
žiūrėti Vatikane sudarytą bylą. Švei
carijos vyskupai sutiko šiuos pasiū
lymus Vatikanui įteikti. Viena prie
žasčių, iššaukusių tokį pasiūlymą, 
yra šveicaro teologo kun. Hans Ku- 
eng knygos apie popiežiaus neklai
dingumą atvejis.

* ISLAMO MEČETĖS statyba Ro
moje susilaukė Romos miesto plana
vimo komisijos patvirtinimo. Vatika
nas tam projektui taipgi yra palan
kus. Mečetė kainuos 20 milijonų do
lerių ir bus pirmoji šiame krikščio
nybės centre.

* VATIKANAS IŠLEIDO IN
STRUKCIJĄ, perspėjančią visus, ku
rie turi kokias nors Kat. Bendriją 
liečiančias ir oficialiai nepaskelbtas 
slaptas Vatikano žinias, paslaptį są
žiningą! laikyti. Instrukcija buvo pa
sirašyta Vatikano valstybės sekre
toriaus kard. Jean Villot ir galioja 
vienodai visiems: kardinolams, vys
kupams, kunigams ir pasauliečiams. 
Jos nesilaikymas — sunkus nusikal
timas krikščioniškajai sąžinei.

* PASAULIO BENDRIJŲ TARY
BA paskelbė, kad dabar išdalinanti 
$450,000 įvairiems tikslams. JAV in
dėnų ekstremistų sąjūdis, kuris bu
vo užėmęs Wounded Knee, gaus 
$15,000; Portugalų Gvinėjos sąjūdis, 
kariaująs už nepriklausomybę, gaus 
$100,000; Mozambikos “išlaisvinimo” 
frontas jau gavo $60,000, o Pietvaka
rių Afrikos Liaudies Organizacija ga
vo $30,000. Kaip matyti, didelė dalis 
pinigų paskirta įtartinoms, o kartais 
net antikrikščioniškoms organizaci
joms.

* JAPONIJOJE per praėjusius 
metus katalikų skaičius paaugo nuo 
370,320 iki 375,605. KUN. J. STŠK.
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Savininkas A. ČEPONIS

Š.m. balandžio 28, sekmadie
nį, įvyksta rinkimai į svarbiau
sią Kanados lietuvių organą — 
K. L. Bendruomenės krašto ta
rybą. Visi kviečiami juose da
lyvauti, bet ar visi atliks tą Svar
bią, kartais tik keletą minučių 
pareikalaujančią ir kas treji me
tai besikartojančią pilietinę par
eigą? Paprastai sakoma, kad iš 
to, kiek žmonių balsuoja valsty
biniuose ar kituose rinkimuose, 
galima spręsti ne tik apie tos 
tautos tautinį susipratimą, bet ir 
apie jos kultūringumą.

Tai parodo, kaip yra vertina
mas asmens dalyvavimas rinki
muose. Panašiai yra ir su KLB 
apylinkėmis. Vis mažėjančiais 
skaičiais balsavimuose pasireiš
kiančios apylinkės yra jau pra
dėjusios žygį atgal, kurio pasku
tinė stotis — išnykimas iš lietu
viško horizonto, nustojimas eg
zistuoti kaip tautinės ląstelės 
kol kas dar stipriai tebesireiš- 
kiančiame išeivijos kūne.

Kaip visada, taip ir šį kartą 
dar atsiras asmenų, kartojančių 
nudėvėtą frazę: “Kiek čia mano 
balsas gali nulemti? Apsieis ir 
be manęs.. . juk tiek daug dar 
yra ir be manęs . . .” Užtenka 
tik vieno balso nusverti, kuris 
iš kandidatų, turinčių po lygiai 
balsų, bus išrinktas.' Praktika 
rodo, kad tokių atvejų pasitai
ko. Ar daug yra be manęs? Už
tenka tik daugumai pasakyti 
“apsieis ir be manęs”, ir ... be 
manęs liks labai mažas skaičius. 
Kitaip sakant, maža saujelė iš
rinks svarbiausią mūsų organą, 
kuris kalbės visų vardu. Tokiu 
atveju daugumos valia nebus 
pareikšta.

Kodėl kr. taryba svarbi?
Ji nustato visos Kanados lie

tuvių veiklos gaires, kitaip sa
kant,' vadovauja mūsų veiklai. 
Jos balsas ir sugestijos randa 
atgarsį ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos spren
dimuose bei jų vykdyme. Kraš
to taryba iš savo narių renka 
vykdomąjį organą — valdybą, 
kuri atstovauja lietuviams Kana
dos valdžios įstaigose. Taigi, 
kiekvienam mūsų ir aplamai lie
tuviškam reikalui yra labai 
svarbu, kad į tuos organus būtų

Nuostabi, amžiais žydinti žemė 
Amžiais skambanti saulės daina — 
Širdys džiaugsmą čia rožėmis semias 
Rožėms vietos čionai negana.
Ir einu, ir grįžtu, ir sustoju, 
Ir apsvaigus aplinkui dairaus — 
Nesuprast, ar čia žemė, ar rojus ... 
Mano Dieve, aš tyliai mąstau.
Žydi, žydi žiedą milijonai...
Saulėj deimantais barsto rasas. 
Žydi, upės, kalnai, žydi kloniai 
Žiede supasi žemė visa ...

ADA KARVELYTĖ
(1950 m., eilėraštis skirtas 
Kolumbijai)

Taip, tikrai tai puikus žydin
tis, amžina vasara žaliuojantis, 
masinantis, užburiantis kraštas. 
Turtingas brangiaisiais meta
lais: auksu, platina, sidabru, 
emeraldais ir kt. Garsus didžiu
lėmis kavos plantacijomis, gau
siu gyvulių ūkiu, cukraus švend
rėmis, medvilne, tekstilės gami
niais. Pilnas kontrastų ir neti
kėtumų: šalia puošnios aukso 
krautuvės vitrinos — išmaldos 
prašantis elgeta; šalia gražia ir 
tvarkinga uniforma pasipuošu- 
sio moksleivio — gatvės nusku
ręs vaikas. Devynios dienos šia
me įdomiame krašte tai tarytum 
tik žvilgsnis, mestas pro lėktuvo 
langą — pamatyti norisi taip 
daug, o laiko maža. Tačiau vis
tiek su “Tėv. Žib.” skaitytojais 
noriu pasidalinti savo įspūdžiais, 
patirtais nors ir per trumpą lai
ką.

Kai 1973 m. rudenį Lietuvių 
Katalikų Kolumbijoj Komiteto 
pirmininkas kun. Myk. Tamošiū
nas pakvietė “Gyvatarą” aplan
kyti Kolumbiją ir padėti jiems 
atšvęsti 25 m. lietuvių įsikūri
mo tame krašte sukaktį', man at
rodė, kad tai tik svajonė, nes ke
lionės išlaidos atrodė didelės ir 
sunkiai nugalimos. Bet neatlai
dus kun. Tamošiūno atkaklu
mas, Hamiltono lietuvių ir šokė
jų tėvų materialinė parama, pa
galiau pačių “Gyvataro” narių 
organizuotumas ir tvirtas nusi
statymas tikslą atsiekti, padarė 
savo. Dabar negaila viso darbo, 
pastangų ir kartais nusivylimų. 
Kun. Tamošiūno laiškas, rašytas 
vasario 26 d., mums tik išvykus 
iš Kolumbijos, pasako daug. 
Kadangi jis skirtas ne man vie
nai, jo ištraukas čia pacituosiu:

Jus išleidęs, vienas grįžau į Me- 
delliną. Per keletą dienų, pajutę ju
sli nuoširdžią lietuvišką širdelę, li
kome vieni. Lyg ko trūksta ir jaučia
ma tuštuma. Medelline visi komen
tarai apie Jus yra geri — žmonės ko- 
lumbiečiai patenkinti ir augštai jus 
vertina. Buvo daug gerų komentarų 
per radijo stotis, tarp jų “Radio Bo- 
livariana”. Laikraščiuose pasirodė 
nuotraukos iš mūsų apsilankymo pas 
Respublikos Prezidentą — visur ge
ri komentarai ir pasigrožėjimas. Me- 
dellino lietuviai šneka, kad tokio mi
nėjimo jau gal nematysime daugiau.

KLB krašto tarybos rinkimams besiruošiant
lu, jiems būtų galima pasiųsti 
kvietimus į mūsų renginius ir t. 
t. Po rinkimų tuos sąrašus reikė
tų perduoti apylinkės valdybai. 
Tuo atveju, kai kas atvyksta bal
suoti iš kitos apylinkės, balsa
vusiųjų sąrašuose reikia būtinai 
pažymėti jo gyvenamąją apylin
kę, kad vyr. rinkimų komisija 
galėtų patikrinti, ar nėra bal
suota keliose apylinkėse.

Tai taikoma ir lietuviams. 
Balsuoti galima betkurioje apy
linkėje, bet tik vienoje. Naujas 
suvaržymas — kitose apylinkė
se negali balsuoti asmenys iš tų 
apylinkių, kurių atstovai yra pa
skelbti išrinktais aklamacijos 
būdu. Šis suvaržymas nevisai iš
laiko kritiką: kodėl vienas gali 
balsuoti kitoje apylinkėje, o ki
tam ta teisė yra atimta? Gal jis 
vistiek nebalsuotų savoje apylin
kėje, jei balsavimas būtų ir vyk
domas. Remiamasi prielaida be 
įrodymo ir gilesnio pagrihdo.

Balsuoti galima ir už mažiau 
kandidatų, negu jų reikia išrink
ti, net ir už vieną galima, bet 
negalima balsuoti už daugiau 
kandidatų, negu tai apylinkei 
yra leista'išrinkti. Pabalsavus už 
daugiau kandidatų ar padarius 
lapeliuose betkokių įrašų (įsira
šius savo sugalvotus kandidatus 
ar padarius kokių pastabų), lape
lis automatiškai nustoja galios— 
pasidaro bereikšmis, į balsų 
skaičių neįeina. Gerai pergalvo
kime kandidatus ir balsuokime 
už savo pasirinktus, bet pirmoje 
eilėje rinkimės iš tu, kurie yra 
pareigingi ir lietuviškam reika
lui nemažai ir nuoširdžiai pasi
darbavę.

Su naujų organų išrinkimu 
paprastai prasideda ir jų kriti
ka. Tai yra bergždžias vandens 
drumstimas, kenkiąs lietuviškai 
veiklai, kai šaukštai yra jau po 
pietų. Tada jau nieko pataisyti 
nebegalima — tenka 3 metus 
laukti kitų rinkimų, kad būtų 
galima išrinkti “norimo plauko” 
atstovus. Rinkikai gali turėti le
miamą įtaką, bet tik dabar — 
balsavimo metu. Tai ir atlikime 
balandžio 28, sekmadienį, gau
siai dalyvaudami balsavime. 
Gausus mūsų dalyvavimas rin
kimuose pakels nuotaiką ir prie 
lietuviško vairo atsistojusių ir 
kitose srityse dirbančiųjų.

išrinkti visais atžvilgiais tinka
mi asmenys: aktyvūs, neabejoti
nai lietuviškų pažiūrų, užtenka
mai reprezentatyvūs ir t.t. Tiek 
kr. tarybos, tiek ir krašto valdy
bos įvairūs potvarkiai yra pri
valomi kiekvienai lietuvių apy
linkei. Todėl neteisingas yra pa
sakymas: “Ar man svarbu, kas 
ten vadovaus... Man svarbu, 
kas bus mano apylinkės prieša
kyje.” Deja, apylinkė negali ne
siskaityti su savo tiesioginiu vir
šininku — krašto valdyba, ku
riai yra patikėtas Kanados lietu
vių vairas. Todėl tikrumoje abu 
organai yra labai svarbūs. Nuo 
tų pagrindinių organų veiklumo 
ar neveiklumo bei padalytų klai
dų priklauso ir tai, kiek mes, 
Kanados lietuviai, lietuviškame 
bare, o kartais net ir asmeni
niuose reikaluose, laimime ar 
pralaimime. Tod^l ir yra labai 
svarbu išrinkti tam darbui tin
kamiausius asmenis, o jie iš ge
riausiųjų išrinks krašto valdy
bą, kuri atstovaus mums Kana
dos valdžios įstaigose, kitatau
čių veikloje ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėje.

Kaip ir kas gali balsuoti?
Anksčiau galėdavo balsuoti 

tik lietuviai. Paskutiniuose rin
kimuose tas klausimas buvo pa
liktas atviras, o dabar jis yra 
išryškintas. Dabar gali balsuoti 
ir kitataučiai bei kitatautės, su
situokę su lietuviais ar lietuvė
mis ir pareiškę norą būti Lietu
vių Bendruomenės nariais. Tai
syklės sako, kad balsuoti gali 
Bendruomenės nariai, o tokiais 
pagal PLB konstituciją gali būti 
ir mišrių šeimų nelietuviškoji 
pusė. Tiek lietuviai, tiek ir visi 
kiti negali būti jaunesni kaip 18 
m. amžiaus. Balsuoti iš tų ne
gali tik tie, kuriems ta teisė yra 
atimta garbės teismo sprendimu.

Rinkimų komisijoms pataria
ma turėti blankus sąrašams, į 
kuriuos būtų galima surašyti vi
sus mišrių šeimų kitataučius, pa
reiškusius norą įstoti į Lietuvių 
Bendruomenę. Prašymai dabar 
yra nepopuliarūs ir todėl para
šas tokiame sąraše būtų užten
kamas įrodymas apie norą Bend- 
ruomenėn įstoti. Įstojusių asme
nų vėliau būtų galima pasitei
rauti ir solidarumo įnašo reika-

,w ,xW' jot jarjisr

Devynios dienos žydinčiame krašte
Įspūdžiai ir prisiminimai iš kanadiškio "Gyvataro" išvykos Kolumbija

Per šį trumpą laiškutį noriu Jums G. BREICHMANIENĖ 
visiems labai nuoširdžiai padėkoti —
“Gyvataro” vadovybei, mons. J. Ta-
darauskui, kiekvienam gyvatariečiui 
ir visiems tiems lietuviams, kurie 
sudarė sąlygas Jums atvykti, o mums 
Jus turėti bent keletą dienų savo
tarpe.

Tą patį šiltą dėkingumą jau
čiame ir mes visi kun, M. Tamo
šiūnui, kuris nuo pirmos iki pa
skutinės minutės mūsų buvimo 
Kolumbijoj nepaleido iš savo 
globos, visiems mus gražiai ir 
nuoširdžiai priėmusiems Kolum- 
bjos lietuviams, o taip pat ir Ha
miltono lietuvių kolonijai. To
dėl ir ryžtuosi atpasakoti Jums, 
ką mes veikėme per tas devy
nias dienas nuostabiam, vilio
jančiam krašte, į kurį kiekvie1- 
nas dar kartą pasiryžęs sugrįžti, 
jį labiau pažinti.

Penktadienis — vasario 15
Šaltas, šaltas ir labai anksty

vas penktadienio rytas. Pats vi
duržiemis, o mes lengvai apsi
rengę, nes vykstame į tropikų 
kraštą, renkamės prie Hamilto
no Aušros Vartų šventovės. Nu
stembu, kad jau'visi 35 keleiviai 
sėdi autobuse. Tik išleisti atvy
kę tėvai, gindamiesi nuo šalčio, 
trypia ant šaligatvio. Tarp jau
nimo autobuso viduje — mūsų 
klebonas mons. J. Tadarauskas, 
nepatingėjęs atsikelti 5 v. r., 
linksmai sukinėjasi, kalbina juos 
ir juokauja, norėdamas visus 
geroje nuotaikoje išleisti. Nors 
ir buvau jau su juo atsisveiki
nusi iš vakaro, galvodama, kad 
labai ankstyvas bus rytas, bet 
širdyje jutau, kad neišleis mūsų 
be maldos ir palaiminimo tokiai 
ilgai kelionei. Dabar, visi susto
ję ir susikaupę, sukalbam mal
dą. “Esu tikras, kad viskas lai
mingai ir gerai jums pavyks. 

Lauksime sugrįžtant!” — palin
ki klebonas. Dar greitas ir ne
rūpestingas pamojavimas pasi

Tautinių šokių grupė “Gyvataras” iš Hamiltono, Ont., pasitinkamas Medellino aerodrome Kolumbi
joje 1974 m. vasario 15 d.

liekantiems tėvams, ir jau rie- 
dame Toronto link.

“Nežinau, ar tikrai jau va
žiuojame?” — sakau Irenai Jo- 
kubynienei, tvarkiusiai visus 
techniškus kelionės reikalus. 
Mes abi tik pasižiūrime viena į 
kitą, nusišypsome ir atsidusta
me. Tik vakar apie 5 v. v., visai 
prieš pat uždarant įstaigas, pa
galiau gavome lėktuvo bilietus, 
keletą kartų primokėję vis atsi
randančius kainų skirtumus. Ir 
tai Lina dėl kažkokių nesusi
pratimų ir kitokių Kolumbijos 
lėktuvų taisyklių turi bilietą tik 
į Miami, o iš ten’ turi gauti kitą 
Kadangi kelionės bilietų rezer
vavimas ir išpirkimas buvo tvar
komas iš Kolumbijos, o paštas 
keliauja vėžio žingsniu, tad pa
skutines tris savaites, vis neži
nojome — nieko tikro. Nors pie
tiečiai atrodo labai karšti žmo
nės, bet įstaigose, konsulate ir 
kitur mėgsta darbą taupyti ry
tojui, vis tvirtindami, kad dar 
daug laiko yra ir viską sutvar
kys rytoj.

Pagaliau teko užmiršti laiškų 
rašymą ir griebtis telefono bei 
telegramų, kurias pradėjome 
gauti beveik kasdien. Tik kun. 
M. Tomošiūno laiškai vis būda
vo raminantys: “Nenusiminkite, 
kad daug vargo dabar. Kas jo 
neturi? Bet kai jau būsite čia, 
viskas bus gerai”. Ir tikrai, da
bar atrodo užmiršome visus var
gus. Bilietus jau turime, o juo 
daugiau kliūčių bus nugalėta, 
juo pergalės vaisiai saldesni.

Toronte prie mūsų prisijum 
gia sol. Jonas Vaškevičius. 
Greitai atlikę visus formalumus, 
jau sėdime “Air Canada” lėktu
ve, pilname išsipuošusių vasaro
tojų, vykstančių į Floridą atos
togų. Daugumas klausia, kas mes 
tolci'e esame ir kur vykstame. 
Yra keletas, kurie irgi vyksta

VLADUI RUDŽIUI
mirus, jo žmonai, vaikams ir broliui JULIUI liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Vladas ir Kazys Balčiūnai
Stasys ir Juozas Rimkai

PADĖKA
Mūsų mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, nuo

širdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas, 

užprašytas šv. Mišias bei jose dalyvavusiems.

MIELAM BROLIUI
Af A

Romualdui Pranevičiui
Lietuvoje mirus, velionies brolį MEČISLOVĄ PRANE
VIČIŲ ir jo žmoną IRENĄ nuoširdžiai užjaučiame —

Stasė ir Jonas Beržinskai 
Ina, Leonardas ir Juozas Beržinskai 
Audronė fr Antanas Kazanavičiai

MYLIMAM BROLIUI

a+a Romualdui Pranevičiui
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame MEČISLO
VUI ir IRENAI PRANEVIČIAMS —-

S. M. Jokūbaičiai
R. G. Daugėlos

Romualdui Pranevičiui
Lietuvoje mirus, jo broliui MEČISLOVUI PRANEVI
ČIUI ir jo žmonai IRENAI gilią užuojautą reiškia —

Vadakojų šeima

n
Kolumbijon. Po 3,5 valandų jau 
šildomės Miami saulėje. Čia tu
rime persėsti į Kolumbijos lėk
tuvą, kuris šiek tiek vėluoja. 
Turime porą valandų pasėdėti 
balkone, tačiau niekas nejaučia 
nuovargio, visų nuotaika puiki, 
juokauja, klega ir fotografuoja 
vienas kitą, nes kaikurie pirmą 
kartą pamatė palmes ir šiltų 
kraštų augmeniją. Kaikurie jau 
pradeda ir suvenyrus pirkti.

Po poros valandų laukimo sė
dime Kolumbijos linijos “Avia- 
nca” lėktuve ir skrendame per 
Karibų jūrą. Vanduo nepapras
tai gražiai mėlynas. Danguje 
plauko lengvi balti debesukai, 
net ir stiprios saulės spinduliai 
nepramuša jų. Jūra atrodo iš
marginta tūkstančiais salelių, 
nors tai tik debesų šešėliai.

Po skanių pietų pradedame 
leistis Baranquilla mieste. Dau
gumas keleivių pasirengę išlipti
— tai vasarotojai, vykstą į San
ta Marta. Kaikurie kalba angliš
kai ir aiškina mums, kad klima
tas Baranquill yra labai karštas, 
tvankus ir mažai kas gali ten iš
kentėti. Vienas, besirengiąs iš
lipti senyvas vyras, laiko ranko
se ilgą plokščią daiktą, suvynio
tą į rudą popierių. “Neatspėtu- 
mėte ką čia vežu. Tai Fordo au
tomobilio dalys. Neįmanoma Ko
lumbijoj gauti, tad vežu jas iš 
JAV ir bijau paleisti iš rankų”
— sako jis. Lėktuve liekame 
mes ir keletas kitų keleivių.

Pakylam paskutiniam kelionės 
etapui. Apačioje matosi vien 
kalnų jūra. Kalnai įvairaus dy
džio ir augščio, beŲ matyt, ne 
patys augščiausi, nes nesimato 
sniego, o tik rusvai žalsva aug
menija. Atrodo, juose niekas ne
gyvena, nes nėra nei namų, nei 
kelių. Todėl Kolumbijoj pagrin
dinė susisiekimo priemonė ir 
yra lėktuvas — greičiau ir sau
giau, negu bastytis per negyve

namus plotus siaurais ir nesau
giais kalnų keliukais. Po pusva
landžio kalnai pradeda retėti ir 
darytis žalesnį. Pagaliau pasiro
do vienas kitas namukas kalno 
šone ar viršūnėje, o neužilgo 
prieš akis slėnyje išnyra ir pats 
Medellinas. Kalnų tarpekliu mū
sų lėktuvas pamažu leidžiasi že
myn. Jau matome visą miesto 
vaizdą: viduryje kylančius dan
goraižius, miesto pakraščiuose 
mažesnius ir didesnius namus. 
Štai praskrendame apskritą pa
statą panašų į stadijoną, tik mal 
žesnį. Nutariame, kad tai bulių 
rungtynių vieta.

Viduryje miesto, visai netoli 
dangoraižių, iškilęs augštas kal
nas, ant kurio viršūnės stovi bal
ta puošni vila. Atrodo, kad ae
rodromas įrengtas viduryje 
miesto, nes leidžiamės beveik į 
centrą. Tačiau kažkodėl mūsų 
lėktuvas ir vėl pakyla augščiau 

ir pasuka ratą aplinkui miestą. 
Mes patenkinti, nes turime dau
giau laiko apžiūrėti tai, ko nepa
stebėjome pirmą kartą. Vėl 
skrendame pro dangoraižius, ap
skritą pastatą ir gražiąją baltą 
vilą, šį sykį mūsų lėktuvas vos 
keletą metrų nuo'žemės. Tik 
staiga su dideliu triukšmu ir 
greičiu vėl pakyla augštyn. Su
prantame, kad kažkas yra ne
tvarkoje. Pagaliau lėktuvo pilo
tas prabyla į mus angliškai: 
“Labai stiprus vėjas, ir mes ne
galime nusileisti. Mėginsiu dar 
trečią ir paskutinį kartą. Jei ne
pavyks, būsime priversti skristi 
į Bogotą”. Lėktuve absoliuti ty
la. Jaučiu, kad visi susirūpinę ir 
bijo. Tūkstantis minčių prabėga 
per galvą kelių sekundžių lai
kotarpyje. Jau trečią kartą ap- 
skrendame miestą ir tuo pačiu 
kalnų tarpekliu pamažu vėl lei
džiamės žemyn. Niekas daugiau 
nekomentuoja ir nesižavi gra
žiais vaizdais. Kiekvienas pa
skendęs savo mintyse ir stipriau 
įsikabinęs į kėdžių atramas .. . 
Ir kai pagaliau tėktuvo ratai pa
siekia žemę, pasigirsta plojimas 
ir “bravo” pilotui.

Lėktuvas sustoja ir čia pat 
mus apsupa minia žmonių. Tur
būt mūsų sutikti atėjo visi Me
dellino lietuviai. Mergaitės, pa
sipuošusios tautiniais drabužiais, 
sutinka mus su orchidėjų puokš
tėmis. Iš karto pajuntame nuo
širdumą. “Dievui dėkui, kad nu
sileidote. O jei ne, tai tiesiai į 
kapines, kurios čia pat, pasibai- 
baigus nusileidimo takui”. — 
Bando juokauti kun. M. Tamo
šiūnas. Bet matau, kad jo veide 
dar tebeslypi susirūpinimo šešė
lis. Jis taip pat paaiškina, kad 
Medelline nusileidimas visada 
labai painus ir pavojingas, nes 
nusileidimo takas trumpas ir jei
gu tik lėktuvas pervėlai pasie- 

(Nukelta į 7 psl.)



LIETUVIS - KALĖJIMŲ KAPELIONAS
Kanados sostinės Otavos 

prancūzų dienraštis “Le Droit” 
(Teisė) 1974. IV. 6 paskelbė pla
tų reportažą apie tris ypatingus 
kunigus dirbančius labai specia
liose srityse. Vienas jų rūpinasi 
nuodų vartotojais, antras — ser
gančių vaikų mokymu, trečias— 
kaliniais. Pastarasis yra mūsų 
tautietis kun. dr. Viktoras Ski- 
landžiūnas, vikaravęs ir klebo
navęs Otavos arkivyskupijos pa
rapijose, studijavęs specialų 
kursą vietos universitete. Kai 
Ontario vyriausybė kreipėsi į 
Otavos katalikų vyskupą kunigo 
specialiai kalinių tarnybai, tai 
tas rekomendavo kun. dr. V. 
Skilandžiūną, Otavos lietuvių 
kapelioną ir buvusį vietinės 
Bendruomenės pirmininką.

Jo darbu dabar susidomėjo ir 
spauda. Kaip matyti iš reporta
žo, jis jau treji metai dirba kali
nių sielovados srityje ir rūpina
si net kelių kalėjimų žmonėmis. 
Jo parapijiečiai yra Įvairūs nu
sikaltėliai. Su visais jais kun. dr. 
V. Skilandžiūnas randa kalbą. 
Pradžioje nebuvo lengva. Pirmą 
kartą pamatęs uždarytą kalini, 
naujasis kapelionas jautėsi ne
jaukiai. Anot jo, “kalėjimuose 
vyrauja nepaprasta įtampa tiek 
sarguose, tiek kaliniuose”. Tik 
palengva kalėjimo kapelionas

MŪSŲ LAIKŲ KLAIDOS
AL. GIMANTAS

Eilę metų nuolat spaudoje 
šaukiant įsileisti kiek galint 
daugiau jaunimo atstovų ne tik 
eilinėn, bet ir vadovaujančion 
veiklon, labai maloniai nuteikė 
žinia iš Detroito. Ten neseniai 
įvyko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdybos rinkimai — 
išrinkta nauja valdyba, kurion 
įėjo, galima sakyti, gerokai dau
giau kaip 90% jaunimo. Tai 
gimnazistinio, studentinio am
žiaus žmonės. Net ir pora kitų 
likusių valdybos narių tėra vi
durinio ar dar jaunesnio am
žiaus. Tai tikrai džiugus ir svei
kintinas įvykis. Niekeno never
čiamas, neįtaigojamas ateina 
jaunimas dirbti, vadovauti ir da
lintis atsakomybe.

Žinoma, tik juokais galima 
tarti, kad gimnazistai vedžios se
nimą už nosies. Šiuo atveju svar
bios yra ne tos nosys, bet pasiti
kėjimas savuoju jaunimu. Jam 
reikia patikėti darbą ir parei
gas, kurios, bent iki šiol, lyg ir 
automatiškai krisdavo ant vyrės1- 
niųjų pečių. O jų veikloje ne
sunku pastebėti nuovargio ar iš
sisėmimo ženklus. Dar vis ne
retai manoma, kad vyresnieji 
yra nepakeičiami, o jei ir pakei
čiami, tai visvien nebūtų kandi
datų jų pareigoms perimti. Det
roito atvejis rodo, kad visa tai 
tebuvo nieku nepagrįstos prie
laidos. Sudarius sąlygas ir at
mosferą, kurioje jaunieji gali 
jaustis lygūs tarp vyresniųjų, 
nesunku jaunimą įtraukti ir 
bendrojon veiklon ne stebėto
jais, bet jau ir dalyviais.

Skeptikų mūsų tarpe buvo ir 
bus. Ir dabar kaikas beveik su 
pasibaisėjimu žvelgia į “vaikiš
ko amžiaus” valdybą, tiesiog bi
jodami rezultatų, kai teks bal
suoti vienokius ar kitokius spren
dimus. Juk jaunieji turi ne tik 
paprastą, bet ir absoliutinę dau

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

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

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

DOVANI! SIUNTINIAI
--------- ----------------- ir kitas sahs
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. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

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

laukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

įgyja kalinių pasitikėjimą ir ga
li jau visai draugiškai kalbėtis, 
organizuoti pamaldas, vakarines 
programas. Kun. V. S. apgailes
tauja, kad vyskupijos centras į 
šios rūšies darbą nedaug dėme
sio tekreipia ir kad kunigai juo 
mažai domisi. Tik po specialių 
pastangų kunigai pradėję dau
giau domėtis kaliniais, lankyti 
juos (savo parapijiečius). Pasak 
kun. V. S., dabartinės parapijos 
esančios perdaug savyje užsi
dariusios bendruomenės. Jos 
esą turi atsiverti ir kitiems da
lykams, nes kitaip užtrokš.

“Le Droit” mini, kad kun. V. 
S. yra 54 m. amžiaus, lietuvis, 
turįs pedagogikos daktaro laips
nį ir viduramžių studijų baigi
mo piplomą. Kanadon atvyko 
1949 m., dirbo įvairiose parapi
jose ir studijavo universitetuo
se. Savo tėvynėje jis pergyvenęs 
karo audras, gyvenęs karo pabė
gėlių stovyklose ir dėlto gerai 
jaučiąs kalinio būklę. “O kad 
žmonės žinotų, kaip kaliniai ken
čia! Jie nuolat klausia save, ko
dėl padarė tokį darbą, kuris at
vedė juos kalėjiman — pareiškė 
kun. V. S. Kapelionas esąs vie
nintelis asmuo kalėjime, su ku

riuo kaliniai gali bendrauti gry
nai žmogiškoje plotmėje ir juo 
pasitikėti. Kor.

gumą! Kaikas jau pradeda skai
čiuoti, kiek balsų turės ateiti
ninkai ir kiek skautai, visai už
miršdami, kad jaunieji ateina 
dirbti bendro lietuviško darbo, 
nebūtinai rankose laikydami sa
vų organizacijų spalvas ar ke
pures.

Dar kiti baiminasi, kad ko 
gero dabar valdybos posėdžiai 
vyks anglų kalba. Bet ir ši bai
mė be pagrindo, nes visi moka 
pakankamai lietuviškai tiek žo
džiu, tiek ir raštu. Tačiau ir šiuo 
atveju pats svarbiausias fakto
rius yra ne tiek pati kalba, kiek 
platūs lietuviški nusiteikimai ir 
lietuviškasis subrendimas. Tai 
tikrai svarbiau už trūkumą vie
no kito lietuviško žodžio ar ku
rios ten raidės parašymą be no
sinės.

Toks aktyvus jaunųjų įsijun
gimas yra pati geriausia garan
tija, kad lietuviškoji organiza
cinė — bendroji veikla turi at
eitį ir tikrai nesibaigs su vy
resniąja karta. Yra vilties, kad 
veiklon įsijungs ir tie mūsų 
jaunieji, kurie iki šiol buvo be
veik indiferentiški lietuviškajai 
veiklai. Pačiam jaunimui esant 
vadovų eilėse, turėtų išnykti 
kaikurio jaunimo apatija ir ne- 
sidomėjimas. Tad teskamba, 
anot kun. A. Sušinsko, maršas 
jaunystei, entuziazmui ir naują
ja! inidiatyvai. Taikaus pobū
džio jaunųjų “revoliucija” te
pasiekia ir visas kitas lietuviš
kąsias kolonijas. Tai laidas atei
čiai!

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

Velykinių papročių bei stalų paroda buvo surengta Toronto miesto savivaldybės rūmuose etninės meno tarybos 
iniciatyva. Dalyvavo įvairios tautinės grupės. Nuotraukoje — Velykinio lietuvių stalo dalis su kaikuriais tauto
dailės rūdiniais. Jį organizavo Vida Barakauskaitė, KLB Toronto apylinkės valdybos pavesta Nuotr. St. Dabkaus

Uodai, musėlės ir orchidėjos
Laiškas iš Britų Hondūro, kur prof. K. Pakštas svajojo įsteigti naują Lietuvą

MANO MIELA EDE,
Su pirmais žodžiais — padėka 

už gražią Kalėdų kortelę, kuri 
liks mano gražiųjų Kalėdų kor
telių rinkiny, o taip pat — už 
tokią puikią, nelauktą dovaną.

Kalendorius atėjo kaip tik 
laiku. Kiekvieną dieną turiu ma
lonumą nuplėšti lapelį, paskai
tyti tekstą ir sužinoti kuri die
na. Anksčiau dažniausiai mano 
žinios apie datas ir dienas būda
vo miglotos. Reikėdavo j ieškoti 
kalendoriukų ir paskui prisi
minti paskutinę datą, jei Jurgio 
nebūdavo arti.

Tau turbūt įdomu būtų suži
noti apie mūsų gyvenimą. Esa
me čia jau dveji metai. Gyve
nam geram bute. Apstatytas. 
Namų savininkas yra amerikie
tis — daktaras. Mūsų namas — 
ant jūros kranto. Nuolat bangos 
pliuškena. Pradžioj atrodė vis 
lyg užpils, bet pripratom. Vėjai 
beveik visą laiką. Bet ir musėlių 
visokių yra. Lauke nesėdėsi. O 
tarp namo ir jūros eina kelias. 
Tai krantinės kaip ir nėra. Prie 
lango žydinčios rožės. Balta ažū
rinė mūryta tvora ir jūra su sa-
lėlėmis.

Dabar šalta, nes nukrito tem
peratūra iki 72 1. Šiaip 85 1. ir 
labai drėgna. Viskas žalia. Mies
tas bjaurus. Dauguma — juo
džiai, senovėje pabėgę iš vergi
jos. Kaip ir visi afrikiečiai, dar
bo nemėgsta. Gatvės pilnos jau
nuolių, net baisu. Nėra darbo. 
Pragyvenimas lengvas. Daug 
nereikia. Yra gerai uždirbančių. 
Neturi patyrimo ir grožio jaus
mo. O jaunimas, jei dirba, tai 
turi ilgai žiūrėti, kol pradeda 
judėti.

Belizės mieste ir visame kraš
te atsiranda juodos jėgos —• 
atstovai iš Amerikos. Prieš ką 
jie kovoja, aš nežinau. Valdžia 
irgi beveik visa juoda. Žemės 
daug. Džiunglių daug. Reikia že
mę išplėšti ir apsėti, paskui ko
voti, kovoti, kovoti su vabalais, 
musėlėm, vikšrais. Visi turi bur
nas ir sugraužia, ką pasėji, be
matant. Taigi, daug chemikalų 
reikia pilti, kad kas išaugtų.

Pavažiavus toliau į krašto gi
lumą — gražu. Yra išdirbtų sri
čių. Taip pat yra vietų, kurios 
labai primena Lietuvą.’ Žali lau
kai. Daug karvių. Geri trobesiai.

Prieš keletą metų įsikūrė čia 
menonitų kolonija — apie 3000. 
Dabar jie Belize turi daugiau 
daržovių, pasterizuoto pieno ir 
daug ūkio gaminių. Jie gyvena 
užsidarę, žemė gera, ir jie čia 
klestės. Kalnai gražūs — su 
kriokliais, upeliais, ežerėliais, 
bet dar ten nėra kelių. Ateities 
kraštas.

Dabar jau susigriebia valdžia 
ir lengvai žemės neduoda užsie
niečiams. Bet atrodo, kad vieti
niai žemės ūkiu nesidomi. Ne
turi pinigų ir ištvermės. Reikia 
mašinų, lėktuvų purkšti nuo pa
razitų ir t. t.

Yra nauja sostinė, pastatyta 
50 mylių nuo Belizės — Belmo
pan. Žmonėms ir valdžiai — na
mukai iš blokų, nedidukai. Ap
sitveria, pasisodina medžių. Iš 
sėklos medeliai išauga virš sto
go per dvejus metus. Turime 
draugų, kurie stengiasi pasi
puošti gėlėm, medeliais ir dar
žovėm. Viena pažįstama ponia 
surinko apie 200 rūšių vietinių 
orchidėjų. Viskas yra jos ir jos 
vyro padaryta. Jie — anglai. 
Sudėta tokiam namuke iš vielų. 
Laikas nuo laiko ir naujos orchi
dėjos žydi.

Praėjusį sekmadienį mudu su 
Jurgiu nuvažiavom i kalnus ir 
radom sausą medį su orchidė
jom ant jo. Deja, be žiedų. Jur
gis užlipo į medį ir prilaužė šakų 
su ant jų augančiais augalais. 
Ir mes galėjom prisidėti prie to 
orchidėjų rinkinio dviem nau
jom rūšim, kurių dar nebuvo. Tas 
rinkinys laikomas valstybiniu. 
Aišku, jei ta ponia išvažiuotų, 
kažin kas bežiūrėtų to rinkinio.

Porą orchidėjų atsivežiau ir 
į butą. Dar neturiu kur jų padė
ti, bet žinau kaip įrengti ir gau
ti reikalingus priedus. Taip pat 
turiu prie virtuvės durų porą 
svogūnų su laiškais, saldžiųjų 
bulvių, kurios išaugs už 5 mėne
sių, ir krapų, kuriuos pasėjau iš 
virtuvės prieskonių dėžutės. 
Puikiai išaugo.

Mėsa pigi. Augščiausia kaina 
— žemiau kanadiškų 60 et. už 
svarą. Ir kiaušinių tuzinas tiek 
pat. Tų dalykų trūksta. Laikas 
nuo laiko jų gaunam — perka
me 15—18 svarų. Sumalame 
daug, nes šiaip šviežia mėsa kar
tais kieta, vis reikia troškinti. O 
mes ir kotletus labai mėgstam. 
Šiandien suspaustu oru virduly 
išviriau liežuvį. Su krienų'pada
žu — bus skanu. Obuolių ir vyn
uogių čia būna tik apie Kalėdas. 
Valdžia neleidžia įvežti. Už mai
šą apelsinų ar grapefruitų toliau 
nuo miesto — 1 kanadiškas do
leris. Medus turguje — 60 et. 
Visi vaisiai tropiški ir sezoni
niai. Pvz. bananų dabar nėra. 
Jau pripratom ir susitvarkom 
gerai. Kepu kanadišką duoną— 

JŪS PASIRINKOTE ONTARIO.
DĖLTO ONTARIO NORI JUMS PAGELBĖTI, 
KAD GYVENIMAS ČIA BŪTŲ GERESNIS.

Nėra lengva atvykus i svetimę 
kraštę pradėti nauję gyvenimą 
svetimoje aplinkoje su svetima 
kalba.

Tačiau jūs turėjote dręsos tai 
padaryti.

Vienas iš penkių Ontario gy
ventojų yra atvykęs iš kitų 
kraštų.

Ir vienas iš trijų metropolinio 
Toronto gyventojų yra gimęs 
svetur.

Tokiem žmonėm, kaip jie ir 
Jūs, Ontario jaučia labai specia
lų jsipareigojima.

Todėl Ontario vyriausybė nori 
Jums padėti - Jums, kurie pasi
rinkote mus, kad būtumėte pa
jėgūs įsikurti naujame krašte. 
Tai galioja net ir tiems, kurie dar 
nėra tapę Kanados piliečiais ar 
neišmokę bent vienos iš oficia
lių kalbų.

Jeigu atsiranda problemų, ku
rioms išspręsti esate reikalingi 
pagalbos arba patarimų teisi
niais, darbo, vaikų auklėjimo ar
ba šeimos klausimais, - nesidro
vėkite kreiptis j Ontario vyriau
sybę. Ji gali padėti išspręsti tas 
problemas. Be to, ji ir nori pa
dėti.

Rašykite:

Ontario 20
Queen's Park
Toronto, Ont.
M7A 1T2

Government of Ontario
William G. Davis. Premier

“Sauerbread”. Visiem labai pa
tinka. Rauginu pieną ir varškę 
padarau. Taip pat — koldūnus 
ir lietuviškus sūrius. Anksčiau 
niekad nebuvau dariusi. Reikė
jo prisiminti, kaip senelė ar ma
ma darė.

Skrendam kaikada į koralų 
salą — 35 mylios nuo čia. Ten 
vanduo grynas, žuvytės — kaip 
akvariume. Žmonės malonūs. 
Ispanų - indėnų mišinys. Kal
bam ispaniškai. Žuvies, šrimpsų 
ir vėžių — kiek nori. Jurgis iš
plaukė su tokia strėle ir per 10- 
15 min. atnešė pietus.

Turiu toj saloj mažą priekabą 
su lova, spinta, stalu ir vieta 4 
asmenim sėdėti.

Ten daug kokoso palmių. Vis 
žiūriu, kad vėjas ant galvos ne
nupūstų. Yra ten viešbužių ir 
krautuvių. Į vandenį eini ir’ne- 
junti temperatūros skirtumo.

Taigi matai, kiek prirašiau. Ir 
tu nepagailėk popieriaus man 
parašyti. Lauksiu.

Nuo Jurgio labų dienų ir se
sei nuo mūsų abiejų.

Tavo Ona
Belize, 1974. I. 18
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PENSININKO "KARJERA"
GUNDA ADOMAITIENĖ

Prieš porą desėtkų metų bu
vo paprotys, kad augščiausiom 
pareigom valstybės valdymo ra
te buvo renkami vyrai nejaunes- 
ni kaip 60 metų amžiaus, įskai
tant ir valstybės prezidentą. Tai 
buvo laikoma pilno subrendi
mo amžiumi. Ir dabar dėl seny
vo amžiaus “didieji” nėra atšau
kiami iš pareigų.

Visai kitaip žiūrima į eilini 
žmogelį. Jis, dirbdamas kokioje 
nors įmonėje, jau gerai išmokęs 
ir pamėgęs savo darbą, staiga 
pasidaro netinkamas dėl am
žiaus.

Jei senstantis žmogus ir ne- 
švenčia savo gimtadienių, gal 
nenorėdamas žinoti kiek jų nu
grimzdo praeitin, tai darbdavys 
juos akylai seka ir kai jau su
sidaro 65, oficialiai praneša, no
ri ar nenori. Kokia gyvenimo 
ironija! Kai žmogus, sulaukęs 
tokio amžiaus, džiaugiasi savo 
darbo vaisiais, planuoja ar jau 
suplanavęs savo ateitį, nori būt 
naudingas gyvenimui - visuome
nei. Jis ima žvalgytis atgal, jieš- 
kodamas gal didingų ir gražes
nių praeities dienų, su gailes
čiu ir nusivylimu žiūri į veidro
dį, kuris rodo “svetimą”, nevi
sai mielą paveikslą, štai liepia 
prievarta svęsti 65-tąjį gimta
dienį, o vietoj dovanos įteikia
mas labai nemielas “diplomas” 
— atleidimas iš darbo ... Tai 
lyg “vilko bilietas”. Atimama 
teisė dirbti, kas, rodos, kiekvie
nam piliečiui turėtų priklausyti 
betkuriame amžiuje. Jausmas, 
neturėti oficialios teisės į darbą 
padaro žmogų lyg bevertį.

Bet gal dar ne viskas praras
ta: įsirašius į pensininkų “klu
bą”, gaunama teisė į nuolatinį 
poilsį. Tie, kurie išstumti iš dar
bo, jaučiasi paniekinti, dažnai 
palengva stumiasi depresijos 
link. Kaip jaunystėje sunku bu
vo priprasti ir prie labai mono
toniško darbo, taip dabar pensi
ninkui sunku atprasti ir pradėti 
nuolatinio “poilsio” gyvenimą. 
Dar sveikam bei aktyviam žmo
gui išstūmimas iš atsakingų pa
reigų sukelia paniekos jausmą. 
Iš naujo tenka pereiti į tą eta
pą, lyg per kokią mokyklą, už
miršti, kas buv'ai ir prisitaikyti 
prie tos kategorijos piliečių. Sa
koma, dabar “enjoy the life” iš 
naujo. Ką tai reiškia, turbūt 

sunku būtų atsakyti, nes gyve
nimo linksmybę bei jo prasmę 
kiekvienas kitaip sujprantame. 
Kas vienam atrodo džiaugsmas, 
kitam — kvailybė arba nusivyli
mas. šį klausimą per amžius 
sprendžia sociologai, psicholo
gai bei kitokie išminčiai, ir vis 
neaišku.

Be abejonės, pensininkų sa
vijauta yra skirtinga, kaip ir jų 
charakteriai. Pesimistas nulei
džia rankas, tiki, kad jau viskam 
persenas, nešioja bespalvį dra
bužį ir kartoja nuolat tą žodį — 
senas, nes kiti jam tai sako. 
Taip, nieko neveikdamas, turi 
pulti depresijon.

Tuo tarpu optimistas dar ne- 
jieško savo karstui vietos, bet 
stengiasi parodyti pasauliui, 
kad jauna siela gali būti ir se
name kūne, kad gyvenimas ne
sibaigia su pensininko “diplo
mu”. Jis nelaiko šio amžiaus ne
dėkingu.

Kartais atsitinka ir taip, kad 
vėlesniame amžiuje žmogus pra
deda išvystyti savo seniai “pa
slėptus” ar naujai atrastus ta
lentus, kuriems nebuvo laiko 
aktyvaus darbo metais. Nevisa- 
da senieji mato tik pilką vakaro 
prieblandą; prieš akis kartais 
dar pasivaidena ir vidudienio 
pašvaistė. Toks pensininkas dar 
neužbaigia gyvenimo, o tik pra
deda naują etapą. Kartais, iš- 
vystęs energiją, pradeda naują 
karjerą, kuriai nebuvo reikalo 
ar drąsos ankstyvesniais jaunys
tės metais.

Greičiausiai yra teisybė, kad 
mes esame tiek verti, kiek pajė
giame išgvildenti savo asmenys 
bę (sulaužę kietąjį kevalą) ir pa
rodyti save viešame gyvenime, 
ne tik šeimos ratelyje, nesvarbu 
kokiame amžiuje bebūtume.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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LAIDOTUVĖS DŪKŠTE
Dūkšto kapinėse iškilmingai pa

laidotas š.m. vasario 11 d. Šilutėje 
miręs a.a. kun. Edmundas Basys, bu
vęs Vilniaus arkivyskupijos valdyto
jas 1946-49 m., pakeitęs išvežtą arkiv. 
M. Reinį. Iš Vilniaus jis buvo iš
tremtas Silutėn, kur ir praleido 25 
tremties metus. Savo dėdės laidotu
vėmis rūpinosi Valkininkų klebonas 
kun. A. Keina, velionies palaikus at
vežęs Dūkštan. Mišias atnašavo iš 
Vilniaus ištremtas vysk. J; Stepona
vičius, o pamokslą pasakė buvęs Vil
niaus arkivyskupijos kancleris kun. 
J. Poškus, pokaryje dirbęs su velio
niu. Kapinėse atsisveikinimo žodi ta
rė kun. K. Pukėnas, vysk. J. Stepo
navičius, Ceikinių klebonas kun. K. 
Garuckas ir kun. A. Keina. Visi jie 
pabrėžė a.a. kun. E. Basio didelę 
meilę Vilniaus kraštui, jo darbštumą, 
atvirumą, nuoširdų dėmesį artimui, 
susirūpinimą religijos skleidimu.

STUDENTŲ ŠVENTĖ
Tradicinė mokslo Įpusėjimo trečia

kursių šventė šiemet buvo surengta 
Vilniaus universiteto istorijos fakul
teto kieme. Programon rengėjai Įra
šė trečiakursių pa (si) purtymą, kura
torių kvotą ir pusės diplomo Įteiki
mą. Dalyvius linksmino kuklią stu
dento dabartj ir neaiškią ateiti sim
bolizuojantis Kvadragezimas, medin 
isiropštęs tinginys Bonifacas. “Kom
jaunimo Tiesos” 65 nr. paskelbtas A. 
Guigaitės reportažas vaizdžiai atsklei
džia senųjų tradicijų tęsimą ir nau
jųjų puoselėjimą: “Į kiemo vidurį 
jau kviečiami trečiakursių kuratoriai. 
Skelbiamos varžybos. Kas iš mėtyk
lės pataikys į balioną? Antra rungtis: 
atsakyti į pateiktus klausimus. O 
klausimai — reikia galvą pasukti. 
Paskirsčius vietas, įteikiami prizai. 
Visi džiaugsmingai sutinka vyr. dės
tytojai E. Rimkutei paskirtą premiją 
— “gana taikaus būdo” juodą katę 
su dešrelių kolekcija. O dabar pats 
laikas rodyti savo išprusimą ir išsi
mokslinimą senjorams. Pasirodo, ašt
rų liežuvį beturį būsimieji bibliote
kininkai, istorikai. Psichologai išlįsti 
į dienos šviesą nedrįso. Tačiau radi
jo laida, kurią jie parengė, nesuga
dino šventės dalyvių nuotaikos. Žur
nalistikos specialybės trečiakursiai 
įrodė, kad jie spėjo dėstytojus pa
žinti kaip nuluptus. Jų intervizijos 
visatovizijai transliuotas katedros 
dėstytojų posėdis turėjo tikrai dide
lį pasisekimą. Taigi už spoksojimą 
pro langą į ekskursantus ir už kitus 
nuopelnus senjorams įteikiami pus- 
diplomiai. Oberfuksai pasigraudeno, 
kad trečiakursiai jais nebesirūpina, 
bet vis vien palinkėjo jiems gero 
tolesnio kelio. Šurmuliuoja fotogra
fai, stengdamiesi įamžinti linksmiau
sias šventės akimirkas. Muzikantai 
vėl trenkė- maršą. Vivat, medium! 
Vivat, medium!”

ANKSTYVAS NERŠTAS
Gamtos apsaugos komiteto darbuo

tojo G. Kičo pranešimu “Komjauni
mo Tiesos” kovo 28 d. laidoje, šie
met neišsipildė posakis, kad lydeka 
balandy su uodega sudaužo ežerų ir

LONDON,
TRADICINIS “BALTIJOS” pava

sario balius ruošiamas šeštadienį, ba- 
ladžio 27 d., 8 v. v., Centennial salė
je. Šokiams gros neolituanų orkest
ras iš Čikagos, vadovaujamas A. Mo
desto. 8.45 v. v. tautinių šokių ir 
dainų programą atliks “Baltijos” an
samblis. Veiks turtingas bufetas, ba
ras ir loterija. “Baltija” pasiruošusi 
nuoširdžiai priimti visus svečius šia
me pavasariškame, jaunatviškame 
linksmavakaryje. Atsilankydami šia
me baliuje paremsime jaunimo dar
bą ir padėsime sutelkti būtinų lėšų 
kelionei į Winnipega šios vasaros 
pradžioje. B. K.

NAUJASIS PARAPIJOS KOMI 
TETAS, vadovaujamas Andriaus Pet- 
rašiūno, energingai stvėrėsi darbo 
ir atliko šventovės ir parapijos salės 
dažymo darbus bei smulkesnius pa
taisymus. Senojo komiteto pirm. Br. 
Misius įdėjo daug darbo ir nemaža 
rangoviško sumanumo, pristatyda
mas naujus, daug patogesnius laip
tus į šventovę. Jam talkino senojo 
komiteto narys P. Jokšas ir naujojo 
komiteto vyrai. Dabar naujasis ko
mitetas pradėjo pasiruošimo darbus 
parapijos dešimtmečiui paminėti. Jis 
įvyks birželio 23, sekmadienį. Bus 
bendri pietūs, sveikinimai ir progra
ma. Prašome sekti “T. Žiburius” ir 
kitą spaudą — plačiau bus parašyta 
truputį vėliau. Prašoma jau dabar 
tai progai registruotis pas komiteto 
narius, o tolimesnieji svečiai šiuo 
adresu ar telefonu: Mr. A. Petrašiū- 
nas, 54 Hydro St., London, Ont. Tel. 
451-6493. Į naująjį komitetą, be kle
bono kun. B. Pacevičiaus ir pirm. A. 
Petrašiūno, dar įeina: sekr. I. Dani- 
liūnienė, ižd. A. Kudirka, salės adm. 
V. Gudelis, Gr. Petrauskienė ypatin
giems reikalams, Jurgis Valaitis ir 
Marius Chainauskas — jaunimo rei
kalams.

METINIS KLB LONDONO APY
LINKĖS susirinkimas įvyko balan
džio 7 d. Šiluvos Marijos par. salėje. 
Susirinkimas savo rezultatais buvo 
ypatingas, dėlto juo buvo visų do
mėtasi. Susirinkimą pradėjo apyl. 
pirm. E. Petrauskas. Pirmininkavo 
L. Eimantas, sekretoriavo A. švilpa. 
Iš valdybos pirm. E. Petrausko ir ižd. 
St. Kero pranešimų paaiškėjo, kad 
buvo intensyviai dirbama. Nuo 1972. 
1. 1 iki 1974. IV. 1 buvo 44 valdybos 
posėdžiai, 4 seimelio posėdžiai, 3 vi-

uplų ledą. Lydekų nerštas prasidė
jo dar kovo mėnesį, moksleivių pa
vasario atostogų metu. G. Kičas nu
siskundžia, kad nelegalių žebėrklau- 
tojų gretas dažnai papildo mokslei
viai, naikindami būsimą lydekų prie
auglį. Neršinčios lydekos ne tik 
smaigstomos žeberklais, bet ir muša
mos lazdomis. Tokių lydekas mėg
stančių moksleivių ypač gausu eže
ringuose Zarasų, Trakų, Alytaus, 
Švenčionių ir Ignalinos rajonuose.

PLAKĖ NEGEROVES
Balandžio 1 d. vakarą Vilniaus 

profsąjungų kultūros rūmuose dėl 
“Tiesos” dienraščio prizų varžėsi ge
riausios meninės agitbrigados, hu
moru ir satyra plakusios gyvenimo 
negeroves. Alma Karosaitė “Komjau
nimo Tiesos” 67 nr. rašo: “Kaip ne
sijuoksi, kai scenoje vyksta nukombi- 
nuotos dešros tiekėjų ir vartotojų 
konferencija. Kaip nesikvatosi iš 
gaisrininkų komandos, kuri organi
zuotai vyksta į pagalbą, kai gaisras 
jau ataušęs, o šuo pats užsigesinęs 
savo būdą. Juokas ima iš vietinės 
gamybos batų be padų, ir kai turis
tinės kelionės metu skęsta darnaus 
kolektyvo narys Kliauga, o perbalę 
draugai staigiai svarsto, kas gi skęs
tančiųjų gelbėjimo draugijos pirmi
ninkas ..A. Karosaitė cituoja Jur
barko rajono Rotulių kultūros na
mų brigados “Įvykdysime pirma lai
ko” kandų pareiškimą: “Pirma laiko 
karvidę pastatėme, pirma laiko su
griuvo ...” “Suvalkietiškoje mugėje” 
žiūrovams teko susipažinti su foto
grafais, “kurie pagamina nuotrau
kas po metų, jei prisimeni, kurią sa
vaitės dieną fotografavaisi”. Premi
jas laimėtojams įteikė “Tiesos” vyr. 
red. A. Laurinčiukas.

ŽOLĖS DEGINIMAS
Pavasarį daug kur vis dar degina

ma pernykštė žolė. Jeigu vaikai ir pa
augliai sausą žolę degina išdykauda
mi, tai suaugusieji jos pelenais ti
kisi pagerinti ganyklas ir pievas. B. 
Marcinkevičienė “Valstiečių Laikraš
tyje” balandžio 2 d. cituoja žemdir
bystės valdybos viršininko Alfredo 
Simaičio įspėjimą: “Kaitri, greitai 
bėganti sausos žolės liepsna yra 
labai pavojinga vaismedžiams, vi
siems krūmams, jauniems mede
liams, jau nekalbant apie naudinguo
sius vabzdžius. Deginti žolę pašlai
tėse, prie upių, ežerų, miškų aikšte
lėse ir visur kitur griežtai draudžia
ma. Būtinam reikalui esant, žolę ga
lima deginti tik gavus rajono vykdo
mojo komiteto leidimą, su žemės 
ūkio valdybos pievininkystės specia
listo žinia.” Žolės deginimo pavojus 
“Tiesos” 80 nr. atskleidžia Klaipėdos 
rajono priešgaisrinės inspekcijos vir
šininkas J. šakalys ir šio dienraščio 
atstovas V. Rimavičius. “Minijos” 
kolchozo pensininkė L. Rentauskai- 
tė, uždegusi žolę ganykloje, vos ne
sudegino Žvelsėnų kaimo sodybų, 
kurias išgelbėjo tik ganyklas nuo so
dybų skyręs kelias. Jonas Domarkas, 
dvylikametis žolės degintojas Kark
lininkų kaime, sudegino ne tik per
nykščių žolę, bet ir savo tėvų ūkinį 
pastatą. V. Kst.

ONTARIO
suotiniai susirinkimai, 3 minėjimai 
ir kt. renginiai. Už tokius plataus 
mąsto darbus tenka apyl. valdybą pa
girti, ypač už rimtą dėmesį jaunimui 
ir už išėjimą Kanados visuomenėn. 
Apie tai neseniai buvo plačiai rašy
ta “TŽ”. Primintina, kad pirm. E. 
Petrauskas prieš praėjusius feder. 
rinkimus turėjo atvirą pokalbį su 
tuometiniu sveikatos ministeriu J. C. 
Munro ir, tarp kitko, pareiškė nepa
sitenkinimą dėl premjero P. E. Tru
deau atsisakymą priimti baltiečių de
legaciją. Min. Munro pažadėjo tuo 
pasirūpinti. Jo ir kitų pastangomis 
Kanados baltiečių delegacija paga
liau buvo priimta. Taip pat apyl. val
dyba glaudžiai bendradarbiavo su ki
tomis tautinėmis grupėmis. 1973 m. 
rudenį ji surengė kr. tarybos suva
žiavimą, kurį sesijos pirmininkas 
taip apibūdino: “Suvažiavimo daly
vių vardu dėkoju už tokį šaunų pri
ėmimą, kokio nėra buvę per 20 me
tų”. Apyl. valdybos veiklumą rodo ir 
jos piniginė apyskaita: nuo 1972. I. 
1 iki 1974. IV. 1 turėta $10,216.21 pa
jamų, $9,855.76 išlaidų. Aukos Tau
tos Fondui taipgi didėja: 1972 m. — 
$421.85, 1973 m. — $518, 1974 m. — 
$535. TF įgaliotiniu yra V. Gudelis. 
Liet. Fondo atstovas J. Bersėnas pra
nešė, kad ir LF skirtais įnašais Lon
donas priklauso prie stipriausių apy
linkių. Revizijos kom. pirm. J. Ber
sėnas pareiškė, kad visa atskaitomy
bė rasta tvarkoje. Taipgi jis priminė, 
kad kaikurie tautiečiai save laiko pa
triotais, bet jų pavardžių nėra nei 
TF, nei solidarumo įnašų sąrašuose. 
Esą Tautos Fondui kiekvienas turėtų 
paaukoti vienos dienos uždarbį.

Susirinkimas parėmė Daniliūno 
mintį, kad reikia turėti oficialų sei- 
melį-tarybą ir priėmė L. Eimanto pa
siūlymą, kad tas seimelis būtų suda
rytas prisilaikant KLB statuto. V. 
Gudelio iškeltas lituanistinės mokyk
los klausimas, S. Kerui pasiūlius, pa
liktas tėvų susirinkimui svarstyti. 
Susirinkimas pavedė E. Petrauskui 
peržiūrėti apylinkės archyvinę me
džiagą, ją sutvarkyti ir svarbesnius 
dokumentus pasiųsti į Kanados val
džios archyvus Otavoje. Jam suteik
ta teisė pasikviesti talkininkus. Gr. 
Petrauskienė kvietė visus paremti 
“Rasos” kvarteto pastangas išleisti 
plokštelę ir atsilankyti į jo koncer
tą birželio 1 d. Ir. Daniliūnienė kvie-

KLB Otavos apylinkė savo 25 metų sukakčiai paminėti rengia

Lietuviu Savaitę
1974 m. gegužės mėn.

13 - 19 d. d.
Šventės garbės globėjas: ministeris dr. Stanley Haidasz

fC Otavoje
• Gegužės 15 d

• Gegužės 16 d
• Gegužės 17 d

• Gegužės 18 d

• Gegužės 19 d
Lietuvių Savaitės Otavoje 
rengimui finansinė parama 
gauta iš Department of 
the Secretary of State.
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@ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

-------------- PROGRAMOJE:
— Lietuvių Savaitės Otavoje oficialus atidarymo aktas (progra

moje dalyvauja Montrealio jaunimo ansamblis "Gintaras")
— lietuviškų knygų, pašto ženklų, pinigų ir liaudies meno parodos 

atidarymas
— dail. Anastazijos Tamošaitienės gobelenų parodos atidarymas
— Carletono universiteto profesoriaus dr. Basil Mogridge paskaita 

"Johannes Bobrowski and Lithuania"
— Sukaktuvinis balius (programoje — Windsoro mergaičių kvar-

tetas "Aušra")
— Iškilmingos pamaldos
— Toronto tautinių šokių 

grupės "Gintaras" koncertas

KLB Otavos apylinkės valdyba

■ MĮĮRmI

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO “AIDAS”

; s-s/

Visi Kanados lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti 
Beveik tuo pačiu laiku prasideda 
ir Otavos tulpių festivalis

koncertas-lS 
šeštadienį, 
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N 
HAMILTONE

Baras su įvairiais 
maišytais gėrimais 
Laimei išmėginti — 
turtinga loterija

Šokiams gros
J. Vaičiaus orkestras
Veiks įvairus bufetas, 
paruoštas M. Šiulienės

Pradžia — 7 valandų vakaro, koncertas — 8 vai. vakaro.
Stalus galima rezervuoti ir bilietus įsigyti iš anksto pas komiteto narius.
Įėjimas suaugusiems — $3.00, pensininkams ir studentams — $1.50. Rengėjai kviečia visus dalyvauti. 
Savo atsilankymu paremsite “AIDO” išvykas į Winnipega ir Europą. Choro "Aidas" tėvų komitetas

A k.
Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinė mokykla savo

veikios 25 metų sukaktį paminės GEGUŽĖS 4, ŠEŠTADIENĮ

Jaunimo Centre SPECIALIA
IŠKILME MENINĘ DALĮ ATLIKS 

mergaičių choras "AIDAS, 

tautinių šokių grupė 
"GYVATARAS" ir jaunoji solistė A. Pakalniškytė ® Šokiams gros J. Vaičiaus orkestras 

įėjimas: $2.50,
• Pradžia 7 valandę vakaro Studentams — pusė kainos

Kviečiame visus Hamiltono ir kitų vietovių lietuvius gausiai atsilankyti.
VEDĖJAS ir TĖVŲ KOMITETAS J

h?

%

į.

JI h

tė aplankyti Centrinėje miesto bib
liotekoje vykstančią baltiečių paro
dą ir dėkojo visiems darbu, aukomis, 
programos išpildymu ir rūdiniais pri- 
sidėjusiems prie jos surengimo.

Įdomiausias susirinkimo klausimas 
buvo naujos apylinkės valdybos su
darymas. Senajai valdybai griežtai 
atsisakius, sutiko kandidatuoti jau
nimas. Už šį pasiūlymą balsavo 38, 
prieš — 4, susilaikė 4 (ir kandida
tuojantieji). Kandidatuojantiems pa
prašius, būsimai jaunųjų valdybai 
sutiko talkinti E. Petrauskas ir St. 
Keras. Taipgi duota teisė kooptuoti, 
reikalui esant, norimus asmenis. Tuo 
būdu apyl. valdyba liko sudaryta iš 
18—25 m. amžiaus tautiečių. Štai jie: 
Eug. Bersėnas, Remigija Bliskytė, 
Irena Jakubaitytė, Linas Kairys, Ant. 
Vyšniauskas, Andrius čerškus, Ni
jolė Gverzdytė. Dauguma jų — 
vietiniai studentai iš apylinkių. — 
Revizijos komisijon išrinkti: K. Va
laitis, A. Švilpa, Br. Zabulionis.

MIRĖ A. A. KAZIMIERAS GRI
GELIS, gimęs 1890 m. Raseinių ap
skrityje ir Raseiniuose vertęsis pre
kyba. Jis buvo išauginęs keturias 
dukras ir du sūnus. Didžioji dalis jo 
šeimos gyvena Port Stanley, netoli 
Londono. Velionis buvo stropus Ši
luvos Marijos parapijos Londone na
rys. Palaidotas Šv„ Petro kapinėse 
Londone. D. E.

NUOŠIRDUS AČIŪ 
visiems savo darbu, auka bei ver
tingais eksponatais prisidėjusiems 
prie įrengimo lietuvių skyriaus bal
tiečių parodoje, visą balandžio mė
nesi vykstančioje centrinėje miesto 
bibliotekoje. Dėkoju ir visiems pro
gramos atlikėjams.

Tai kukli mūsų pradžia. Jei ši 
parodėlė sulauks reikiamo dėmesio 
ir bus pripažinta pasisekusia, yra 
vilties, kad ateityje bus galima pa
daryti ir ką nors didesnio.

Su dėkingumu —
Jūsų Ir. Daniliūnienė

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

HAMILTON, ONTARIO
METINIS “AIDO” KONCERTAS 

— balandžio 27 d. Jaunimo Centre. 
“Aidas”, įsisteigęs prieš ketverius 
metus, padarė didelę pažangą dai
nos srityje. Jis skambėjo Čikagoje, 
Niujorke, Klevelande, Baltimorėje, 
Hartforde, Montrealyje, Toronte, 
Delhi, Sudbury ir kitose kolonijose. 
Šiuo metu jis sparčiai ruošiasi Kana
dos Lietuvių Dienai Winnipege ir 
koncertams Europoje, kur numatyti 
penki koncertai. Tom išvykom reikia 
lėšų. Tėvų komitetas, kartu su lėšų 
telkimo komitetu, rengia šį koncertą 
-šokius, kad galėtų įvykdyti jaunimo 
užsimojimą. “Aidas” be mūsų visų 
pagalbos šio užsimojimo neįvykdys. 
Todėl visus hamiltoniečius ir apylin
kių lietuvius rengėjai kviečia balan
džio 27, šeštadienį, skirti “Aidui”. 
Taip pat į šį koncertą yra pakviesta 
visa eilė valdžios atstovų bei svečių. 
Malonūs tautiečiai, jauskime pareigą 
atvykti į šį reprezentacinį koncertą 
ir paremti jaunimo darbus. Džiauki
mės, kad jis dirba ir garsina mūsų 
Lietuvos vardą. — Salė bus atidary
ta nuo 7 v. v., o koncertas prasidės 8 
v. Galima iš anksto rezervuoti stalus

ir įsigyti bilietus pas J. Pleinį tel. 
549-5372. Žiūr. skelbimą. J. P.

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” 
skautų tuntai šv. Jurgio minėjimo 
proga balandžio 28 d. Rengia iškil
mingą sueigą. Skautai renkasi uni
formuoti 10.30 v. r. par. salėje ir or
ganizuotai dalyvauja 11 vai. Mišiose. 
Po to salėje oficialioji sueigos dalis 
ir meninė programa, .kurią atliks 
paukštytės, vilkiukai, skautai-ės.

Kviečiame tėvelius, svečius. Po 
programos — vaišės.

Hamiltono skautai-skautės

Advokatas
Eugenijus Kronas,

B. Sc. F., B. C. L.
Suite 1200, Alexander Square,
135 James Street South, 
HAMILTON, ONTARIO 

L8P 2Z6
Telefonas 522-8781

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai

Skanėstai---------------- RRg Ujenninaer , . .
kiekvieno skoniui <7 LLG.__________ EMi----  
284 KING STREET E„-----------------------• GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 44
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

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

VELYKINIŲ MARGUČIŲ paroda 
buvo surengta Niujorko Manhattane, 
Hallmark Galerijoje. Lietuviškiem 
margučiam bei jų dažymui buvo skir
ta balandžio 1-6 d.d. savaitė. Lietu
viškąjį skyrių globojo Lietuvos vy
čiai ir LMK Federacijos Niujorko 
klubas. Parodos lankytojus su mar
gučių dažymu supažindino Anne 
Klem, Malvina Klivečkienė, Jadvyga 
Kregždienė, Elena Ruzgienė, Valeri
ja Šileikienė ir Marija Žukauskienė. 
A. Klem margučiai galerijoje buvo 
išstatyti iki parodos uždarymo.

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS valdyba Filadelfi
joje įvykusiame posėdyje aptarė jau
nimo (našą lietuvių politinėn bei vi- 
suomeninėn veiklon. Lietuvių pastan
gas šioje srityje apibūdino ir pateikė 
konkrečius pasiūlymus JAV LB val
dybos vicepirmininkai — A. Gečys, 
A. Mačiulaitytė-Zerr ir R. Česonis. 
ALJ Sąjungos valdyba padarė išva
dą, kad už Lietuvos laisvę galima 
kovoti ne tik politine, bet ir kultū
rine veikla. Pastaroji ypač svarbi 
tautinei sąmonei išlaikyti, nes be 
naujų kūrinių kultūra tampa tik pra
ėjusių kartų muzėjumi. ALJ Sąjun
gos valdyba nutarė išleisti jaunųjų 
muzikų kūrinių plokštelę. PU Są
jungos Ryšių Centrui ji padės gar
sinti suplanuotą lituanistinę jauni
mo stovyklą. Kadangi ALJ Sąjungai 
labai trūksta lėšų, PLB valdyba buvo 
paprašyta suteikti didesnę finansinę 
paramą.

ANTKAPINIS PAMINKLAS a. a. 
dr. Steponui Biežiui Čikagos Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse bus pa
šventintas gegužės 19, sekmadienį, 
po 10 v. pamaldų Tėvų jėzuitų koply
čioje. Organizacijos, kurių veikloje 
dalyvavo velionis, Lietuvių Tauti
niuose Namuose 3 v.p.p. rengia jo 
atminimui skirtą minėjimą-akademi- 
ją. Rengėjų komiteto prezidiumą su
daro: pirm. T. Blinstrubas, vicepirm. 
inž. J. Jurkūnas, sekr. A. Kalvaitis 
ir ižd. J. Juodikis. Organizacijos, ne
galėjusios dalyvauti iniciatorių pasi
tarime, bet norinčios įsijungti į aka
demijos rengėjų eiles, prašomos 
skambinti T. Blinstrubui tel. HE 4- 
4076 arba A. Kalvaičiui tel. PR 6- 
8425.

KLEVELANDO TAUTYBIŲ SĄ
JŪDŽIO pastangomis miesto aikštė
je, prie paminklo Korėjos kare žu- 
vusiems amerikiečiams, bus įrengta 
Sovietų Sąjungos pavergtųjų tautų 
amžinoji ugnis, kurią gegužės 26 d. 
pašventins iš Vienos atvykęs kardi
nolas J. Minzenty. Iškilmė bus pra
dėta pamaldomis Šv. Jono katedroje, 
tautybių paradu pavergtų tautų sa
vaitės rėmuose ir užbaigta bendru 
pobūviu.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
rugsėjo 28-29 d. d. Čikagos Pick- 
Congress viešbutyje surengs Ameri- 
rikos lietuvių VIII kongresą, kurio 
darbotvarke rūpinasi T. Blinstrubas, 
dr. K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis ir 
dr. J. Valaitis. Kongreso išvakarėse 
įvyks ir ALTos XXXIV suvažiavi
mas. Rugsėjo 28 d. numatoma turė
ti kongreso posėdžius, vakarinį po
būvi, rugsėjo 29 d. dalyvauti pamal
dose ir baigminiame posėdyje. Kong
reso darbotvarkėje bus sveikinimai, 
paskaitos, diskusijos, vakariniame 
posėdyje — meninė programa

ARIZONOS PHOENIX MIESTE 
Antanas Metrikis savo gintaro dirbi
niais atkreipė didžiausio dienraščio 
“The Arizona Republic” redakcijos 
dėmesį. Jį aplankiusieji laikraščio 
atstovai domėjosi nė tik K. Metrikio 
gintaro dirbinių rinkiniu, bet ir pa
čia gintaro istorija.

VEDAMĄJĮ APIE SKAUDŲ LIE
TUVOS LIKIMĄ “Lithuania’s Fate” 
paskelbė Baltimorėje leidžiamas įta
kingas laikraštis “The News—Ame
rican”. Vedamasis paskelbtas vieno 
Baltimorės LB veikėjo pastangų dė
ka. Jame skaitytojai šiltais žodžiais 
supažindinami su Lietuva, jos da
bartinėmis kančiomis sovietinėje 
vergijoje, lietuvių tautos priešini
musi okupanto kėslams.

ČIKAGOS ALVUDO SODYBOJE 
jau beveik 15 metų kiekvieno mėne
sio pirmąjį šeštadieni rengiamos va
karonės su skaidrėmis iliustruoto
mis gydytojų paskaitomis bei pata
rimais įvairiais sveikatos klausimais 
ir menine programa. Alvudo dabarti
nę valdybą sudaro: pirm. dr. J. Ado
mavičius, vicepirmininkai — dr. O. 
Vaškevičiūtė, A. Karaitis, aktorius A. 
Brinką, sekr. A. Kevėža, ižd. S. Lu
koševičius ir sąskaitininkas J. Ra
moška. Alvudas turi Lietuvių Sody
bą su vaikų ugdymo ir senelių židi
niu.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ GYDY

TOJŲ DRAUGIJĄ organizuoja dr. J. 
Sinianauskas Buenos Aires mieste, 
ši idėja buvo iškelta susitikime su 
iš JAV lietuviais gydytojais, ypač dr. 
Miliumi. Argentinoje ir kituose P. 
Amerikos kraštuose jie lankėsi su 
amerikiečių gydytojų ekskursija. Dr. 
J. Sinianauskas sutiko sušaukti stei
giamąjį gydytojų susirinkimą. Įsteig
toji draugija taptų Tarptautinės Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos skyriumi ir 
palaikytų glaudžius ryšius su centro 
valdyba. “Laike” paskelbtame pra
nešime dr. J. Sinianauskas prašo vi
sus lietuvių kilmės gydytojus Argen
tinoje pranešti jam savo adresus ir 
telefono numerius

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR
GENTINOJE centro valdybos pra
nešimu, protokolų sekretorės parei
gas perėmė Alcira Milosevičiūtė. 
Mirties metinių proga Lanus mies
to kapinėse buvo atidengta pamink
linė lenta a. a. Kazimierui Vekeliui 
jo bičiulių ir SLA vardu. SLA pir
mojo skyriaus naująją valdybą suda
ro: pirm. Boris Jilko, vicepirm. Vik
toras Gavelis, sekr. Alcira Milosevi
čiūtė, I ižd. Napolis Pimpė ir II ižd. 
Kazimieras Virbickas.

Australija
BRISBANĖS LIETUVIAMS dėl 

miestą nusiaubusio potvynio net ir 
Vasario 16 minėjimą teko nukelti į 
kovo pabaigą. Lietuvių Namai, talki
ninkams išvalius vandens suneštą 
purvą, vėl pradėjo veikti. Juose jau 
repetuoja Kl. Stankūno vadovauja
mas choras. Kaimyniniame Ipswich 
mieste lietuvio Grigolaičio namelį 
dauboje visiškai užliejo Bremer upės 
vanduo, tekėjęs net virš namelio 
stogo. Tačiau kaip tik dėl šios prie
žasties vandens srovė namelio ne
įstengė nunešti, kaip atsitiko su dau
geliu kitų namų.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE
TAS jų savaitę Brisbanėje surengs 
liepos 13-21 d. d. Šios datos šešta
dieniais numatomi tautinių šokių 
grupių pasirodymai didžiuosiuose 
prekybos centruose. Savaitės metu 
veiks tautodailės paroda, bus specia
lios pamaldos, tradicinė eisena mies
to gatvėmis.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO VY
TIS naujojon valdybon išrinkti: 
pirm. Liudas Valodka, vicepirm. Li
lė Šrėderytė, sekr. Liudas Bungarda, 
ižd. Vytas Brenzeris ir Simas čese- 
kas, sporto reikalų vadovė Aldona 
Jančiauskaitė. Ryšiais su kitais klu
bais bei sportininkais rūpinasi sekr. 
L. Bungarda, 167 Victoria St. N., Ge
elong, Vic. 3215.

INŽ. ALGIS MILVYDAS, gimęs 
1950 m. Melburne, statybos inžinie
riaus diplomą gavo 1971 m. Melbur
no universitete, pasinaudodamas vi
sa eile už gerą mokymąsi gautų sti
pendijų. Darbovietė jam taipgi parū
pino stipendiją siekti magistro laips
nio NSW universitete. Papildomas 
studijai jis baigė prieš 1973 m. Kalė
das labai gerais pažymiais ir įsigijo 
kelių statybos inžinerijos magistro 
laipsnį. Inž. A. Milvydas šiuo metu 
dirba valdinėje Melburno greitkelių 
planavimo įstaigoje. Jis yra veiklus 
skautas, tautinių šokių šokėjas ir 
krepšininkas, trejus metus buvęs 
Viktorijos valstijos jaunių krepšinio 
rinktinės nariu, dalyvavęs Australi
jos lietuvių krepšinio rinktinės iš
vykoje j Š. Ameriką.

Britanija
LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRI

JA šv. Kazimiero parapijoje Londo
ne rengia Britanijos Lietuvių bei jų 
organizacijų sąskrydį Šventiesiems 
Metams paminėti gegužės 12 d. Po 
iškilmingų Mišių bus meninė prog
rama parapijos salėje. Šia proga 
Londone viešės Europos lietuvių vys
kupas Antanas Deksnys, kuris gegu
žės 10-12 d. d. Šv. Kazimiero bažny

čioje praves dvasinį susikaupimą, pa
šventins naująjį šventovės priestatą, 
o gegužės 12 d. teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. Parapijos klebonas kun. 
J. Sakevičius, MIC, ragina Sutvirtini
mo sakramentą priimti baigiančiuo
sius pradinę mokyklą ir pradėjusiuo- 
sius mokslą vidurinėje. Registracijai 
paskelbtas šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos adresas gali būti pravar
tus ir kitų kraštų lietuviams, kai jie 
atostogų metu apsilanko Londone: 
21, The Oval, Hackney Rd., London 
E2.

EKSKURSIJĄ ŠVEICARIJON Eu
ropos lietuvių studijų savaitės pro
ga organizuoja Br. Daunoras, 14 
Priory Rd., Kew, Surrey. Ekskursan
tai, jeigu jų atsiras pakankamas skai
čius, turės progą dalyvauti savaitėje 
rugpjūčio 4-11 d. d. ir aplankyti gra
žiąsias Šveicarijos vietoves.

Vokietija
VOKIETIJOS LB KRAŠTO TARY

BOS suvažiavime pranešimą apie vai
kų vasaros stovyklas Roftiuvoje pada
rė referentas vaikų reikalams kun. 
A. Bernatonis. Didžiausią problemą 
sudaro Vokietijos mokyklų vasaros 
atostogos skirtingu laiku jos įvai
riose srityse. Lietuviškai stovyklai 
sunku surasti visiems lietuviams mo
kiniams laisvą trijų savaičių laiko
tarpį. Kadangi pernai stovyklon įsi
jungė ir mokiniai iš Nordrhein-West- 
falijos, stovyklavimą teko pratęsti 
iki pilno mėnesio, kad kiekviena sto
vyklautojų grupė Romuvoje galėtų 
praleisti tris savaites. Šiemetinių va
saros atostogų laikas esąs dar labiau 
sumaišytas.

VLB VALDYBA SUDARĖ savo at
stovybę prie Nordrhein-Westfalijos 
vyriausybės. Atstovybės vadovu pa
skirtas VLB Bonnos-Koelno apylin
kės pirm. M. Kiužauskas, nariais — 
Nordrhein-Wesfalijos lietuvių kata
likų kapelionas kun. Dr. K, Gulbinas 
ir VLB Bocholto apylinkės pirm. J. 
Gulbinas.

SVEČIAI VASARIO 16 GIMNA
ZIJOJE. Detroitietis L. Kutkus, ap
silankęs kovo 24 d., gimnazijos rei
kalams paaukojo $100. Visą savaitę 
gimnazijoje viešėjo jos absolventas 
Petras Nevulis ir jos bibliotekoje 
rinko medžiagą ruošiamam mokslo 
darbui.



Dalia Ramanauskaitė, Penkios kartono dėžės, 37”x28”. Iš “Artforum” 1974 
m. balandis

Garsėjanti dailininkė Amerikoje
Nors lietuvių dailininkų, 

ypač prieauglio, išeivijoje yra 
gausu, rengiama daugybė paro
dų tiek savųjų, tiek vietinių ga
lerijose, — svarbesnėje ameri
kiečių dailės spaudoje atsiliepi
mų, t. y. ir tam tikro pripažini
mo, retai pasitaiko. Dabar vie
name iš svarbiausių JAV dailės 
žurnalų “Art forum” balandžio 
numeryje recenzuojama Dalios 
Ramanauskaitės (rašoma Dalia 
Ramanauskas) piešinių paroda 
Niujorko Hundred Acres gale
rijoje. Čia recenzentas Alan Mo
ore rašo:

“Dalios Ramanauskaitės rea
listiniai suplėšytų ir atidarų kar
tono dėžių piešiniai taip pat yra 
ir šiukšlių vaizdavimas. Priešin
gai (dailininko) Economo gamto
je sudedamom skardinėm. Ra
manauskaitė dėžes piešia balta
me fone. Ji tušuoja detales taip 
kruopščiai, kad tos' dėžės pasida
ro galbūt patrauklesnės, negu 
jos ištikrųjų yra. Jos daiktus 
gaubia tyluma ir absoliutumas, 
iškylantis iš vietos nenusakan
čios pozos bei viską paveržian- 
čių detalių. Tai padaro piešinį, 
panašų į natiurmorto elementus 
šiauriečių renesanso tapyboje, 
sukaupia ištisą prasmių sandėlį.

Ramanauskaitės dėžės dau
giausia yra asmeninės korespon
dencijos liekanos, dailininkės 
šiukšlyno užrašai. Dėžės mato
mos tokios, kokios buvo prista
tytos pašto—aplamdytos, ir api
plėšytos, kaip jos išliko eidamos 
iš rankų į rankas. Dėžių perkėli
mas į pieštus įvaizdžius yra pas
kutinis pasikeitimo veikgmas — 
jų apsaugos paskirtis baigta be
naudžiais objektais, perėjusiais 
į dailės sritį.

Atsargus dailininkės tušavi- 
mas kalba apie simpatiją savo 
vaizduojamiems daiktams, ku
riuos kaikuriuose piešiniuose 
yra nesunku panaudoti kaip są
vokinį tiltą į nujaučiamas figu- 
ratyvines grupes — laisvi dang

VIEŠAS PRANEŠIMAS

DIENOS ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS
TORONTO MIESTAS

Nuo balandžio 28 iki spalio 27, 1974

Pagal miesto valdybos instrukcijas, burmistras David 

Crombie paskelbė, kad Toronto mieste dienos šviesos 

taupymo laikas prasideda 1974 m. balandžio 28, sek

madienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 27, sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi

PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ 
PIRMYN BALANDŽIO 28, SEKMADIENI, 2 v.r.

Burmistras Crombie kviečia visus gyventojus nuoširdžiai 

bendradarbiauti ir šį potvarkį padaryti naudingu visuo

menei.
G. T. Batchelor,
City Clerk

čiai primena žmogaus galūnes, 
o kompozicija — paslaptingą po
kalbį. Grubus Ramanauskaitės 
vaizduojamų daiktų traktavi
mas, atrodo^ ironizuoja pastovų 
žmogišką impulsą: nudraskius 
apvalkalą, prieiti prie turinio”.

Paaiškinant recenzento žargo
ną, reikia pridėti, jog Rama
nauskaitė piešia šiuo metu pa
plitusiu realistiniu stiliumi. Sis 
realizmas tačiau yra naujas, mo
dernus. Vaizduojami dalykai 
yra paprasti, kasdieniški, statiš
ki. Kaikurie dailininkai tiesiog 
tapo ant foto nuotraukų ar išti
kimai jas didina piešinyje ar 
drobėje. Tai kita mūsų gyvena
mojo laiko išdava dailėje.

Dalia Ramanauskaitė yra gi
musi 1936 m. Kaune. Baigusi 
Southern Connecticut College, 
nuo 1964 m. ji yra turėjusi eilę 
individualių bei grupinių paro
dų amerikiečių galerijose. Apie 
ją jau rašė ir kiti dailės žurna
lai. Ramanauskaitės piešinių 
portfolio buvo išspausdintas 
dvidešimtantruosę “Metmeny
se”. B. A.

Atsiųsta paminėti
Birutė Pūkelevičiūtė, NAUJŲJŲ 

METŲ ISTORIJA. Premijuotas ro
manas, 183 psl. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1974 m. Čikagoje. 
Viršelis — Kazio Veselkos. Kaina— 
$4.50.

Ona Mikalaitė, PUPUČIO PASAU
LIUKAS. Pasakos ir piešiniai — au
torės. Leidėjas — Nekaltai Pr. Ma
rijos seserų kongregacija, spaustuvė 
— Immaculata, Putnam, Conn. Išleis
ta 1974 m., 141 psl. Kaina nepažy
mėta.

R. Krasauskas, K. Gulbinas, DIE 
NEUESTEN BF.RICHTE UND DO- 
KUMENTEN UEBER DIE LAGE 
DER KIRCHE IN LITAUEN. Lei 
dejas — Institutum Balticum. Iš
trauka iš 1972 m. “Actą Baltica”. 
84 psl. minkštais viršeliais. Kaina 
ir leidėjo adresas nepažymėti.

Puiki pasakorė ta Nijolė Jankutė
ROCHESTER, N. Y. Jau 7 

metai suėjo kultūriniams pobū
viams, kurių metu supažindina
ma su kuriuo nors dar čia ne
viešėjusiu lietuviu rašytoju ir jo 
knygomis, su dailininku ir jo 
paveikslais, dailininkėmis ar 
dailininkais, o praėjusį rudenį 
viešėjo ir lietuviškos kamerinės 
muzikos puoselėtojai Izidorius 
Vasiliūnas ir jo sūnus Vytenis. 
Per tuos 7 metus ar kiek dau
giau čia savo kūrybos ištraukas 
skaitė dauguma lietuvių rašyto
jų. Žinoma, tokie pobūviai bai
giami kavute, kur dar ilgai šne
kučiuojamasi. Šių pobūvių, ver
tų dėmesio laisvojo pasaulio lie
tuvių, iniciatoriais yra rašytojas 
Jurgis Jankus, dr. Jonas Dėdi
nas, ižd. Algis Olis ir kt.

Jurgio Jankaus pakviesta, ko
vo 30 d. scenon išeina jauna, 
elegantiška moteris, pasipuošu
si gintarais ir persijuosus! pla
čia lietuviško rašto juosta. Tai 
Nijolė Jankutė. Jurgis Jankus, 
supažindindamas su viešnia, pa
stebi, esą kaikas mano, jog tai 
jo duktė. “Deja, nėra taip”, — 
sako Jurgis. — O būčiau labai 
patenkintas turėdamas tokią 
šaunią dukterį — rašytoją”. Tą 
patį pastebi ir N. Jankutė. Jos 
tėvas jau 30 metų miręs, bet vis- 
dėlto atvažiavusi kaip pas tėvą ir 
dėl to esanti patenkinta ir lai
minga.

Pasirodo, N. Jankutė yra ne 
tik elegantiška moteris, bet ir 
puiki, drąsi atviro žodžio pasa
kotoja, greitai pagaunanti klau
sytojo dėmesį. Jos kelias į lie
tuviškąją raštiją prasidėjo anks
tyvoje vaikystėje, kuri duoda 
tam tikrą toną visam likusiam 
gyvenimui. Tėvai buvo dideli 
pasakoriai: tėvas — graikų mi
tologijų, o motina — lietuviškų 
pasakų.

Toje pat gatvėje augo pen
kios mergaitės, puikiai sutarian
čios. Visos mėgo daug skaityti 
ir perskaitytus dalykus vaidinti. 
Televizija — vaikų proto anes
tezija, verčianti nieko nejausti 
ir negalvoti. Esą, gaila, kad šių 
dienų vaikai negalės dvasiškai 
išgyventi tai, ką išgyvendavo se
niau. Knygas jos labai mėgo, jas 
saugojo, pasižadėdavo nesudras
kyti, nesutepti. Ir taip jau anks
tyvoje vaikystėje susipažino su 
Vaižgantu, Žemaite, Vienuoliu, 
Jules Verne ir kt.

Jų tėvai kantriai žiūrėdavo 
mergaičių vaidinimų. Įėjimas — 
10 et., bet vienas šaunus lietuvis 
karininkas mokėdavo po 50 et. 
Pasidėjęs šalia savęs puošnų 
kardą, žiūrėdavo jų vaidinimų. 
Buvo ir vienas berniukas pen- 
keriais metais jaunesnis. Jis 
labai norėjo kuo nors prisidėti 
prie jų vaidinimų, bet jos jo ne
priimdavo, nors ir išpildydavo 
keisčiausius jų paliepimus. Vie
ną kartą net slieką ant duonos 
suvalgė, bet vistiek nebuvo pri
imtas. Ir kai praėjusią vasarą, 
po 29 metų, Lietuvoje susitiko, 
jų kalbos sukėsi tik apie vaikys
tės dienas ir rengtus vaidini
mus. Jų tarpe buvo ir tas ber
niukas, dabar jau suaugęs vy
ras. Duktė susipažinusi su tuo 
buvusiu berniuku, tarė: “Aš nie
kados su jomis nekalbėčiau, jei 
jos buvo tokios žiaurios”. O jis 
tik nusišypsojo.

Vaidinimai buvo su laiminga 
pabaiga. Vienuolio “Paskenduo
lei” niekados neleisdavo pasi
skandinti. O kartą draugių pa
raginta A. Vienuoliui parašė 
laišką, prašydama kad jis savo 
pasakojimus baigtų su laiminga 
išeitimi. Rašytojas Anykščių šiL 
lėlio vaizdais papuoštu atviru
ku greitai atsakė: “Miela Nijo
le, gyvenimas nėra jau toks lai
mingas. Kai paaugsi, pamatysi”. 
Patarė dar nerašyti, o daug 
skaityti.

Vokiečių okupacijos metu Ni
jolė užtiko Jurgio Jankaus kny
gas “Egzaminai” ir “Be kran
tų”, kurios padarė gilų įspūdį. 
Taip pat nuostabi knyga buvo ir 
N. Mazalaitės “Miestelis, kuris 
buvo mano”.

Pomeranija ir Vydūnas
Tremties dienose, kai nebu

vo kas veikti, N. Jankutė taip 
pat dąug skaitė. Ypač liko jai 
nepamirštama Pomeranija, kur 
su motina praleido apie dvejus 
metus, vienišos, per dienas be- 
sislapstydamos miške. Tik vėlai 
vakare grįždavo vokiečių kaime- 
lin į vieno senuko kalvio ir jo 
žmonos namus. Jie buvo nepa
prastai nuoširdūs žmonės. Jiedu 
išgelbėjo nuo bado ir kitokių 
pavojų. Tada rusų kareiviai 
siautė niekeno nevaržomi. Plėši
kavimams nebuvo ribų. Apdras
kytos vokiečių kalba knygos 
mėtėsi gatvėse. Tokias knygas 
ji rinkdavo ir miške pasislėpusi 
po eglių šakomis, mušdama uo
dus, skaitė.

Praradęs žmogus viską, pra
randa ir juoką. Jei ir užeidavo 
juokas, tai jis būdavo histeriš- 
kas. Ypač toks juokas užpulda
vo jos motiną. Ten jos sutiko 
įdomių žmonių, kurie jas vadin
davo “Frau Litauen”.

Tas senukas kalvis ir jo žmo
na buvo protestantai, labai 
krikščioniški žmonės, kurie jos 
motiną ir ją išgelbėjo nuo mir-

A. SABALIS
ties, slėpdami ir dalindamiesi 
paskutiniu kąsniu duonos. Tik 
tokioje nelaimėje pamatai kas 
yra žmogus — sakė jautriai at
sidususi N. Jankutė.

Ten pat viena vokiečių dvari
ninkų šeima — Frau Ciuka daug 
pasakodavo apie Vydūną, jį va
dindama nuostabiu žmogumi. 
Jis paskutiniais karo metais mo
kė Čiukos sesers vaikus.

Rašytoja Nijolė Jankutė pasakoja 
apie savo kelią raštijon Ročesterio 
tautiečiams Nuotr. J. Jankaus

Vydūnas išgelbėjo mergaites
Rusų kareiviai per dienas 

siausdavo. Ypač jie buvo pavo
jingi jaunoms moterims ir mer
gaitėms. Kartą mergaičių moti
nos, sužinojusios, kad jų kaiman 
atvyksta rusų kareiviai, vienam 
kluone mergaites sulandino į 
šieno kūgį, o Vydūną paguldė 
ant jo. Tada Vydūnas labai blo
gai atrodė: išbalęs, suliesėjęs, 
galva apsidraikiusi baltais plau
kais. Kai rusų kareiviai įsiveržė 
kluonan, kažkas pasakė, kad ant 
kupetos viršaus guli senis, ser
gąs užkrečiama liga. Kareiviai 
pasitraukę. Esą, gyvenime daug 
ką galima pamiršti, bet Pomera
nijos dienų ir senuko kalvio bei 
jo žmonos, tų krikščioniškiausių 
žmonių — niekados! Tai toks 
buvo jos gyvenimo pirmasis ra
tas.

Toliau V. Vokietija, Čikaga. 
Ak, toji Čikaga! Tai buvo prieš 
20 metų. Tos dienos taip pat ne

Baltiečių paroda miesto bibliotekoje
Neskaitant universiteto, Lon

done, Ont., yra du centrai, ku
riuose nuolat verda čionykštis 
kultūrinis gyvenimas, tai— Cen
tennial rūmai ir centrinė miesto 
biblioteka su meno galerija 
miesto centre, 305 Queen’s Ave
nue. Gana imponuojantys pla
tūs laiptai veda į erdvų ir gražų 
bibliotekos pastatą ir {einančio
jo dėmesį patraukia dešinėje 
pusėje esanti (lauke ant sienos) 
maždaug 16 kv. pėdų lenta-vit- 
rina su Estijos, Latvijos, Lietu
vos herbais ir menišku užrašu 
“Baltic Countries”. Sis yra pa
grindinis įėjimas ir pro tą vit
riną turi praeiti visi, kurie tik 
vyksta į šį pastatą: biblioteką, 
auditoriją, posėdžių sales ir ... 
meno galeriją. Pirmojo augšto 
bibliotekos pagrindinėje salėje 
visą balandžio mėnesį vyksta 
baltiečių paroda, apimanti tau
todailės ir gintaro dirbinius, 
knygų pavyzdžius ir kt. Kiekvie
name žingsnyje žiūrovų akys su
siduria su užrašais/ “Baltic 
Countries” arba “Lithuania, 
Latvia, Estonia”, o visus į pa
grindinę salę įeinančius pasitin
ka labai graži, mėlynakė “lietu
vaitė” ir tolygiai puošni rudakė 
“latvaitė” (du manekenai ap
rengti tautiniais drabužiais). Čia 
ir paveikslai — lietuviškus raš
tus audžianti motulė, jaunų mer
ginų būrys, su grėbliais ant pe
čių, grįžtantis iš darbo. Taip pat 
žavi “Grandinėlės” šauniųjų šo
kėjų nuotrauka. Čia ir po vie
ną tomą Lietuvių Enciklopedi
jos anglų ir lietuvių kalbomis. 
-‘Moters” žurnalas su atverstu 
puslapiu, kuriame matoma pre
zidento R. Niksono žmona kar
tu su IV taut, šokių šventės lie
tuvaitėmis, kita knyga su dail. 
A. Tamošaitienės kūrinių nuo
traukomis ir 1.1. Be to, čia rado 
vietos ir “Meškiukas Rudnosiu- 
kas”, “Lithuanians in Canada”, 
“Tėviškės Žiburiai”, “Neprikl. 
Lietuva” ir visa eilė kitų rodi- 
nių. žiūrovai, ypač moterys, 
stengiasi viską paliesti ranko
mis, norėdami įsitikinti, kad j u 
akys neklysta: “Atrodo, kad visi 
tie meniški raštai yra įausti, 
bet... ar tai yra įmanoma?” — 
komentuoja susirinkusios žiūro
vės. Palietusios meniškai išdro
žinėtą lazdą, stebisi, kas gali tu
rėti tiek laiko ir kantrybės. 
Toks pat nustebimas lydi ir Var
go mokyklos drožinį.

Eksponatų nėra daug, bet jie 
profesijonalų menininkų skonin

pamirštamos: fabrikas, šeštadie
niais lietuvių namuose per nak
tis iki 3 v. šokiai, 6 v. atgal fab
rikam Rankinukų ir suknelių 
pirkinėjimas ... Tai buvo kaž
kas naujo ir jau neužmirštamo. 
Visi tada buvo laimingi ir gal
būt gyveno pačias įdomiausias 
dienas...

Priekaištai ar pastabos, kad 
jos kūryba panaši į B. Pūkelevi- 
čiūtės, kad ją seka, esąs tik atsi
tiktinumas, nes kiekvienas kūrė
jas jieško savo veido!
“Kanapėlė” — tai kupranugaris

Vėliau Nijolė įsijungė į skau
tų eiles. Skautybė daug davė jos 
asmenybei. Pradėjo rašinėti 
“Draugui” ir “Skautų Aidui”. 
Dirbdama su skautišku jaunimu, 
pastebėjo, kad jiems trūksta 
skaitinių. Kai kartą po links
mos dainelės “Pasisėjau kana
pėlę” paklausė mergaites, kas 
yra kanapėlė, visos surikusios, 
kad tai “camel”’, atseit kupra
nugaris. O taię dažnai šią daine
lę traukdavo is visos širdies. To
kio atsakymo susilaukusi, jau
tėsi iki širdies gilumos sukrėsta 
ir labai nusiminusi.

Ir taip ptadėjo rašyti. Pirmo
ji iliustruota knygelė pasirodė 
“Žebriuko nuotykiai miške”. 
Vėliau pastebėjusi, kad ir jos 
dukrelė auga be lietuviškos kny
gelės, parašė “Danutė stovyk
lauja”, nors tada jos dukrelė 
dar buvo permaža stovyklauti.

1950 m. laimėjo “Draugo” no
velės I premiją. Kurį laiką mo
kytojavo lituanistinėje mokyklo
je, kur susipažino su nuostabiu 
pedagogu ir lituanistu a. a. D. 
Velička. Lituanistinių mokyklų 
dienos pagimdė “Nuo devynių 
iki pirmos” romaną, išleistą 
1973 m. Kiek anksčiau išleisdi- 
no “Kelionė į septintą stotį”, 
“Kaip Algiukas vėjo jieškojo”. 
Visos gražiai iliustruotos, dide
lio formato.

Viešnia paskaitė kelis savo 
eilėraščius ir porą trumpesnių 
apsakymų. Dabar jos temos — 
darbovietės aplinkuma, klinikos, 
kur gyvenimas nuostabiai mar
gas.

Nijolės Jankutės (Jankevičiū- 
tės)-Užubalienės pasakojimas 
apie kelionę gyveniman ir lite- 
ratūron užtruko apie dvi valan
das, bet, atrodo, tai niekam ne
prailgo. Ir kodėl turėjo prailgti, 
jei ji yra patraukliai įdomi pa
sakotoja ne tik savo knygose, 
bet ir gyvu žodžiu. Literatūrinis 
pobūvis buvo baigtas kavute, 
kurios metu nemaža eilutė sku
bėjo. įsigyti sau ar. savo paaug
liams čia pat ant stalo išdėstytų 
knygų ir gauti autorės parašą.

gai išdėstyti. Mat, parodą suren
gė Folk Arts Council, talkina
mas baltiečių grupių. Iš lietuvių 
daugiausia darbo teko katalikų 
moterų dr-jos skyriui, o svar
biausi rūpesčiai ir didžioji našta 
— jo pirmininkei ir Folk Arts 
Council narei I. Daniliūnienei. 
Parodą savo vertingais ekspona
tais, darbu ir aukomis bei pro
gramos atlikimu parėmė ir eilė 
kitų asmenų. Kas šeštadienį nuo 
11 v.r. ligi 12.30 v.p.p. vyksta 
programa, atliekama lietuvių, 
estų ir latvių. Iš lietuvių — “Ra
sos” kvartetas, lituanistinė mo
kykla ir gal jaunoji “Baltija”. 
Lankymo valandos: darbo dieno
mis 9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 
9 v.r. — 5 v.p.p., sekmadieniais 
2 v.p.p. — 5 v. p.p.. Įėjimas ne
mokamas.

Buvo norėta surengti parodą 
galerijoje. Tai gal bus proga pa
daryti ateityje, bet... tose pa
talpose pasižvalgius, teko susi
mąstyti, ar begali būti geresnė 
vieta kaip ši, kurioje paroda da
bar vyksta. Į galeriją užsuks tik 
tie, kurie specialiai ten eis, tuo 
tarpu pro dabartinę parodą turi 
praeiti visi, įskaitant ir meninin
kus bei intelektualus, atvykstan
čius į biblioteką pasiimti meno 
ir mokslo knygų, o paroda yra 
prie pat įėjimo į tas sales. Per 
pagrindinę salę, kurioje paroda 
vyksta, turi pereiti visi bibliote
kos lankytojai. Paroda įrengta 
tokioje vietoje, kad žmogus ir 
nenorėdamas turi visa tai maty
ti. Taigi, ši paroda tuo ir reikš
minga, kad kiekviename žings
nyje minimas Baltijos kraštų 
vardas, akį patraukia puošnūs 
taut, drabužiai, audiniai, ginta
ras ir visa kita, o svarbiausia, 
šią parodą matys didelis skai
čius žmonių, jų tarpe ir eilė me
nininkų bei intelektualų.

Kaikuriomis dienomis kursuo
ja specialūs autobusai, suren- 
kantieji žmones, norinčius vykti 
į tą kultūrinį skruzdėlyną. Ten 
pat padėta trumpa informacija 
apie Lietuvą, lietuvių kultūri
nius, sportinius laimėjimus šiuo
se kraštuose ir pasaulyje. Taip 
pat matyti sąrašas baltiečių kny
gų, esančių šioje bibliotekoje. 
Bibliotekos statistika rodo, kad 
pro tą vietą praeina apie 8000 
žmonių per savaitę. Taigi, paro
dą pamatys daugiau kaip 30.000 
įvairių tautų žmonių. Po šio ren
ginio baltiečių vardas pasidarys 
dar populiaresnis. D. E.
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KONFERENCIJA įvyks gegužės 16 
-19 d. d. Illinois universiteto Chicago 
Circle padalinyje. Jos rengėjai yra 
baltietiškųjų studijų draugija — AA 
BS ir minėtasis universitetas. AABS 
draugijai šiuo metu vadovauja prof. 
R. P. Šilbajoris, organizaciniam kon
ferencijos komitetui — prof. dr. T. 
Remeikis. Registracijos mokestis 
konferencijos dalyviui yra $10, vie
nai dienai — $4. Studentai bus Įlei
džiami už pusę kainos, o Illinois uni
versiteto studentams įėjimas bus ne
mokamas. Konferencijos dalyviams 
“Ramada Inn” viešbutyje jau užsa
kyta 125 kambariai, kurie vienam 
asmeniui kainuos $18, dviem — $20 
su vietinių mokesčių papildu. Kon
ferencijai vadovaus Oklahomos uni
versiteto prof. dr. V. S. Vardys. Ilga 
darbotvarkė suskirstyta į keturias 
sekcijas — literatūros, kalbotyros, 
socialinių mokslų ir bibliografijos. 
Prof. dr. V. S. Vardys skaitys įvadi
nę paskaitą “Baltijos respublikų 
vaidmuo Sovietų Sąjungoje”. Sesijų 
darbuose kalbės visa eilė lietuvių: 
dr. T. Remeikis — apie Lietuvos 
neutralumo politikos evoliuciją, 
prof. J. J. Stukas — apie lietuvių da
bartinės tautinės sąmonės išaugimą, 
dr. A. Norvilą — apie dvikalbiškumo 
apraiškas Lietuvoje, dr. A. Mustei
kis—apie sovietines socialines kryp
tis Baltijos kraštuose. Prof Br. Vaš
kelis nagrinės baimės bei susirūpini
mo motyvus dabartinėse lietuvių no
velėse, dr. I. Gražytė-Maziliauskienė 
— pagrindinius elementus M. Sluc- 
kio prozoje, dr. R. P. Šilbajoris — 
stiliaus eksperimentus okupuotos 
Lietuvos poezijoje, dramaturgas dr.
K. Ostrauskas — išeivijos gyvenimo 
temas, prof. J. Balys — praeities ir 
dabarties lietuvių bibliografiją, P. 
Mažeika—vandens pasikeitimus Bal
tijos jūroje, L. Kačinskas ir P. Ma
žeika — dabartines transporto prob
lemas okupuotoje Lietuvoje. Kalbo
tyros sesijoje dr. W. R. Schmalstieg 
skaitys paskaitą apie pirmojo asmens 
žodžius baltiečių vienaskaitoje su ga
lūne “u”, prof. G. B. Ford — apie 
naujas žinias bei išvadas, susietas su 
Mažvydo 1547 m. katekizmo Vilniuje 
ir Torunėje esančiais egzemplioriais. 
Platesnes informacijas visais šios 
konferencijos reikalais teikia orga
nizacinio komiteto vadovas dr. T. Re
meikis, Calumet College, East Chi
cago, Ind. 46312.

BOSTONIEČIO KOMPOZ. JERO 
NIMO KAČINSKO kūriniai susilau
kia vis platesnio pripažinimo. Jo di
riguojamas Arlington-Belmont rink
tinis choro ansamblis Arlingtono 
bibliotekoje - lietuviškai padainavo 
dainas — “Esi dangau”, “Beržas”, 
“Lietuvos takeliai”, “Jau saulutė lei
dos”, “Gintarėlis” ir “žvangučiai”. 
Tų pačių dainų programa buvo pa
kartota ir Congregational šventovės 
salėje. Berklee muzikos mokyklos sa
lėje buvo atliktas kompoz. J. Ka
činsko septetas klarnetui, fagotui, 
valtornei, smuikui, violai, violončelei 
ir fortepijonui. Šiame koncerte da
lyvavo ir pianistas dr. Vytenis M. 
Vasyliūnas.

ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ 
LEIDIMO FONDAS Čikagoje jieško 
naujų narių sudaryti pastoviam skai
tytojų tinklui, kuris taptų atsvara di
dėjančioms spausdinimo išlaidoms. 
Fondas 1973 m. išleido Vinco Trum
pos istorinę studiją “Napoleonas- 
Baltija-Amerika”, Algirdo Landsber
gio stebuklinius vaidinimus “Vėjas 
gluosniuose. Gluosniai vėjuje” ir 
Antano Gustaičio humoristinių eilė
raščių rinkinį “Saulės šermenys”, sa
vo leidinių skaičių padidindamas iki 
25. Lietuvių Rašytojų Draugija savo 
1972 m. premiją pernai paskyrė šio 
fondo išleistam Belgijoje gyvenančio 
Eduardo Cinzo romanui “Brolio My
kolo gatvei”. Šia proga autorius lan
kėsi JAV, o jo knyga buvo išparduo
ta iki 1973 m. pabaigos. Lig šiol 
premijų jau yra susilaukę šio fondo 
šešių leidinių autoriai. A. Mackaus 
Fondas šiemet išleis Eduardo Cinzo 
įdomų romaną “Raudonojo arklio va
sara”, Alfonso Nykos-Niliūno poezi
jos rinkinį. Spaudai jau baigiamas 
ruošti automobilio nelaimėje žuvusio 
aktoriaus ir rašytojo Antano Škėmos 
“Raštų” III tomas. Skaitytojai, no
rintys tapti fondo nariais, kasmet 
turi atsiųsti $20. Naujų narių laukia 
G. Vėžys, 6349 Artesian Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Jiems nemo
kamai bus pasiųsti A. Landsbergio 
stebukliniai vaidinimai “Vėjas gluos
niuose. Gluosniai vėjuje”, sudaryta 
proga pasirinkti anksčiau išleistų ir 
dar neišparduotų knygų, siunčiami 
visi naujieji fondo leidiniai. 1974 m. 
$20 įnašą galima atsiųsti iš karto 
arba pasitenkinti tik $10 ir likusią 
dalį prisiųsti per sekančius tris mė
nesius.

PRANO NAUJOKAIČIO “Lietuvių 
literatūros istorijos” I tomas jau at
spausdintas ir įrištas į kietus virše
lius. Spaudos darbus atliko Tėvų 
pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Knyga, turinti 606 psl., pradedama 
Mažvydu ir baigiama Maironiu. Jos 
kaina — $10. Leidėjas — JAV LB 
Kultūros Fondas.

PROF. DR. ANTANO MACEINOS 
knyga “Krikščionis pasaulyje”, lai
mėjusi Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos admistruojamą mecena
to kun. dr. J. Prunskio $1.000 pre
miją, netrukus susilauks antros lai
dos, kurią tvarko prel. V. Balčiūnas 
ir Lietuvių Enciklopedijos leidėjas’ 
J. Kapočius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
B. DVARIONO JAUNŲJŲ PIA

NISTŲ konkurso trečiajame baigmi
niame rate susitiko 115 moksleivių 
iš Lietuvos septynmečių muzikos 
mokyklų. Vilniaus B. Dvariono mu
zikos mokykloje jie savo jėgas iš
bandė tarptautinės klasikos ir B. 
Dvariono kūrinių atlikimu. Vertin
tojų komisija, vadovaujama V. Gai
damavičiaus, laureatų vardus sutei
kė vienuolikai I-IV klasių mokslei
vių iš Vilniaus, Kauno, Vievio, 
Druskininkų, Kretingos muzikos mo
kyklų, šešiems V-VII klasių mokslei
viams iš Vilniaus, Klaipėdos, Vilka
viškio, Pabradės ir Kapsuko (Mari
jampolės) muzikos mokyklų. Vilniaus 
konservatorijos prof. Aldona Dvario- 
nienė, dalyvavusi vertintojų komisi
joje, džiaugiasi mažųjų pianistų pir
maisiais žingsniais, jų- sąlyčiu su Ba
lio Dvariono muzika. Konkursas už
baigtas laureatų koncertu, diplomų 
bei asmeninių dovanų įteikimu. Se
kančią dieną mažieji pianistai apsi
lankė B. Dvariono bute, susipažino 
su jo darbo kabinetu, kur buvo su
kurtos jiem skirtos kompozicijos.

SALOMĖJOS NĖRIES MUZĖJUS 
atidarytas Lazdijų namo kambaryje, 
kuriame ji gyveno ir kūrė, mokyto
jaudama Lazdijų gimnazijoje. Muzė- 
jaus projektą paruošė architektas J. 
Valentukonis. Tarp muzėjaus rūdi
nių yra S. Nėries kūrinių originalai 
— “Pėdos smėly”, “Anksti rytą”, 
“Lakštingala negali nečiulbėti”. Iš 
alytiškio mokytojo pensininko J. Mi- 
kelavičiaus buvo gautas ilgokai jieš- 
kotas eilėraščių rinkinys “Pėdos smė
ly”, kurį poetė yra sukūrusi tame 
kambaryje. Kraštotyros entuziastė E. 
Sidaravįčiūtė, buvusi Šventežerio vi
durinės mokyklos mokytoja, surin
ko S. Nėries bendradarbių, mokinių, 
pažįstamų atsiminimus apie jos gy
venimo 1928-31 m. laikotarpį.

MASKVINĖS KOMPOZITORIŲ 
SĄJUNGOS V suvažiavime dalyvavo 
26 Lietuvos Kompozitorių Sąjungos 
atstovai. Suvažiavimo koncertų pro- 
gramon buvo įtraukta poeto E. Mie
želaičio žodžiais kompoz. E. Balsio 
sukurta kantata “Saulę nešantis”, 
kompoz. J. Juzeliūno “Sonata vargo
nams”, kompoz. G. Kuprevičiaus 
“Koncertas smuikui ir vargonams”, 
kompoz. V. Jurgučio “Sonata obojui 
ir fortepijonui”. Šių kūrinių atlikime 
dalyvavo: dirigentas J. Aleksa, smui
kininkas A. Livontas, vargonininkai
L. Digrys ir B. Vasiliauskas, Vil
niaus filharmonijos sol. R. Maciūtė, 
pianistė A. Rimienė, obojistas J. Ri
mas, L. Abariaus vadovaujamas Vil
niaus televizijos ir radijo choras 
Latvių choras “Avė sol” savo pasi
rodymui buvo pasirinkęs dviejų lie
tuvių kompozitorių kūrinius — V. 
Budrevičiaus dainų ciklą “Metų spal
vos” ir A. Bražinsko baladę “Pir
tis”.

STOCKHOLMO SAVIVALDYBĖ 
Vilniaus dailės parodų rūmuose su
rengė schemų ir nuotraukų parodą, 
kuri vilniečius supažindino su Šve
dijos sostine, architektūros pamink
lais, jų restauravimu bei rekonstra
vimu, gyventojų buitimi, eismo pro
blemų sprendimu, naujųjų priemies
čių statyba.

ŽEMAITIJOS RAJONŲ saviveikli
nių dramos kolektyvų III festivali
nis konkursas buvo užbaigtas zoninių 
laimėtojų spektakliais Raseinių kul
tūros namuose. Pagrindinį “Žemai
čio” prizą laimėjo Kretingos rajoni
nių kultūros namų dramos grupė, 
suvaidinusi M. Sluckio pjesę “Sve
timos aistros”. Mažasis “Žemaičio” 
prizas paskirtas akmeniškiams, atve- 
žusiems Žemaitės vienaveiksmę pje
sę “Nenoriu Jurgio”. Diplomais bu
vo apdovanoti geriausieji vaidmenų 
atlikėjai.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
satyros ir humoro vakarą “Visaip 
būna ...” surengė dramos aktorius 
Jonas Čepaitis. Jis skaitė J. Baltu
šio “Parduotų vasarų” ištraukas, P. 
Cvirkos, A. Griciaus, L. Janušytės, 
K. Bagdonavičiaus, T. Tilvyčio, J. 
Bulotos, B. Dačiulio ir V. Šimkaus 
satyrinius kūrinius, talentingai at
skleisdamas personažų charakterius, 
išryškindamas kiekvieno autoriaus 
skirtingas humoro spalvas.

VILNIUJE IR KAUNE koncertą 
vo Varšuvos filharmonijos simfoninis 
orkestras, diriguojamas meno vado
vo V. Rovickio. Koncertų programo
se buvo S. Moniuškos, K. Šimanovs- 
kio, T. Berdo ir P. Čaikovskio kūri
niai. Iš Lietuvos orkestras išvyko į 
Rygą ir Maskvą, kur taip pat buvo 
surengti koncertai Lenkijos kultūros 
dienų rėmuose.

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA 
Vilniaus aktorių namuose buvo pa
minėta jaunųjų atlikėjų koncertu. 
Dviejų dalių renginyje dalyvavo: 
Klaipėdos dramos teatro aktoriai H. 
Andriukonis ir R. Sakalaitė, Šiaulių 
dramos teatro — R. Vinciūnas, Vil
niaus dramos teatro — R. Arbačiaus
kaitė ir R. Ramanauskas, Vilniaus 
operoje dainuojantis konservatorijos 
III kurso tenoras A. Čiplys, baleto 
šokėja J. Biliūnaitė, Kauno muziki
nio teatro solistai J. Bukauskaitė ir
M. Rekys. Prie jų su veikalų ištrau
komis prisijungė ir Vilniaus rusų 
dramos teatro aktoriai. Tačiau bene 
didžiausio dėmesio susilaukė Vilniaus 
jaunimo teatro humoristiniai filmai 
apie “Aktoriaus dieną” ir spektaklio 
“Mes, džiazas ir vaiduokliai” pasta- 
tymą- V. Kst.



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

®b S PORTAS

CTEDUABI’C EIIDQ 406 Roncesvalles altrnAnO Fund telefonas 536-593C
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio keourės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400
AKTYVAI — VIRS 6 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

MOKA: 
už termininius indėlius — 
dvejų metų.........................  8%%
vienerių metų ............................. 8%
už taupomąsias (savings) s-tas 7]zį% 
už depozitų-čekių sąskaitas....... 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines iki $10.000.................8%
asmenines — naujas .............. 81/2%
nekiln. turto iki $70.000.............. 8%

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

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

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

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

NUO 10 INOS iki dangoraiiioi 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
pajamų mokesčių atskaitas 
pensijų planus 
taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Ei m i s Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

SOLD 
UNITED
TRUST

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

SPORTAS LIETUVOJE
Klasikinių imtynių pirmenybėse 

Taline sėkmingai ėmėsi klaipėdietis 
Zenonas Bertulis. Jaunių pusleng- 
vame svoryje nugalėjęs šešis varžo
vus, jis tapo Dinamo draugijos meis
teriu ir dabar ruošiasi Rusijos jau
nių pirmenybėms.

Lietuvoje 200 kilogramų lig šiol 
buvo iškėlęs tik klaipėdietis A. Ei- 
dukas (II sunkus svoris). Dabar 200 
kg Charkove iškėlė J. Stankevičius.

Vilniuje pasibaigė Pabaltijo stu
dentų stalo teniso pirmenybės. Lie
tuva laimėjo I vietą komandinėse 
varžybose. Pirmą vietą taip pat lai
mėjo Roma Giedraitytė - Garkaus- 
kienė.

Rusijos olimpinėn rankinio rink- 
tinėn pakviestas Kauno Granito na
rys A. Mazaliauskas. Į moterų rink
tinę pakviestos Kauno Žalgirio at
stovės R. Zailskaitė ir A. Lasickai- 
tė-Gončarova. Į jaunių rinktines pa
kviesti: iš Kauno Žalgirio — A. Čė- 
saitytė, iš Vilniaus KVJSM — L. 
Sapkaitė ir iš Švenčionių VJSM — 
V. Sadaunykas. Geriausiais Rusijos 
rankinio teisėjų sąraše paskelbti 
kauniečiai R. Skinderis ir K. Au- 
gūnas. \
VYČIO ŽINIOS

Valdybos ir klubo darbuotojų po
sėdyje buvo aptarti ateinančio krep
šinio sezono reikalai. Numatyta be
veik visose amžiaus grupėse turėti 
krepšininkų komandas. Daugelis tė
vų sutiko prisidėti prie komandų or
ganizavimo ir vadovavimo.

Sudarytas tėvų komitetas, kuris 
numato skatinti jaunuosius sporti
ninkus aktyviau dalyvauti pamėgto
je sporto šakoje. Komitetą sudaro: 
pirmininkai J. Karpis ir S. Baliūnie- 
nė, nariai E. Berneckienė, E. Nešu- 
kaitienė, O. Radzevičienė, A. Tutlie- 
nė ir E. Lukošienė. Birželio pradžio
je jauniesiems sportininkams — sta
lo tenisininkams ir krepšininkams 
rengiamos sezono užbaigtuvės. Be 
vaišių, bus rodomi sportiniai filmai, 
pagerbti iškilesni sportininkai.

Glorija Nešukaitytė gegužės 20 d. 
vyks į Whitehorse, Jukono teritori
joje, kur dalyvaus Kanados jaunių 
stalo teniso pirmenybėse. Vienuoli
kametė G. Nešukaitytė taip pat žais 
Ontario mergaičių komandoje.

Ina Balsytė savo mokyklos bėgimo 
lenktynėse 7 metų grupėje laimėjo 
pirmą vietą. Dabar jai teks lenkty
niauti su kitų mokyklų bėgikėmis.

Stalo teniso treniruotės dabar 
vyksta Lietuvių Namų trečiame 
augšte esančioje salėje antradieniais 
tuo pačiu laiku.

SKAUTŲ
• Šv. Jurgio šventė balandžio 21 

d. pradėta pamaldomis Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje, dalyvaujant “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntams su vėliavomis. 
Popiet Prisikėlimo salėje abiejų tun
tų sueigai vadovavo ps. M. Rusinas. 
Įnešus vėliavas, perskaityta šv. Jur
gio malda, po kurios tuntus pasvei
kino LSS vyr. dvasios vadovas ps. T. 
Augustinas, OFM. Po įsakymų pri
statyti apdovanotieji ir įteiktos tė
vų k-to premijos už gražiausius Ka
ziuko mugės paviljonus jaun. skau
čių “Tulpės” dr-vei, Mindaugo dr-vei 
ir “Dainos” dr-vei. Pristatyta Vil
niaus karalaitėj vardą bal; 20 d. lai
mėjusi sesė D. Imbrasaitė. Sueiga 
baigta Tautos himnu. Skautiškų pasi
rodymų dalyje, kuriai vadovavo S. 
Šarkutė ir B. Paliulytė, sktn. S. Kai
rio muzikinis vienetas pagrojo kele
tą naujų dainelių, jaun. skaučių “Rū
tos” dr-vė gražiai inscenizavo dainą 
“Išėjo tėvelis į mišką”, skautės pa
dainavo, padeklamavo, Mindaugo dr- 
vės “Žirgai” ir “Briedžiai” linksmi
no savo signalizacijos ir pirmosios 
pagalbos pasirodymais. Viskas baigta 
vakarine skautų malda.

• “Skautų Aido” įgaliotinė Toron
te ps. B. Abromaitienė prašo at
kreipti dėmesį į ateinantį sekmadie
nį, balandžio 28, visų parapijų ir LN 
patalpose pastatytus staliukus, prie 
kurių bus galima užsiprenumeruoti 
“Skautų Aidą”.

• Obuolių diena — šį šeštadienį, 
balandžio 27. “Rambyno” tunto vie
netai 8 v.r. renkasi į University Sett
lement Centre, kaip ir pernai.

• Gegužės 4, šeštadienį, nuo 11 
v.r. iki 3 v.p.p. ir 7.30 — 10 v.v. Lie
tuvių Namuose bus jaunųjų kūrėjų 
meno ir fotografijų paroda, į kurią 
kviečiami visi atsilankyti. Rengia 
akademikai.

• Romuvos valdyba dėkoja Para
mos ir Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvams už paramą. Jie paauko
jo stovyklavietei po $100.

• Šv. Jurgio dienos proga LSB 
vyr. skautininko įsakymu Vėliavos 
žymeniu apdovanoti L. Ciplijauskas, 
L. Saplys ir A. Šileika; Pažangumo 
žymeniu — R. Marijošius ir A. Sima
navičius. LS Seserijos vyr. skautinin- 
kės įsakymu į skautininkės laipsnį

Mūsų rėmėjams H. ir G. Lapams 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Velykų atostogų metu Kanados sta

lo III teniso jaunių pirmenybėse 
Vankuveryje Birutė Plučaitė, nuga
lėjusi Christine Fargo iš Kvebeko 
21:14, 21:9, laimėjo mergaičių iki 
15 m. klasėje meisterės vardą. Vie
tos spauda aprašė pirmenybes ir įsi
dėjo Birutės nuotrauką. Nuoširdžiai 
sveikiname Birutę ir linkime geriau
sios sėkmės siekiant tolimesnių lai
mėjimų!

Golfo sezono atidarymo turnyras 
— balandžio 28 d., 11.30 v.r. Horn
by Towers klubo aikštėje. Visi To
ronto ir apylinkių golfo mėgėjai 
kviečiami dalyvauti.

Moterų krepšinio komanda lai
mėjo pirmąjį baigminių rungtynių 
susitikimą su stipriu Center A. C. 
penketuku 31:28. Daugiausia taškų 
pelnė: D. Klimaitė 13, S. Ranonytė 8 
ir S. Simutytė 6.

Prasidėjo CYO lygos krepšinio 
baigminės rungtynės. Iš 
Aušros keturių lygoje žaidusių ko
mandų minėtose rungtynėse dalyvau
ja trys — jaunių D, jaunių B ir jau
nių A. Patys mažiausieji jauniai D 
pirmąsias rungtynes pralaimėjo prieš 
St. Christopher komandą 25 taškų 
skirtumu, todėl antrų rungtynių ne
teko žaisti. Jaunių B komanda lai
mėjo prieš vytiečius 65:28. Turėda
ma daugiau kaip 25 taškų skirtu
mą, užsitikrino, kad nereikės žaisti 
antrų rungtynių, ir laimėjo savo kla
sėje lygos čempionatą. Žaidė: L. Rau- 
tinšas 21, R. Kaknevičius 17, E. Ga- 
taveckas 15,’ T. Abromavičius 8, E. 
Petronis 4, V. Stončius, J. Gutaus
kas, A. Sudonis, S. Arlauskas, R. Ka
siulis ir T. Kairys.

Jaunių B penketukas po gerų ir 
įtemptų rungtynių pralaimėjo St. 
Joan of Arc komandai 62:68. Šiam 
penketukui lygos čempionatas dar 
pasiekiamas, jei antrąsias rungtynes 
laimės nemažiau kaip 7 taškų skir
tumu. Žaidė: E. Valiūkas 22, F. Žu
lys 17, R. Kaknevičius 8, Buožis 7, 
R. Sriubiškis 6 ir S. Stončius 2.

Į Š.A. lietuvių sportines žaidynes 
Niujorke Aušros sporto klubo žaidė
jai išvyks balandžio 26 d., 5.30 v.v. 
nuo Prisikėlimo par. bažnyčios. Žai
dynių metu automašinas, kurios bus 
reikalingos tarp salių susisiekti, ža
dėjo parūpinti buvęs ilgametis klubo 
globėjas kun. T. Paulius, OFM. Jam 
iš anksto dėkojame. Į Torontą nu
matoma grįžti balandžio 29 d. apie 
6 v.r. Dėl smulkesnių informacijų 
prašome skambinti išvykos vadovui 
A. Nausėdai tel. 743-9042.

VEIKLA
pakeltos: “Šatrijos” tuntininkė ps. P. 
Saplienė ir ps. R. Žilinskienė. Į v. si. 
laipsnį pakeltos G. Baltaduonienė ir 
E. Simonavičienė; į si. 1. — K. Ko
vaitė.

• Kanados rajono vadeivę v.s. M. 
Gverzdienę, pakeltą į vyr. skautinin
kės laipsnį, sveikina Toronto skau
tės.

• LL Seserijos “Gintaro” vadovių 
mokyklą baigė ir pažymėjimus gavo 
v. si. S. šarkutė ir v. si. J. šeškutė.

• Egzaminus į I patyrimo laipsnį 
išlaikė L. Zenkevičiūtė ir R. Jonai
tytė. Į sk. kandidates pervesta O. 
Jurėnaitė.

• “Šatrijos” tunto užprašytos šv. 
Mišios už a.a. J. Vaičiūnienę buvo 
atnašautos šv. Jurgio dienos proga 
balandžio 21 d.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas dėkoja gausiems Vyt. Ma
co meniškų nuotraukų parodos lan
kytojams ir aukotojams. V. Maco pa
siūlytas parodos organizavimo būdas 
įgalino vienetą padidinti kuklų iždą. 
Ačiū.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės su
eiga — balandžio 27, šį šeštadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių Namuose. Dr-vė dė
koja sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkėm už talką skau- 
toramos pasirodymui ir tėvams — už 
paruoštus drabužius. C. S.

• Akademinio skautų sąjūdžio 50 
metų jubilėjinė stovykla — studi
jinė savaitė įvyks rugpjūčio 25 — 
rugsėjo 2 d.d. Dainavos stovyklavie
tėje. Kviečiame visus akademikus 
skautus ir jų šeimas tą savaitę pa
skirti akademinės skautijos sukak
čiai. ASS centro valdyba

Ateitininkų žinios
Ateitininkų šventė — šį savaitgalį, 

balandžio 27-28. Jon atvyksta svečių 
ir iš kitų moksleivių kuopų.

šeštadieni 2 v.p.p. Vaikų Namuo
se, 57 Sylvan Ave., įvyks bendras 
moksleivių susirinkimas kartu su vi
sais atvykusiais svečiais. Jame kal
bės MAS centro valdybos pirm. Kęs
tutis Šeštokas, šeštadienio vakarą vi
si dalyvaus “Grandies” koncerte 
Anapilyje.

Sekmadienį 10 v.r. visi organizuo
tai dalyvauja Mišiose Prisikėlimo pa
rapijoje. Tuoj po Mišių visiems bus 
užkandžiai Parodų salėje, ruošiami 
tėvų komiteto. Apie 12 vai. prasidės 
iškilmingas posėdis parapijos salė
je — bus įžodis, paskaita ir trumpa 
meninė dalis. Posėdžio metu kalbės 
dr. J. Sungaila. šventėje prašomi da
lyvauti visi sendraugiai, tėvai ir vi
sa Toronto lietuvių visuomenė.

“Nors idealizmo nesame Įsirašę į 
savo principus (idealizmas ir nėra 
įsirašomas dalykas!), bet jis gaivina 
visus mūsų principus. Kai daugelis 
nori laikyti idealizmą pasenusiu da
lyku, juo labiau svarbu įsisąmoninti, 
kad iš tikrųjų idealizmo blėsimas 
liudija dvasinį susenimą, kad negali 
būti jaunos dvasios be idealizmo.”

(Dr. J. Girnius “Idealas ir laikas”)
Kvietimas visiems MAS globė

jams. Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba, norėdama at
kreipti ypatingą dėmesį į sąjungos 
globėjus ir jų veiklos problemas bei 
jų išsprendimą, rengia birželio 1-2 
d.d. Detroite, naujoje parapijoje, 
jaunučių, jaunių ir moksleivių glo
bėjams kursus. Paskaitininkų temos 
buvo parinktos vadovaujantis gauto
mis iš globėjų anketomis. Todėl šie 
kursai bus aktualūs ir duos daug 
konkrečios naudos dalyvaujantiems, 
nėgalintiems dalyvauti, nes planuo
jama išleisti kursų leidinį, kuriame 
bus atspausdinta visa kursų medžia
ga. Kursų registracijos kaina asme
niui, įskaitant leidinį, yra $5. Kur
sų technine ruoša rūpinasi Viktoras 
Nakas, 18229 Gilchrist, Detroit, 
Mich. 48235, USA. Pas jį galima 
kreiptis nakvynių, atvykimo, bei ki
tais reikalais. Paskaitininkai: Kun. 
Kęstutis Trimakas iš Čikagos, dr. 
Justinas Pikūnas iš Detroito, kun. 
S. Razmus, MAS dvasios vadas, Ele
na Gudinskienė iš Hamiltono, Ont., 
Daina Kojelytė iš Kent, Ohio. Gabija

TORONTO, ONT.
Toronto “Varpo” choras, va

dovaujamas muz. Jono Govėdo, 
balandžio 20 d. atliko programą 
Tillsonburgo medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Vilkas” zuikių 
baliuje. “Varpas” dabar ruošia
si savo šokių vakarui-koncertui 
gegužės 25 d'. Anapilyje. Visuo1- 
menė kviečiama choro veiklą 
paremti gausiu dalyvavimu. Sta
lus prašoma rezervuotis ir bi
lietus įsigyti pas Laimą Dam
brauskaitę tel. 537-1064, Graži
ną Stauskienę tel. 251-3467 ir 
rėmėjų būrelio pirm. H. Stepai- 
tį tel. 233-8396. Choro valdyba

“Gintaras” jau gavo $7.000 
čekį iš Multicultural Exchange 
Įstaigos. Be to, dėkoja už aukas: 
Št. ir G. Kuzmoms — $500, Pri
sikėlimo parapijos bankui — 
$100 ir dr. A. ir A. Valadkoms 
— $75. Kadangi Arts Centre 
Hamiltone atidarymas dėl staty
bos nebaigimo atidėtas rude
niui, “Gintaro” išvyka į Hamil
toną gegužės 25 d. neįvyks. A. 
Jagėla sutiko talkinti orkestrė
liui techniniuose reikaluose.

Tarptautinis Metropolinio To
ronto Institutas iš Kanados vy
riausybės per min. dr. St. Hai- 
dasz gavo $20.000 paramą. Sis 
institutas gana gyvai reiškiasi 
daugiakultūrėje veikloje, kurio
je kartais dalyvauja ir lietuviai.

Pavasario savaitės progą To
ronto policija balandžio 22-28 d. 
d. tikrina mieste važinėjančių 
automobilių mechaninį saugu
mą—vairą, stabdžius, šviesas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 ® 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
SWANSEA — BLOOR, gražus vos keliolikos metų senumo 6 kam
barių kvadratinio plano atskiras namas; puikiai užbaigtas rūsys su 
tiesioginiu išėjimu į kiemą, didelė moderni virtuvė, 2 prausyklos, 
balkonas, garažas su labai plačiu privačiu įvažiavimu, puiki vieta, 
visai netoli Bloor.
WINDERMERE — BLOOR, puikus 7 kambarių šiurkščių plytų at
skiras namas; kvadratinis planas, moderni virtuvė, naujas šildymas, 
vėsinimas visame name, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor 
krautuvių bei susisiekimo; 4 kambariai pirmame augšte, Swansea 
rajone.
ISLINGTON — BLOOR, 5 kambariai, vienaaugštis (bungalow), van
deniu - alyva šildomas, garažas su privačiu įvažiavimu, arti požemi
nio traukinio stoties, greitas užėmimas.
INDIAN RD. —, BLOOR, vienos šeimos 6 kambarių mūrinis namas, 
nauja moderni virtuvė su įmontuota virimo krosnimi, 2 naujos 
prausyklos, naujas šildymas, visas namas išklotas naujais kilimais; 
arti Bloor bei požeminio, greitas užėmimas.
34 BUTŲ APARTAMENTINS pastatas, maždaug 15 metų senumo, 
balkonai, vandens šildymas, garažai, puikiame Kingsway rajone, 
visai arti krautuvių bei susisiekimo; gauna apie $64.000 metinių pa
jamų.

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

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame PARAMA

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. 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

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6% už depozitus

TVa.% už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep. 
8Vi% už 2 m. term. dep.

• Pirkėjams sąžiningas patarnavimas *

n - i- Tel. 881-2211K. Masiulis Namų — 839-3456
Turiu didelį pasirinkimą modernių namų ir žemių

UNITED 
TRUST

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., ■ eq? CyfEjf Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e1, NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor: X"XP1“! 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
• A. BLIŪDŽIUS • W. MORKIS • Telefonai 534-8459;
1082 Bloor St. W., Toronto 4, Ontario 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

I y V "Fir-rfr-vr v v r wr”>r v ’ąr vv ■v ’V’T"-

’ Viešėdami Čikagoje,
(’ neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

I GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w. 71st Street, Telefonas 471-1424 ’
CHICAGO, ILL. 60629. ------------------------------------
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. ‘

' ----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ----------- <

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILJYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

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

DUFFERSN 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. Užballi

DANISH^CUSTOM
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

UTHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

fe■■
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psL) 

jo nepaklausė. Pašto ministeris 
A. Ouelett Otavoje buvo pradė
jęs pokalbius su paštininkų uni
jos vadu J. B. McCall dėl laiš
kų skirstymo mašinų įvedimo, 
nors unijos sutartis galioja iki š. 
m. gruodžio 31 d. Šiuo metu to
kios mašinos veikia tik Otavoje 
ir Winnipege. Paštininkai nuo
gąstauja, kad jos sumažins 
jiems atlyginimus ir darbų skai
čių. Montrealiečiai atmetė uni
jos vado J. B. McCall pasiektą 
susitarimą su pašto ministeriu, 
pateikdami naujų reikalavimų, 
dėl kurių J. B. McCall buvo pri
verstas atsistatydinti. Iš Monb 
realio streikas persimetė į cent
rinį Toronto paštą, kurio uni
jos nariai jau anksčiau yra pasi
žymėję keliais nelegaliais strei
kais dėl labai menkų priežasčių. 
Po savaitės vietiniai paštininkų 
streikai tapo visuotiniu strei
ku K a n a d o j e. Kaip pa
prastai tokiais atvejais, kenčia 
ne Kanados vyriausybė, streiko 
teisę paštininkams davęs fede
racinis parlamentas, bet visi ka
nadiečiai, iš kurių pajamų mo
kesčių mokamos palyginti augš- 
tos algos skandalingai lėtai dir
bantiems paštininkams. Jeigu 
su laiškais jie šiaip taip dar su-

Windsor, Ont.
RINKIMAI Į KLB KRAŠTO TA

RYBĄ balandžio 28 d. neįvyks, nes 
Windsoro apylinkės atstove tarybon 
aklamacijos būdu išrinkta Joana Ku- 
raitė. Taip pat aklamacijos būdu jau
nimo tarybon išrinktas Paulius Ku
ras. KLB Windsoro apylinkės 

rinkiminė komisija

DEVYNIOS . . .
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

kia žemę, nebeturi vietos susto
ti. Nusileisti galima tik pro kal
nuose esantį tarpeklį ir tai tik 
dienos metu. Vakare aerodro
mas visai uždarytas ir nusilei
dimo takai net neturi šviesų, nes 
pavojinga leistis tarp kalnų, ku
rie tamsoje sunkiai įžiūrimi, nes 
nesiskiria nuo dangaus.

Kun. M. Tamošiūnas supažin
dina mus su konsulu St. Siručiu, 
prof. J. Zaranka, kurie atvyko iš 
Bogotos, ir su kitais Medellino 
lietuviais, kurių buvo turbūt 
tiek pat, kiek ir mūsų.

(Bus daugiau)

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

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

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

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

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIU draudos bendrovių atstovybė •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ p* ... 480 RONCESVALLES AVI.,
JSTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto 3, ONTARIO

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Durbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

sitvarko, tai spaudos pristaty
mas iš tikrųjų yra vykdomas 
vėžlio greičiu, nors laikraščių 
administracijos pačios ją sude
da į pašto parūpintus maišus 
pagal miestus su atitinkama 
kortele. Pvz. kiekvieną antra
dienio vakarą į centrinį Toronto 
paštą nuvežami maišais suskirs
tyti “TŽ”. Jų tarpe būna ir 
Montrealiui skirtas maišas, ku
rį paštininkams belieka įmesti 
į traukinio bagažinį vagoną. O 
visdėlto “TŽ” skaitytojus Mont- 
realyje pasiekia tik kitos savai
tės pradžioje.

Kanados Pramonininkų Dr- 
jos pirm. K. Rapsey pasiuntė 
protesto telegramą premjerui 
P. E. Trudeau ir kaikuriems 
ministeriams dėl nelegalaus 
paštininkų ir Toronto Maltono 
aerodromo gaisrininkų streiko. 
Iždo taryba Otavoje abu šiuos 
streikus yra pripažinusi nelega
liais, nes pasirašytos sutartys 
tebėra nepasibaigusios. K. Rap
sey primena Kanados vyriausy
bei, kad ji privalo laikytis įsta
tymo ir kad neturi teisės vesti 
derybų su įstatymą laužančiais 
valdžios tarnautojais. Ir pašti
ninkai, ir aerodromų gaisrinin
kai yra valdžios tarnautojai.

ADOLFAS ZUBĖ, sūnus Konstanti
no, iš Kretingos apskr., Mosėdžio 
vaisė., yra jieškomas jo sūnų ir duk
ters. Jieškomasis iki 1958 m. gyve
no Britanijoje, Litt Cambertom Per- 
shore Wores, England. Jis pats arba 
apie jj žinantieji prašomi atsiliepti:
K. Poškienė, 9 Braiorne Cr., Toron
to, Ont. Tel. 762-6684.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

SUDBURY, ONTARIO
PAVASARIO FESTIVALIS buvo 

surengtas etninių grupių šeštadieni
nių mokyklų — lietuvių, lenkų, suo
mių, ukrainiečių ir kroatų technikos 
mokyklos salėje. Lietuviukai, vado
vaujami S. Martinkutės, Danguolės 
Remeikytės ir Alekso Kusinskio, gra
žiai pašoko “Saulutė tekėjo”, Kalve
lį ir padainavo trejetą dainelių. Ant
rą kartą šokant Kalvelį, Silvija įtrau
kė kitų tautybių šeštadieninių mo
kyklų mokinius ir net suaugusius. 
Tai buvo linksma staigmena, kuri iš
judino visą salę. Tautiniams šokiams 
akordeonu grojo Antanas Gatautis, 
o dainoms gitara pritarė Gediminas 
Remeikis.

Kiekviena grupė turėjo savo tau
tinio meno parodą. Lietuvių meno 
parodai sumaniai vadovavo Grasė 
Petrėnienė. Jai talkino Marija še-
mogienė, Elena Tolvaišienė ir Biru
tė Stankuvienė, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Reikia tikrai pasi
džiaugti, kad lietuvių paroda buvo 
turtingiausia ir įspūdingiausia. Vy
ravo G. Petrėnienės tapyti paveiks
lai, kurių buvo net 14. Be to, buvo 
Čiurlionio, Kaulėno, A. Tamošaičio 
paveikslų reprodukcijų, gintaro dir-

JUS DAR
TURITE
LAIKO!

Ontario’s
Nuo pirmadienio iki penktadienio 8 v.r. — 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 v.r.

naujos $300 milijonų Ontario Ta 
sistemos Jums tenkančia dalimi

GAUTI NUOLAIDOMS TURITE UŽPILDYTI
a) Federal income tax return 

(federacinių mokesčių blankus)
b) Ontario Tax Credit Form

(Ontario provincijos mokesčių kredito blankus), 
nors jums ir nereikia mokėti mokesčių

ei mos, pensininkai, nuomininkai, invalidai ir kiti gali pasinaudoti tomis 
nuolaidomis. Naujoji Ontario Tax Credit System (mokesčių kredito sistema) 
yra įvedusi tris skirtingus kreditus.

Savininkai arba nuomininkai (įskaitant kambarių nuomininkus bei pen- 
sijonierius) gali pasinaudoti Property Tax Credit (nuosavybės mokesčių 
kreditu).

2, Užpildantieji Federal income tax return (federacinių pajamų mokesčių 
blankus) gali pasinaudoti Sales Tax Credit (pardavimo mokesčių kreditu).

3, Asmenys, turį daugiau kaip 65 metus amžiaus, gali pasinaudoti Pensioner 
Tax Credit (pensininkų mokesčių kreditu).

Jeigu ir nemokate šiais metais mokesčių, vistiek užpildykite federacinių 
mokesčių blankus ir Ontario Tax Credit Form (Ontario provincijos mokesčių 
kredito blankus). Abudu blankai atsiunčiami viename voke. Ontario Tax 
Credit Form (Ontario mokesčių kredito blankus) rasite 2 ir 3 puslapyje.

Gyvenantieji metropoliniame Toronte tesikreipia j numerį 965-8470. 
Kitur gyvenantieji nemokamai galite kreiptis išsukdami 0 ir prašydami 

telefonistę sujungti su Zenith 8-2000.

SKAMBINIMO VALANDOS:
9 v.v.
— 5 v.p.p.

TAX CREDIT SYSTEM
William G. Davis, Premier

Arthur K. Meen, Minister of Revenue

A BaČėnaS AU Seasons Tmyel,
2227 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

B.D.

betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531

binių ir lietuviškų audinių su Lietu
vos himnu ir “Kur bėga Šešupė”. 
Gražiai puošė lietuvių parodos sko
ningai padengtus stalus lietuviški al
bumai, knygos, juostos, gintarai. 
Ypač ryškių spalvų simboliniu virše
liu švietė G. Petrėnienės knygelė 
“Vaikučio džiaugsmai”, kurią Sud- 
buryje įsigijo net ir neturintieji vai
kų. Mūsų šeštadieninės mokyklos 
mokiniai taip pat neatsiliko. Ir jų 
piešiniai bei kiti mokslo metu atlik
ti darbeliai puošė vieną stalą. Ypač 
gražus buvo Katrytės Albrechtaitės 
nupieštas užrašas: “šeštadieninė Tu
mo-Vaižganto vardo lietuvių mokyk
la”. G. Petrėnienės paveikslai buvo 
gražiai įvertinti — daug kas panoro 
pirkti tiesiai iš parodos arba užsisa
kyti. Darbu festivaliui daug talkino 
mokyklos vedėja Nijolė Paulaitienė, 
Agota Pranckūnienė, Marija Šemo- 
gienė, Elena Tolvaišienė, Birutė 
Stankuvienė, o rūdiniais — Marija 
Venskienė, Sigutė Rudienė, Aldona 
Kručienė ir Salomėja Poderienė. — 
Šeštadieninės mokyklos lietuviukai 
pasirodė ir televizijoj su Sonja Dunn 
Shaw sekmadienio rytą 11 v., kur 
Silvija Martinkutė turėjo pasikal-

bėjimą. Pagarba tiems lietuviams, 
kurie aktyviai įsijungia į lietuvišką
jį bendruomenės gyvenimą ir garsi
na mūsų pavergtos tautos garbę.

PROF. DR. ROMAS J. RAČINS- 
KAS, be savo tiesioginių pareigų 
Sudburio universitete ir ligoninėj, 
atidarė privatų kabinetą miesto 
centre. Sėkmės. K. A. S.

ELENA IR KAZYS ŠVIEŽIKAI 
gražiai atšventė savo 25 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ta proga už
siprašė giedotas padėkos Mišias. 
Sveikinimo žodį vaišių metu tarė 
kun. Ant. Sabas, o paskui buvo ati
darytos vertingos dovanos. Sukaktu
vininkai yra iš aktyviųjų ir šviesiųjų 
lietuviškų šeimų — uoliai lanko lie
tuviškas pamaldas, dalyvauja lietu
viškame bendruomenės gyvenime ir 
priklauso “TŽ” skaitytojų šeimai. Il
giausių metų. K. A. S.

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

Toronto. Tel. 531-8422

RODNEY,
PRANEŠIMAS

A. a. Gediminas Narbutas staigiai 
mirė 1974 m. balandžio 7, sekmadie
nį, Šv. Juozapo ligoninėje Londone, 
būdamas 20 metų amžiaus. Jo gyven
vietė — RR 2 Rodney, Ont. Paliko 
motiną Juliją Narbutienę (Andru- 
lionytę), seseris — Nijolę, Dalią ir 
Ramoną, gyvenančias šeimos namuo
se. Tėvas Valteris mirė 1968 m. Ve
lionis buvo pašarvotas Padfield lai
dotuvių namuose Rodney. Laidotu
vių Mišios atlaikytos balandžio 10, 
trečiadienį, 11 v. r., Šv. Marijos ka
talikų šventovėje. Jas laikė kun. 
William Smith ir kun. B. Pacevičius. 
Palaidotas Šv. Marijos kapinėse. Ro
žinis laidotuvių namuose atkalbėtas 
balandžio 9, antradienį, 8 v. v.

Padfield Funeral Home 
Rodney, Ont.

SKAUDI NELAIMĖ ištiko J. Nar
butienę ir jos šeimą. Balandžio 7 d. 
mirė jos sūnus Gediminas. Prieš 4 
metus mirė jos vyras V. Narbutas, o 
dabar sūnus, eidamas vos 19 metus. 
Jis buvo baigęs West Lome gimna
ziją, studijavo pirmuosius metus 
Western universitete Londone. Buvo 
baigęs vietos liet, mokyklą, dalyvavo 
vietos jaunimo dainos ir šokio gru
pėje. Kartu buvo daug žadanti viltis 
— pradėjo rašinėti laikraščiams. 
Kritiškai vertino ne tik vyresniųjų 
neigiamus įpročius, bet ir šiuolaiki
nius jaunimo nukrypimus, kuriuos 
sukelia nevykusios televizijos prog
ramos ir žurnalų kriminaliniai ir sek
sualiniai aprašymai. Jis po vieno to
kio pasisakymo vietiniame laikraš
tyje susilaukė ir reakcijos — jo paš
to dėžutėj buvo rastos dvi tuščios 
alaus bonkos. Mirties priežastis dar 
nenustatyta. Daug kas kaltina uni
versiteto klinikas - ligoninę, kuri at
sisakė jį priimti, nors buvo pakarto
tinai prašyta. Teko girdėti, kad dėl

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!

INQIIDANPF G' fresher Insurance ir IROUilHIlVL Frank Barauskas Insurance Agency Ltd.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., — ■ rnr into 
TORONTO, ONTARIO iCI.
• Įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai*

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

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

ONTARIO
jo mirtis? vyksta tardymas. Kaip 
ten bebūtų, šeima neteko paguodos, 
o mūsų apylinkė ir aplamai lietuviai 
— daug žadančios pajėgos. Jis palai
dotas West Lome kapinėse. Žmonių 
buvo iš visur. Pamaldas atlaikė kun. 
B. Pacevičius ir vietos klebonas J. 
Smith. Atsisveikinimo kalbas švento
vėj pasakė abudu kunigai, kapinėse 
studentų vardu — J. Valaitis, vietos 
lietuvių — V. Ignaitis. Po laidotuvių 
lietuvių klube buvo suruoštas pri
ėmimas. Mielas Gediminai, ilsėkis ra
mybėje!

ALMIS KUOLAS iš Toronto, Ka
nados Lietuvių Jaunimo S-gos pirm., 
pažadėjo atvažiuoti su paskaita į mū
sų apylinkę. Motinos Dienos minėji
mo proga. Almis yra aiškaus nusista
tymo ir išimtinai gražios lietuviškos 
tarsenos studentas. Jo visuomeninis 
pasireiškimas yra jau žinomas ir už 
Toronto ribų. Laukiam. Kor.

AYLMER, ONT.
KULTŪRINIU PASIKEITIMU 

programoj tarp Kanados ir Sov. Są
jungos turbūt viena pirmųjų gimna
zijos mokinių grupių išvyko iš Ayl- 
merio, Ont., apylinkės. Patys moki
niai, daugiausia iš savo santaupų, už
simokėjo kelionės išlaidas. Per Bri
taniją, Švediją, Suomiją ir Leningra
dą nuvyko į Maskvą. Grupėje buvo 
30 gimnazistų, kuriems vadovavo mo
kytojas. Jų tarpe buvo ir lietuvis Rai
mondas Usvaltas, kuris yra ir Kana
dos aviacijos kadetas. Jis Maskvoje 
pasiteiravo informacijos pas milici
ninką. Gavęs atsakymą, padėkojo 
jam saliutuodamas. Raimondas vie
toje buvo suimtas, nugabentas į mi
licijos būstinę, kur net 5 valandas 
buvo tardomas. Rusiškieji gestapi
ninkai gerai žinojo, kad jis iš Kana
dos, Kanadoj gimęs ir rusiškai nemo
ka. Laisvose valstybėse turistų už 
niekus nesuiminėja. Tai toks “kul
tūrinių” ryšių užmezgimas tarp Ka
nados ir sovietų jaunimo. Kaip apie 
jų kultūrą atsilieps tie 30 mokslei
vių? Jeigu kurie ir buvo susižavėję 
anuo “laisvės pilnu kraštu", po šio 
jų draugo tardymo pasikeitė.

Be to, CBC iš Londono, Ont., pra
nešė, kad vienas grįžusiųjų pasisakė 
gavęs parazitų (utėlių). Gal ir dau
giau tų jaunuolių parsivežė kultūri
nių “dovanų” į Kanadą. Paklaustas 
CBC korespondento, ekskursijos va
dovas pareiškė, kad parazitais užsi
krėsti galima nešvariuose sovietų 
restoranuose ir kitur. Štai tau Sov. 
Sąjungos švara, nemokama medici
na ir augštoji kultūra. V. Ras.

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.

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

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto tel. 531 - 4251

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.
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šv. Jono Kr. parapijos ir 

Anapilio žinios
— šį sekmadienį pamaldos vyks 

pagal 1 valandą pirmyn pasuktą laik
rodį. Anapilio sodyboje sparčiai vyk 
domi naujosios klebonijos vidaus 
įrengimo darbai. Kleboniją paruo
šus apsigyvenimui, šv. Jono Kr. par. 
persikels iš Dundas senosios vietovės 
į Anapilį. Jo parodų salėje šią sa
vaitę baigiama įrengti mažoji vir
tuvė, uždėtos langams užuolaidos. 
Praėjusį savaitgalį su pasisekimu 
vyko šiose patalpose dail. A. Tamo
šaičio paroda.

— Bažnyčios statybos reikalais iš 
Niujorko dvi dienas viešėjo dail. V. 
Jonynas. Su dailininku susitarta dėl 
bažnyčios vidaus bei jos liturginio 
ir meninio jrengimo. Per dvi savai
tes dailininkas sutiko paruošti de
tales.

— Anapilio statybai aukojo: $1000 
— Bever Lumber Co., $300 — S. 
Telčinskas, $200 — J. Ignatavičius, 
po $100: P. Barauskas, P. Cepon- 
kus ir N.N., po $50: S. Ruibys ir V. 
Marcinkevičius. Geradariams nuošir
di padėka.

— Iš par. bažnyčios antradienį pa
laidota a.a. Bronislava Rekštienė. 
Velionės vyrui, dukros ir sūnaus šei
moms gili užuojauta.

—: Šį šeštadienį Anapilio sodybon 
atvyksta Čikagos ansamblis “Gran
dis” su “Lietuviškomis vestuvėmis”. 
Parehgimą globoją L. K. Moterų Dr- 
jos Šv. Jono Kr. par. skyrius.

— Šį sekmadienį — Toronto apy
linkės ir Kanados krašto tarybos rin
kimai.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8.30 v. 
r., už Baubinų šeimos mirusiuosius, 
11 vai. metinės už a.a. Juozą Česėką. 
Sekmadienį: 10 v. už a. a. Kostą 
Pranckevičių, 11 v. už a.a. Veroni
ką Sideravičienę ir 11 v. Anapily
je už a.a. Anelę Giedraitienę.

— Sutuokti: Peter Kooler ir Yo
landa Renkauskaitė.

— Pakrikštyta: Rasa Marija Ma- 
tušaitytė.

Anapilio moterų būrelis pra
ėjusį savaitgalį, balandžio 20-21, 
surengė dail. A. Tamošaičio kū
rinių parodą. Šeštadienį įvyku
siame atidaryme rengėjų vardu 
visus pasveikino F. Urbonienė. 
Ilgesnį žodį tarė dail. R. Pau- 
lionis, apibūdindamas dail. A. 
Tamošaičio darbus ir pasi
džiaugdamas, kad jie yra ir in
dividualūs, ir giliai lietuviški. 
Anapilio tarybos pirm. A. Rin
ku nas pasveikino pirmąją šio
se patalpose surengtą parodą ir 
padėkojo dail. A. Tamošaičiui 
už paaukotą didelį kilimą lie
tuviškosios kraičių skrynios mo- 
tvvais. Jis jau puošia salės ves
tibiulį. Dail. A. Tamošaitis taip
gi dovanojo du savo paveikslus 
Anapilio parodų salei papuošti. 
Po to buvo kavutė ir parodos ap
žiūrėjimas. Parduota daug pa
veikslų.

A.a. Bronislava Rekštienė mi
rė staiga balandžio 20 d. savo 
namuose. Velionė buvo 79 m. 
amžiaus, kilusi iš Grinkiškio. 
Jos vyrui iš Lietuvos į Kanadą 
emigravus krizės metu, velionė 
su dviem mažais vaikais 10 me
tų gyveno Lietuvoje ir tik 1939 
m. atvyko į Montreal!, o vėliau 
persikėlė į Torontą. Ji pasižy- 
mėjo gera širdimi, pagalba ar
timui. Palaidota iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse. Pa
liko vyrą Praną, sūnų ir dukrą 
su šeimomis.

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

MORTGIČIAI
Turime pirmųjų ir antrųjų mortgi- 
čių gerom nuosavybėm. Norintieji 
saugiai investuoti pinigus, skambin
kite VALTERIUI D R E Š E R I U I 
233-3334 Toronte. Frank Barauskas 
Limited, Realtor & Mortgage Broker.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.
SPRINGHURSTE išnuomojamas vi
sam sezonui keturių miegamųjų va
sarnamis. Tel. 762-8998 Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon 

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Toronto ateitinin

kus, švenčiančius savo metinę šven
tę. Nuoširdi užuojauta Danguolei Ba- 
ziliauskienei, mirus Čikagoje jos tė
veliui. Geriausi sveikinimai Bronei 
ir Jonui Stankaičiams, švenčiantiems 
savo 25 m. vedybų jubilėjų.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 7.30 v., už sūnų, užpr. dr. A. 
Matuko; 8 v. — už Elzbietą Palec
kienę, užpr. A. Paleckio; 8.30 v. — 
už Joną Lungį — 30 met., užpr. S. 
Olekienės; 9 v. — už Mačiulių šei
mos mirusius, užpr. F. J. Mačiulių; 
sekmad., 8 v., — už Vaserių šeimos 
mirusius, užpr. J. M. Vaserių; 9 v. — 
už Uršulę Povilaitienę, užpr. Mocke
vičių; 10 v. — už Adelę ir Pijų Ado
mavičius, užpr. M. V. Indrišiūnų;
11.15 v.—Vlado Pūtvio šaulių kuopos 

intencija; 7 v.v. — už Endzelių šei
mos mir. užpr. M. V. Endzelių.

— Ateinantį sekmadienį bus To
ronto ateitininkų metinė šventė. Mi
šios 10 v., po Mišių — užkandžiai, 
akademinė ir meninė dalis. Dėl atei
tininkų šventės Pirmosios Komuni
jos ir Sutvirtinimo pamokų nebus.

— Per visą gegužės mėnesį mūsų 
šventovėje bus laikomos Mišios už 
gyvas ir mirusias motinas. Novenos 
laiškai jau išsiųsti, tik dėl pašto strei
ko gal vėliau bus pristatyti.

— Pranešame, kad parapijos sa
lės nuomojimas 1975 metams jau 
yra siūlomas lietuviams ir jų prga- 
nizacijoms. Prašome užsisakyti salę 
iki gegužės 20 d.

— Pakrikštyta Kristina Ilisa Ma
ria, Jūratės Ardavičiūtės ir Frank 
Mauro duktė.

— Primename, kad jau arti Pir
mosios Komunijos ir Sutvirtinimo iš
kilmės: gegužės 5 d. — Pirmoji Ko
munija ir gegužės 12 d. — Sutvirti
nimas.

Lietuvių Namų žinios
— Atvelykio sekmadienį, balan

džio 21, Lietuvių Namuose įvyko ve
lykinė popietė. Prie velykinio stalo 
susėdo apie 130 asmenų.

— Balandžio 28, sekmadienį, LN 
pensininkų klubo patalpose pensi
ninkai rengia bazarą. Bus parduo
dama daug gražių rankdarbių, pa
čių pensininkų pagamintų. Lietuvių 
visuomenė turėtų bazaru susidomėti.

— Lietuvių Namams reikia darbi
ninkų švarai ir tvarkai palaikyti. LN 
administracija norėtų gauti lietuvius, 
tačiau iki šiol lietuviai nepasisiūlė, 
nors kelis kartus buvo skelbta. Gai
la, kad gali tekti minėtiems darbams 
samdyti nelietuvius darbininkus.

— Spaudos balius “Nepriklauso
mai Lietuvai” paremti įvyks Lietu
vių Namuose gegužės 4 d. “Nepri
klausoma Lietuva” Kanados lietu
viams yra daug pasitarnavusi, verta 
paramos. Visi lietuviai kviečiami ba
liuje gausiai dalyvauti.

— Gegužės pradžioje Lietuvių Na
mams reikia sumokėti trumpalaikę 
$50.000 paskolą, kuri buvo paimta 
statybos kontraktams apmokėti. Pa
skolą buvo numatyta padengti iš par
duotų lakštų (debenture). Dėlto LN 
valdyba prašo visus lietuvius kaip 
galima greičiau pirkti likusius $60.- 
000 paskolos lakštus, kad galima bū
tų laiku tesėti pasižadėjimus. Tiki
masi, kad ir šį kartą lietuviai pa
rodys vieningumą ir jautrumą.

— Velykų laikotarpyje LN pasko
los lakštų (debenture) nupirko: No
ra Dūdienė už $5.000, Juozas Vaš- 
kela — už $1.000, Vytautas Balsys
— už $1.000, Medardas Liormanas
— už $200 ir Juozas Baltaduonis — 
už $200.

— Nario įnašus įmokėjo: po $100
— Julius Gripas, Petras Šturmas, Ir
ma Šturmienė; po $75 — Juozas 
Morkūnas ir T. B. Žedas.

Toronto Simpson Avon meno 
galerijos V augšte, Queen ir 
Yonge St., tarp 130 dalyvaujan
čių menininkų yra ir Jūratės 
Baturaitės paveikslas. Dalis jos 
darbų išstatyta Lembton meno 
galerijoje, 4161 Dundas St. W.

PADĖKA
KLB Toronto apylinkės valdyba 

reiškia didelę padėką Vidai Bara- 
kauskaitei, kuri, valdybos paprašy
ta, sutiko suorganizuoti lietuvių sky
rių velykinėje parodoje Toronto ro
tušėje.

Nuoširdžiai dėkojame puikius lie
tuviškus patiekalus paruošusioms po
nioms — Skrinskienei, Tamulaitie- 
nei, Jokūbaitienei, Černiauskienei ir 
Barakauskienei; savo meno ar lie
tuviškos tautodailės darbų parūpinu
siems p.p. — Abromaitienei, Balsie
nei, Valiūnienei, Puterienei, Marijo- 
šiui; tautiniais drabužiais pasipuošu- 
siems jauniesiems talkininkams — 
Danai Lasauskaitei, Sigitai Černiaus
kaitei, Danai Jokūbaitytei ir Jonui 
Nakui.

Ypatinga padėka priklauso po
nams Barakauskams, kurie rūpinosi 
meno tautodailės eksponatų su
tvarkymu bei jų priežiūra.

KLB Toronto apylinkės valdyba

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

TORONTO VL. POTVIO ŠAULIŲ KUOPOS DVIDEŠIMTMEČIO ŠAULIŠKOS VEIKLOS

paminėjimas'banketas 
balandžio 27, 
šeštadienį, 
7 v.v., Toronto 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 
1573 Bloor Street W.

• Vaidinimas "Šiaurės pašvaistė

• Vakarienė • Smagus šokiai
• Jaunimui 15-18 m. su tėvais Įėjimas nemokamas • Įėjimas — $8.

• Bilietai gaunami Lietuvių Namuose ir paskambinus tel. 537-2869

• Jus dalyvauti kviečia — kuopos valdyba
______ I

Maloniai kviečiame atsilankyti j tautinių šokių grupės “ATŽALYNAS”
gegužės 11 d. Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. w., rengiama

metinį šokių VclkaTO
Meninę dalį attiks "Atžalynas" ir sol. R. Strimaitis

• Šilta vakarienė su vynu, loterija •
ir kitos staigmenos

• Šokiams gros kapela "Muzika"
• Bilietai suaugusiems — $7.50, •

studentams — $5.00

RINKIMAI Į KLB KRAŠTO 
IR TORONTO APYLINKĖS 
TARYBAS ĮVYKS balandžio 28, 
sekmadienį, šiose būstinėse: 
Anapilyje, evangelikų liuteronų 
Išganytojo, Prisikėlimo ir Šv. 
Jono Kr. parapijose nuo 9.30 v. 
r. iki po pamaldų, kol bus bal
suotojų, Lietuvių Namuose — 
3-5 vai. p.p. Visi jauslume par
eigą dalyvauti balsavimuose.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veiks ir šį penktadienį, 
balandžio 26, nuo 8 v.v. Progra
mą atliks dainininkai “Platon 
and Rea”. Rengėjai dėkoja Šv. 
Jono Kr. parapijai ir ateitinin
kų tėvų komitetui už $25 aukas.

Ateitininkų šventėje šį savait
galį kviečiama dalyvauti visa 
Toronto visuomenė. Sekmadienį 
10 vai. — Mišios Prisikėlimo 
šventovėje, po jų — posėdis sa
lėje ir dr. J. Sun'gailos paskaita.

HamilĮono mergaičių choro 
“Aidas” $1000 loterijos laimin
gojo bilieto traukimas įvyks ba
landžio 27, šeštadienį, per aidie- 
čių vakarą Hamiltono Jaunimo 
Centro salėje. Turintieji bilietų 
šakneles prašomi iki tos datos 
jas nusiųsti loterijos rengėjams.

Akademikai skautai rengia 
jaunųjų menininkų ir fotografų 
parodą Toronto Lietuvių Na
muose gegužės 4, šeštadienį. Ji 
bus atdara nuo 11 v.r. iki 3 v 
p.p. ir nuo 7.30 v.v. iki 10 v.v. 
Visi kviečiami atsilankyti.

“N. Lietuvos” rėmėjų būrelis 
gegužės 4, šeštadienį, L. Na
muose rengia vakarą su įvairia 
programa ir šokiais.

Su prof. dr. Antano Maceinos 
naujuoju veikalu “Krikščionis 
pasaulyje” torontiečiai bus su
pažindinti gegužės 5, po 11 vai. 
pamaldų Anapilyje. Knygą lie
tuvių visuomenei apibūdins 
prel.' V. Balčiūnas, atvykęs iš 
Putnam. Minėto veikalo 500 eg
zempliorių yra užsisakiusi Šv. 
Jono Kr. parapija, kuri yra kar
tu ir knygos mecenatas įsikūri
mo Anapilyje proga.

Kanados Baltiečių Federaci
jos metinis susirinkimas bus ge
gužės 5, sekmadienį, punktua
liai 2 v.p.p., Toronto Latvių Na
muose, 491 College St. Darbo
tvarkėje — praėjusių metų 
veiklos apžvalga, pirmininko ir 
moterų tarybos pranešimai, bū
simos veiklos aptarimas. Daly
vius pavaišins baltiečių moterų 
taryba.

Norintys vykti i XX Lietuvių 
Dieną Winnipege gali užsire
gistruoti pas J. Karasiejų tel. 
279-9079. Išskrendama birželio 
28 d. apie 1 v.p.p. Kelionė lėk
tuvu ten ir atgal — $107. Nak
vyne pasirūpina patys ekskur
santai.

Baltistikos studijų kursas nuo 
sekančio rudens bus skaitomas 
Toronto universitete ir vadinsis 
“Social and Political Studies of 
Baltic States”. Kursas bus skai
tomas vadinamame “extension” 
skyriuje. Kreditai už jį klausy
tojams nebus duodami. Dėstyto
jų tarpe yra ir J. Vaštokienė.

Miss Vilnius karalaitė 1974 
metams buvo renkama Anapily
je balandžio 20, praėjusį šešta
dieni. Iš septynių dalyvavusių 
kandidačių vertintojai turėjo 
sunkią pareigą atrinkti dvi: 
Miss Vilnius ir jos pavaduotoją. 
Pirmoji vieta teko Kristinai Da
nutei Imbrasaitei iš Toronto, 
antroji — Dainai Grabauskaitei 
iš Okvillės. Jos buvo atrinktos 
pagal išvaizdą, lietuvių kalbos 
mokėjimą rastu bei žodžiu ir 
bendrą vertintojų nuomonę. Jų 
komisiją sudarė: J. Čuplinskie- 
nė, O. Indrelienė, G. Pacevi- 
čiūtė, A. Puteris, A. Rinkūnas, 
E. Stepaitienė ir G. šernas.

Pakvietimus iš anksto galima užsakyti, 
skambinant V. Stabui 766-7384 
arba V. Dauginiui 249-2067
Pradžia 6.30 valandą vakaro

"Atžalyno" tėvų komitetas

♦ X 
Maloniai kviečiame atsilankyti į

LIETUVIŲ PENSININKU KLUBO rengiama

BAZARA
U -,v 

balandžio 28, sekmadieni.
Lietuvių Namų III-jo augšto salėje.

Bus galima įsigyti pensininkų rankdarbių, i;- 
pasivaišinti namie gamintais skanėstais ir kava.

Pradžia - 12 valandę.
VALDYBA J|

Skaudų religijos ir tikinčių
jų persekiojimą okupuotoje Lie
tuvoje atskleidžia Vakarų pa- 
pasaulį pasiekusios “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
aštuoni numeriai. Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybė yra išver
tusi į anglų kalbą ir išleidusi 
tris numerius — 4, 5 ir 6. Lietu
vių pareiga tas knygeles kiek 
galint plačiau paskleisti svetim
taučių tarpe. Viena knygelė kai
nuoja'$1, penkios ar daugiau — 
po $0.50. Užsakymus siųsti Re
liginės Šalpos Komitetui, 64-09 
56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, 
USA.

Gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas ir Ponia, Ontario premjero 
ir ministerių kabineto pakviesti, 
dalyvavo balandžio 10 d. Onta
rio gubernatorės Pauline M. 
McGibbon garbei suruoštame 
priėmime parlamento rūmuose.

CBC radijo programoj “Iden
tities”, kuriai vadovauja ukrai
nietis Mikitiuk, girdėti daugiau
sia ukrainiečių ir lenkų dainos, 
pokalbiai ir 1.1. Iki šiol neteko 
girdėti joje apie lietuvius. Pro
gramos vedėjas, matyt, neturi 
ryšių su lietuvių veikėjais bei 
organizacijomis.

Dr. Juozui Kaškcliui š.m. ko
vo 23 d. suėjo 70 metų amžiaus. 
Sukaktis buvo atžymėta L. Na
muose drauge su tarptautinės 
ABN organizacijos 25 metų 
veiklos sukaktimi. Toje antibol- 
ševikinėje organizacijoje dr. J. 
Kaškelis daugiausia ir reiškiasi.

Praėjusios Gavėnios rinkliava 
Toronto arkivyskupijoje buvo 
gana gausi. Ji skirta varganųjų 
kraštų šalpai. Lietuvių katalikų 
parapijos prie šios rinkliavos 
taip pat prisidėjo. Prisikėlimo 
parapija suaukojo $800 (pernai 
— $1,201.30), Šv. Jono Kr. — 
$1,075.25 (pernai $1,075.25). 
Buvo kilę priekaištų, esą tos 
rinkliavos lėšos panaudojamos 
prokomunistiniams sąjūdžiams. 
Į “Tž” pasiteiravimą vysk. Ful- 
tonas pareiškė, kad priekaištai 
nepagrįsti. Kam tos lėšos panau
dojamos, matyti iš kasmet skel
biamų biuletenių.
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Dailininkui A. Tamošaičiui, 
padovanojusiam savo paveikslą 
Toronto Maironio mokyklai, la
bai nuoširdi padėka. Vedėjas

Dail. A. Tamošaitienė išaudė 
drobę “Gintaro” penkių šokėjų 
tautiniams drabužiams. Drobė 
kainuos $250, juostos — $225. 
Jieškomas siuvėjas-ja drabu
žiams pasiūti. Jei kas galėtų re
komenduoti siuvėją, skambinki
te J. Karasiejui tel. 279-9079 
ar K. Rusinui tel. 533-2511.

“Lietuvių Dienos”, mėnesinis 
iliustruotas žurnalas, leidžiamas 
tos Angeles mieste, kovo mėne
sio numeryje daug vietos pa
skyrė Kanados lietuviams — ra
dijo programos “Tėvynės prisi
minimai” vedėjui J. R. Simana
vičiui (nuotraukos — viršelyje 
ir viduriniuose puslapiuose), 
Lietuvių Fondui, dail. Tamošai- 
čiams, ' “Paramos”, “Carling 
Community Arts Foundation” 
(tik įdėtas ne tas parašas po kli
še). Prie nuotraukų pridėti Pr. 
Alšėno rašiniai apie J. R. Sima
navičių ir dail. Tamošaičius.

Spaudos savaitė Ontario pro
vincijoj buvo užbaigta spaudos 
atstovams provincinės valdžios 
surengtais pietumis Royal York 
viešbutyje. “TŽ” atstovavo A. 
Rinkūnas. Pietų metu buvo pa
skelbti metiniai žymenys ketu
riems iškiliesiems žurnalistams: 
J. S. Keates, buvusiam “Cana
dian Press” pirmininkui, J. F. 
B. Livesay, mirusiam 1944 m. 
(žymenį priėmė duktė), G. Pe
lletier, buvusiam “La Presse” 
redaktoriui ir federaciniam mi- 
nisteriui, B. Fraser, mirusiam 
1968 m. (žymenį priėmė žmo
na) Pagrindinė kalbėtoja Onta
rio socialinių reikalų ministerė 
M. Birch kvietė žurnalistus tal
kinti jai šioje sunkioje srityje.

Per CBC radiją Velykų dieną 
Ivano Romanovo -programoje 
buvo transliuojamos dvi lietu
viškos giesmės: “Alyvų darže
ly” ir “Linksma diena mums 
nušvito”. Toje programoje kas 
savaitę transliuojama įvairių 
tautų muzika. Labai retai gir
dėti lietuviškų kūrinių.

Anatolijaus Kairio “Paliki
mas” atvyksta į Montreal} gegu
žės 4, šeštadienį. Daug kalbame 
apie savo jaunimo lietuviškumą, 
bet ką darome jam stiprinti? Šfai 
gera proga: Ročesterio, N Y, stu
dentai ir moksleiviai ateitinin
kai, režisuojami Andriaus Cie- 
minio, įtemptai dirbo, kol pasta
tė puikų veikalą — A. Kairio 
“Palikimą”. Lietuvių kalbą dai
lino ir tikslino dr. A. Klimas. 
Grimas — specialisto Stasio Il
gūno. Mes juos matėme Ročes- 
teryje sausio 19 d., po to pakvie
tėm į Montreal} pasidžiaugti 
jaunimo nuveiktu darbu. Tad at
vykite gegužės 4, šeštadienį, 
7.30 į Aušros Vartų parapijos sa
lę ir pamatysite, ko seniai ne
matėte. Įėjimas — $4, o besi
mokančiam jaunimui — $1. Po 
vaidinimo — bufetas; loterija, 
Vaišės. Šokiams gros “Chere- 
mosh” orkestras. Savo atsilan
kymu parodysite, kad ne tik de
juoti mokate, bet ir paremti, pa
drąsinti bei paskatinti jaunųjų 
darbą. Atvykę nesigailėsite. Štai 
ką rašė po premjeros Jurgis 
Jankus: “Po spektaklio . .. kiek
vienas buvo nustebintas tuo, ką 
pamatė, ir džiaugėsi, kad tą va

PA L IKI MA S
Rašytojo ANATOLIJAUS KAIRIO 3 v. drama

gegužės 4, šeštadienį, 7.30 v. vakaro
MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ

Vaidina Ročesterio, N.Y., jaunimas, 
režisuoja Andrius Ciemenis

• įėjimas — $4.00, besimokančiam jaunimui $1.00
• Po vaidinimo---- šokiai, vaišės, bufetas, loterija

• Šokiams gros CHEREMOSH orkestras
• Kviečiami visi — suaugę ir jauni
• RENGĖJAI: studentai ir moksleiviai ateitininkai

Siūlome konkrečiai!
GYVENAMŲ NAMŲ DRAUDA

"HOMEOWNER'S POLICY"

Montreal, Cote St. Luc, Hampstead, Montreal West, 
Mont Royal, Outremont, St. Laurent, 

Verdun, Westmount

Dviejų šeimų 
apiplytintas 
centrinis šildymas

Vienos šeimos 
apiplytintas 
centrinis šildymas

Nuo gaisro namui ......... ....... $25.000 $25.000
Nuo gaisro inventorius 6.250 10.000
Vagystė inventoriaus .... 6.250 10.000
Vagystė kitur ................ 1.500 1.500
Nuo gaisro priestatams . ....... 2.500 2.500
Priedas gyvenimui ....... 5.000 5.000
Atsakomybė . ....... 100.000 100.000
Priedas gydymui .......... 500 500
Priedas nuosavybei 250 250

Kaina metams ............. , ....... — $80 — $80
Pirmas 100 nemokamas

Palyginkite šias kainas su gaunamais pasiūlymais.
Turime ir kitų pasiūlymų!

Adamonis
INSURANCE AGENCY INC. 

Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas__________6.0%
Taupomąsias s-tas ______ 7.25%
Term. ind. 1 m._____ _ ___8.0%
Term. ind. 2 m._____ ___8.5%
Term. ind. 3 m.9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apd ra ri
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.

karą atsitraukė nuo įprastinių 
pomėgių, nes spektaklis buvo 
tikrai geras. Nevienam jis nu- 
sravėjo per širdį malonumu...” 
(“Draugas”, 1974. II. 9). Bilietai 
gaunami Adamonio įstaigoje, 
pas seseles ir kitus ateitininkus.

Labai Jūsų ir Jūsų draugų 
laukiame — ' .

Montrealio moksleiviai ir 
studentai ateitininkai

Lenkų laikraštis “Zwiącko- 
vviec”, išeinąs Toronte, balan
džio 5 d. laidoje plačiai aprašė 
Janet Pakulytės ir James Bur- 
natowski jungtuvių palaimini
mą AV šventovėje,' kurių apei
gas atliko kun. C. Jesa'vičius. 
Jungtuvėse ir vestuvinėse vaišė
se dalyvavo abiejų pusių arti
mieji. Suminėta visa eilė lietu
viškų ir lenkiškų pavardžių. 
Jaunoji yra iš Lanoraie, jauna
sis — iš Ville d’Anjou. Pasak 
laikraščio, jungtuvės įvyko Šv. 
Juozopo šventovėje Lanoraie, 
Que.

Montrealio pašte prasidėjęs 
streikas dėl keliolikos tarnauto
jų suspendavimo jau tapo visuo
tiniu. Šio “TŽ” nr. negalėjome 
laiku išsiųsti.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______________ 9.5%
Nekiln. turto ___________ 9.25%
Čekių kredito _ _________ 10.0%
Investacijos nuo 9.5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


