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Priešas-numeris 1
Priešų gyvenime nereikia jieškoti — jie patys atsiranda net 

ir tuomet, kai jų vengiama. Kam nors kas nors nepatinka, ir štai, 
žiūrėk, prasideda karas ar šiapjau trintis. Valstybiniame gyvenime 
pvz. nepatinka mažesnio kaimyno laisvė bei nepriklausomybė, ir 
prasideda užpuolimas. Mat, ėriukas visuomet kaltas, kai liūtas 
užsinori riebesnio kąsnio. Asmeniniame gyvenime silpnesnis būna 
kaltas, nes kliūva stipresniojo užmojams. Tokie priešai, kaip ir 
visi kiti, yra pavojingi, bet jie yra “geri” priešai ta prasme, kad 
yra matomi kaip tokie. Žymiai blogesni priešai yra tokie, kurie 
yra užsimaskavę, sunkiai pastebimi arba prisidengę malonumo 
skraiste. Fizinėje srityje toks priešas yra pvz. vėžys. Ta liga pra
sideda dažniausiai nepastebimai, o kai žmogus ją pastebi, būna 
pervėlu. Panašus priešas yra alkoholis. Tik jis yra dar gudresnis — 
veikia žmogų maloniai, bet naikinančiai. Apsauga nuo tokių priešų 
yra pati sunkiausia, nes jie kovoja su žmogumi pasalūniškais, 
gudriais, patraukliais metodais. Lygiai ta pati istorija moraliniame 
žmogaus gyvenime. Jame yra tiek daug patrauklių priešų ir prie- 
šelių, kad žmogų nejučiomis nuginkluoja. Tik prisiminkime legen
dinį milžiną Guliverą, patekusį nykštukų karalystėn. Visai maži, 
bejėgiai padarėliai užmigusį milžiną siūlais apnarpliojo ir įveikė. 
Tai simbolinis vaizdas, kuris kartojasi kasdieniame asmenų, bend
ruomenių ir tautų gyvenime. Jis sakyte sako, kad nematomas, 
nejaučiamas priešas yra pats pavojingiausias.

★ ★ ★

Žvelkime į lietuviškąją mūsų veiklą. Iš vienos pusės matome 
atviras peštynes, iš kitos — apsnūdimą bei abejingumą. Vidurinėje 
pozicijoje yra tylios, nuosaikios, pozityvios veiklos žmonės, kurie 

» mato, kad ginčais nieko pozityvaus, kūrybiško pastatyti ar surengti 
negalima. Jie dirba tyliai ir sudaro mūsų tautinės-kultūrinės 
egzistencijos pagrindą. Šalia jų yra ir tarp jų maišosi kraštutinieji 
— peštukai ir snaudalliai. Abeji yra pavojingi, bet nelygiai. Peštu
kai drumsčia lietuviškąją atmosferą, kartais ją užnuodija, sukir
šina žmones ir pakerta neviėną gerą iniciatyvą, bet jie niekam 
neleidžia užmigti ir, žinoma, patys nesnaudžia. Ta prasme jie yra 
atstovai “gerojo” pavojaus — nesislepia ir nenaikina iš pasalų. 
Matant gi pavojų, lengviau yra jo išvengti, o kartais įmanoma ir 
apvaldyti. Kas kita su snaudaliais. Jie yra pavojingesni ta prasme, 
kad lietuviškąją veiklą ėda kaip vėžys organizmą — nepastebimai, 
bet pavojingai.* Atrodo, žmonės užima tam tikras pozic\:as„ laik
raščiai rašo apie jų pareigas, bet veiklos nematyti. Taip jie pra
sėdi metų metus įvairiose pareigose, bet veiklos vežimas nuo tokio 
sėdėjimo nė kiek nepajuda. Tačiau tai dar ne pati blogiausia 
apsnūdimo rūšis. Tokie snaudaliai rodo bent simbolinį judėjimą. 
Blogiausia yra su tais, kurie nebejuda net ir judinami. Ne dėlto, 
kad jie būtų ligoniai arba susenę, bet dėlto, kad nebesidomi jokiais 
visuomeniniais reikalais. Jiem rūpi tiktai asmeniniai dalykai — 
uždarbis, namai, automobilis, žuvys, pramogos . . . Vokiečiai pasa
kytų: “Wein, Weib und Gesang”. Tai visiškas suburžuazėjimas, 
kuris yra mūsų priešas — numeris pirmas.

★ * ★

Kaip plačiai ta buržuazinė dvasia yra palietusi lietuviškąjį 
gyvenimą? Statistiniais duomenimis tai parodyti neįmanoma. Ten
ka vadovautis asmeniniu stebėjimu. Imkime pvz. kad ir religinę 
sritį. Joje yra daug pozityvių jėgų. Tiek jėgų šioje srityje mūši} 
išeivija dar niekad nėra turėjusi. Tačiau kai palygini rezultatus su 
tuo, kas turėtų būti atlikta, matai dideles spragas. Tai tarytum 
armija be koordinuojančios vadovybės, žygiuojanti įvairiomis kryp
timis. Gal tiksliau būtų sakyti — snūduriuojanti armija. Ji yra 
veikiama tos pačios apsnūdimo dvasios. Juk lengviau ilsėtis, apie 
darbus kalbėtis ir niekad jų nepradėti. Tą armiją bene daugiausia 
pajudina drąsūs pavergtos Lietuvos tikinčiųjų žygiai, realus jų 
pasiaukojimas. Jei išeivijos tikinčiųjų armija tikrai rimtai ir 
drąsiai žygiuotų, galėtų dar daug nuveikti įvairiose srityse. — Vi
suomeninėje veikloje taip pat netrūksta malonaus snaudimo. 
Kaikuriose vietovėse ta veikla suklesti, suskamba, švysteli kaip 
meteoras ir vėl apsnūsta. Kai reikia sudaryti valdybas, tenka 
medžioti — nelengva rasti narius, nes gi reikės metam kitiem 
atsibusti, patiem judėti ir kitus judinti. Atsibudimas juk yra pats 
sunkiausias. Kai veikla įsisiūbuoja, bent kurį laiką rieda savaime, 
bet jos įsisiūbavimas savaime neateina. — Politiniame gyvenime 
matyti ta pati senoji stagnacija, baimė radikaliau pajudėti. Visa 
veikla sutelkta viršūnėje, o masėms liko tik talka lėšomis. Gerai, 
kad yra pavienių asmenų, kurių dėka juda ir visas viršūnės veži
mas. — Tai tik vienas kitas brūkšnys iš lietuviškojo gyvenimo. 
Jie būdingi tuo, kad liudija pavojingiausio priešo slinkimą į visas 
sritis. Jo pavojingumą liudija net ir laurai — ant jų užsnūsta juk 
ir laimėtojai ... O jų apsnūdimas reiškia pralaimėjimą. Pr. G.

KANADOS \T 1 1 • ’JO
įvykti iNebus olimpiadosr

Pasaulio jrykiai
AŠTRAUS PROTESTO ARABU KRAŠTUOSE SUSILAUKĖ H. KISSINGE- 
rio pareiškimas “Business Week” žurnalui, kad JAV gali jėga 
užimti naftos šaltinius, jeigu jos tiekimo suvaržymai sudarytų 
rimtą grėsmę visam pasauliui. H. Kissingeris taipgi pabrėžė, kad 
tokiai minčiai pritaria ir prez. G. Fordas. Arabų vadai, pradedant 
Egipto prez. A. Sadatu ir baigiant Alžerijos prez. H. Boumedien
ne, į šį pareiškimą reagavo įspėjimu, kad tokiu atveju pasaulį į dar 
didesnę krizę įstumtų naftos šaltinių susprogdinimas. Iš tikrųjų 
JAV valstybės sekr. H. Kissingerio grasinimas yra neįgyvendina
mas, nes tokiai operacijai reikėtų didelės karo laivyno bei aviaci
jos koncentracijos, didelio skaičiaus parašiutininkų, naujų bazių 
Europoje, kuri jų tikriausiai nebūtų linkusi duoti. Kadangi pasi
ruošimų tokio masto operacijai •----- ---------------------- ----------

Pasaulinė olimpiada, turinti 
prasidėti 1976 m. liepos 17 d. 
Montrealyje, susidūrė su finan
sinėm problemom. Burmistro J. 
Drapeau 1972 m. pavasarį nu
matyta $310 milijonų sąmata 
dėl infliacijos bei kainų kilimo 
spėjo padidėti iki $653 milijo
nų. Vien tik statybos, kuriom 
buvo numatyta $250 milijonų, 
pareikalaus $580 milijonų išlai
dų. Lėšų telkimas olimpine lo 
terija bei kitomis priemonėmis 
taip pat padidėjo nuo numatytų 
$310 milijonų iki $450 milijonų, 
bet visdėlto lieka didokas $203 
milijonų deficitas. Kadangi 
Montrealis 1967 m. turėjo pa
saulinę parodą, kurios didžiąją 
deficito dali padengė federaci
nė vyriausybė, premjeras P. E. 
Trudeau šį kartą griežtai yra 
atsisakęs prisidėti prie išlaidų 
padengimo. Tokį nutarimą dar 

kartą patvirtino federacinio iž
do tarybos pirm. J. Chretien, 
primindamas burmistrui J. Dra- 
pęau, kad federacinės vyriausy
bės įsipareigojimas liečia tik 
olimpinę loteriją, specialius paš
to ženklus ir specialias monetas. 
Dviguba federacinės vyriausy
bės parama Montreal} garsinan- 
tiem tarptautiniam renginiam 
susilauktų aštraus kitų Kana
dos miestų protesto. Kvebeko 
premjeras R. Bourassa pakvietė 
Montrealio burmistrą J. Dra
peau olimpiados problemas iš
dėstyti provincinio parlamento 
komitetui. Visą reikalą kompli
kuoja ne tik finansų stoka, bet 
ir statybos darbininkų streikas. 
Jau kelias savaites streikuoja 
geležies konstrukcijų darbinin
kai, galintys suvėlinti olimpinio 
stadijono užbaigimą. Olimpia
dos rengimą siūlosi perimti Ira-

Simas Kudirka su žmona, motina ir Detroito tautiečiais Dievo Apvaizdos šventovėje prie didžiojo altoriaus susikau
pimo metu. Už jų — jaunimas su žvakėmis rankose Nuotr. Al. Astašaičio, jn.

Laisvės balsas Švedijoje
Protestantų kunigo ir profesoriaus žodis Sv. Eriko katedroje Stockholme

šiomis dienomis “T. Žiburių” re
dakciją pasiekė prancūziškas teks
tas pamokslo, pasakyto kun. prof. J. 
G. II. Hoffmanno, Stockholmo Sv. 
Eriko katedroje, kur 1974 m. lapkri
čio 12-17 d.d. buvo surengta ekume
ninė savaitė šūkiu “laisvę paverg
tiems!” Kun. dr. Hoffmannas yra Pa
ryžiaus protestantų teologijos fakul
teto garbės profesorius, dabar — re
formatų bendruomenės šventovės 
rektorius Sto;kho’me. Lietuviams ir 
kitiems baltiečiams jis yra daug pa
sitarnavęs, gindamas Baltijos vals
tybių reikalus. Drauge su grafu Fol- 
ke Bernadotu 1944-1947 m. rūpinosi 
baltiečių globa. Su lietuviais kun. 
Hoffmannas ir dabar palaiko ryšius, 
čia pateikiam svarbiąsias jo pamoks
lo vietas. RED.

Jaunieji kovotojai
Kun. Hoffmannas savo pa

mokslą pradėjo žodžiais: “1972 
m. gegužės 14 d. Romas Kalan
ta, 20 metų amžiaus lietuvis stu
dentas, dėstytojo sūnus, oficia
lus komjaunimo narys, bet uo
lus katalikas, užsipila benzino 
pačiame Kauno centre, viešame 
parke, kuriame daug kas lanko
si, ir uždega savo drabužius, ste
bint grupei draugų. — Gegužės 
29 d. taip pat Lietuvoje, Varėno
je, technikas Stonis pakartoja 
tą patį mostą miesto viduryje. 
— Tų pačių metų birželio 4 d. 
jaunas darbininkas Andriuške
vičius miršta Kaune tuo pačiu 
būdu”.

Pacitavęs tuos žodžius, pa
mokslininkas klausė, kodėl jau
ni krikščionys susidegino? Nu
švietęs faktais esamą būklę Lie
tuvoje, kur siaučia religinė ir 
tautinė priespauda, taip kalbė
jo:

“Ar galite įsivaizduoti, kokio
je nuolatinėje įtampoje gyvena 
tie jauni krikščionys? Turbūt 
jau pradedate suprasti, kad jau 
buvo pasiekta kraštutinė riba jų 
moralinės rezistencijos, juoba, 
kad nematyti jokios vilties tarp
tautiniame horizonte. Laisvasis 
pasaulis tyli. Net Vakarų krikš
čionių Bendrijos vengia betko- 
kios informacijos, kad kartais 
faktų žinojimas nedrumstų po
ilsio bei ramios sąžinės. Per 
pastarąjį dešimtmetį šimtai pa
galbos prašymų pasiekė mus. 
Mes, deja, atsisakėm jų klausy
ti, netgi jungtis maldoje už vi
sus persekiojamuosius, gyve
nančius anapus geležinės, bam
bukinės ar švendrinės uždan
gos.

no šachas Rėza Pahlevi. Blogiau
siu atveju ji gali būti perkelta 
į Miuncheną, kur įvyko paskuti
nioji olimpiada ir kur jai jau yra 
visi reikalingi įrenginiai.

Kvebeko parlamento nariai 
savo algas pasididino 34,5%. 
įskaitant neapmokestinamą $7.- 
000 papildą, dabar jie gaus 
$30.205, t.y. $4.000 daugiau už

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kai nepadeda jokie laiškai, 
jokie prašymai, jokios pastan
gos informuoti vadinamąjį lais
vą pasaulį apie jų Tikinčiųjų 
Bendrijos ir jų tėvynės dramą, 
aniem jauniem žmonėm atrodė, 
kad nebelieka nieko kito, kaip 
viešai susideginti,, kad jų kūnus 
ryjančios liepsnos apšviestų, jei 
galima, tuos, kurie atsisako pra- 
pažinti tikrove” \

Didvyriška rezistencija
Gerą pamokslo dalį kun. Hoff

mannas paskyrė ukrainiečių ka
talikams bei jų kankinei Bend
rijai, pateikdamas visą eilę su
krečiančių faktų. Pereidamas 
prie apibendrinančių išvadų, 
kalbėtojas pabrėžė ir tai, kad 
šalia intensyvaus persekiojimo 
anapus geležinės uždangos vyks
ta ir didvyriška rezistencija.

“Dabartinėje atmosferoje, ap
rašytoje Solženicino, kurioje vy
rauja ‘nuolatinė baimė, slėpima
sis, nepasitikėjimas, sielos de
formacija, melas kaip egzisten
cijos forma’, kas išdrįs priešin
tis, būti nepalaužiamu, jei ne ti
kintieji? Visi žinote, kas atsiti
ko su didžiuoju rašytoju Solže- 
nicinu, Nobelio premijos lau
reatu, prieš ketverius metus, 
bet kiek iš jūsų žinote apie jį 
kaip tikintį žmogų, kuris, žino
damas gresiantį pagrobimo pa
vojų (jeigu išeis iš namų), vis
dėlto dalyvavo pamaldose 48 
valandas prieš suėmimą ir iš
trėmimą? O Solženicinas nėra 
išimtis. Tiek jo, tiek fiziko Sa
charovo draugų eilėse yra daug 
ryžtingų krikščionių. Krikščio
niškojo tikėjimo išpažinimas pa
sidarė lyg ir rusų mokslo bei li
teratūros žmonių ženklu, nors 
to išpažinimo pasekmės būtų ir 
labai žiaurios. Čia aš prisimenu 
poetą Juri Galanskovą, mirusį 
33 metų amiaus 1972 m. lapkri
čio 4 d. Potmos kone, stovyklo
je dėlto, kad buvo uždrausta me
dicininė pagalba jam, turinčiam 
skilvio žaizdas. Taip pat prisi
menu daugelį kitų, kurie užau
go kovingame ateizme ir visdėl
to suprato, kad Dievas jieško jų. 
Jie vieną gražią dieną atrado ir 
tebeatranda net deportacijos 
pragare tikėjimo rojų.

Ir kas, jeigu ne jie, įgalina 
mus suprasti, kad pasėtoji krikš
čionybės sėkla auga, skleidžiasi 
tarp trijų milijonų jaunų rusų 
intelektualų, šildoma tremtinių 
ir kalinių tikėjimo? Kaip teisin
gas Tertulijono posakis: “Krikš
čionių kraujas yra gyvybės sėk
la!”

Vakariečių abejingumas
Gana smarkiai pliekė kun. 

Hoffmannas daugelio vakarie
čiu tendencingas nuotaikas. 
“Kai mes Vakaruose kalbame 
apie persekiojimus, atsitrenkia
me į abejingumą. Būtų visai ki- 
tain. jei kalbėtume apie įvykius 
Čilėje, Brazilijoje, P. Afrikoje, 

pulkininkų Graikijoje arba apie 
Vietnamo Saigoną! Tačiau kal
ba eina ne apie šiuos kraštus. 
Ir visdėlto minėtose šalyse, ku
rias kaltina netgi dauguma šios 
ekumeniųės savaitės rengėjų, 
nebuvo nė vieno atvejo, kur bū
tų buvęs nužudytas kunigas ar 
pastorius už vaiko pakrikštiji- 
mą, kaip tail įvyko Albanijoj 
1972 m. su kunigu Stefan Kur
ti. Ten jūs nerasite nė vieno to
kio atvejo.

Slapta Bendrija
Pasak pamokslininko, Sov. Są

jungoje veikia slapta Tikinčių
jų Bendrija, kurios kunigai yra 
kartu ir oficialiosios Bendrijos 
atstovai, savo dvasia skirtingi 
nuo augštųju hierarchų. Rusija 
esą vėl krikščionėja, o Vakarai 
nukrikščionėja. Ar ateityje ne
ateis šviesa iš Rytų?

Pagaliau kun. Hoffmannas 
priminė rusų akustikos specia
listą Dimitri Panin, kalėjusį 
kartu su Solženicinu ir tapusį ti
kinčiuoju kone, stovykloje. Po 
16 metų jis buvo paleistas iš ka
lėjimų bei kone, stovyklų ir pa
galiau gavo leidimą išvykti į 
Vakarus. Paryžiuje 1974 m. sau 
šio 25 d. jis pareiškė: “Sunki 
yra gyventi be Tikinčiųjų Bend
rijos, bet dar sunkiau atlikti pa
reigas Dievui be sakramentų 
pagalbos. Nepaprasta būna sie
los įtampa tokiose sąlygose . . . 
Šiuo metu daugelyje mūsų pla
čios šalies sričių, ypač ten, kur 
dešimtys ar šimtai kilometrų 
skiria žmones nuo artimiausios 
veikiančios šventovės, — slapta 
Bendrija teikia šviesą tikintie
siems . . .”

Taip pat D. Paninas pareiškė 
kone, stovyklose sutikęs daug 
tikinčiųjų, kurie neturėjo jokio 
teologinio pasiruošimo, tačiau 
stebino visus ju galvosenos aiš
kumas ir krikščioniškųjų tiesų 
supratimas. Pasak jo, svarbiau
sias dalykas — dvasinė pergalė. 
“Jei tavo kūnas neatlaikė, bet 
dvasia nugalėjo, pasirodei esąs 
vertas didžiausio laimėjimo: tu 
iškovojai Dievo karalystę”.

Baigiant
Baigdamas pamokslą kun. 

Hoffmannas dar kartą priminė 
karčią tiesą vakariečiam, nesi
rūpinantiems persekiojamųjų li
kimu: “O mes? Ką darome mes 
persekiojamiems padėti? Koks 
abejingumas krikščionijai, nai
kinamai anapus geležinės, bam
bukinės ir švendrinės uždangos, 
krikščionijai, mirtinai kovojan
čiai už savo tikėjimą!”

Tai stiprus ir blaivus vakarie
čio balsas, girdimas jau nepir- 
mą kartą ne tiktai Stockholmo 
katedroje, bet ir spaudoje, ir ki
tose komunikacijos priemonėse. 
Jis, drauge su kitais panašiais, 
turėtų pažadinti vakariečių są
žines ir atkreipti dėmesį į bu
delišką persekiotoju veiklą. M. 

neįmanoma nuslėpti, arabai tu
rėtų pakankamai laiko naftos 
šaltiniams susprogdinti. Toks jų 
sunaikinimas naftos tiekimą vi
siškai sustabdytų vienerių metų 
ar dar ilgesniam laikotarpiui, 
kol būtų pašalinta sprogimų pa
daryta žala. Atrodo, šis H. Kis
singerio pareiškimas pirmiau
sia buvo skirtas ne arabų kraš
tams, o JAV sąjungininkams 
Europoje, vengiantiems bendros 
linijos derybose su arabais. Už 
poros mėnesių turi įvykti naftą 
tiekiančių ir ją vartojančių kraš
tų konferencija, kurioje H. Kis
singeris nori turėti vieningą Š. 
Atlanto Sąjungos bei kitų Va
karų pasaulio valstybių pozici
ją naftos kainų klausimu, šal
tinių sunaikinimo grėsme jis, 
matyt, tikisi atstatyti V. Euro
pos vienybę kaip atsvarą tai ne
priimtinai galimybei.

KOMUNISTAI LAIMI
šį mėnesį sukanka dveji me

tai nuo to. laiko, kai Paryžiuje 
buvo pasirašytos Vietnamo ka
ro paliaubos, leidusios anuome
tiniam prez. R. Niksonui ati
traukti JAV kariuomenę. Jau 
tada buvo spėliojama, kad Š. 
Vietnamo kariuomenė naują 
ofenzyvą pradės po vienerių, 
dvejų ar trejų metų. Spėlioji
mus dabar patvirtino Phuoc 
Long provincijos sostinės Phuoc 
Binh staigus užėmimas. Iš šios 
provincijos iki Saigono komu
nistams tėra 35 mylios. P. Viet
namo prezidento N. V. Thieu 
vyriausybė, paskelbusi trijų die
nų gedulą, suaktyvino komunis
tų pozicijų bombardavimus ir 
paprašė JAV paramos, nors 
prez. G. Fordo rankas yra suri
šę JAV kongreso priimti potvar
kiai. Kariuomenės į P. Vietna
mą jis dabar negali pasiųsti be 
kongreso specialaus sutikimo. 
Belieka tik vienas kelias — pa
didinti karinę paramą, jeigu lė
šas patvirtintų kongresas. Ka
dangi didžioji senatorių bei kon- 
gresmanų dalis nieko nenori nė 
girdėti apie P. Vietnamą, atro
do, jo laukia neišvengiamas pra
laimėjimas. Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos remiamas, š. Vietnamas 
pradės pilną ofenzyvą, kai tik

Genė ir Simas Kudirkos ipadeda gėlių vainikų Detroito lietuvių Dievo 
Apvaizdos šventovėje, pagerbdami Sibire žuvusius lietuvius

Nuotr. Al. Astašaičio, jn.

paaiškės prez. G. Fordo bejėgiš
kumas padėti komunistų spau
džiamam Saigonui,
SPĖLIOJIMAI NEPASITVIRTINO

Sovietų kompartijos vado L. 
Brežnevo neribotam laikui ati
dėta kelionė į Egiptą sukėlė 
spėliojimų bangą. Daug kam at
rodė, kad Kremliuje yra prasi
dėjusi vidinė kova, bet šį tei
gimą griežtai paneigė TASSo 
agentūra, puldama Paryžiaus 
dienraštį “Le Monde”. Patvir
tinimo nesusilaukė ir plačiai pa
sklidęs gandas, kad L. Brežne
vas serga kraujo vėžiu ir gy
dytis atvyks Bostonan. Čia jis 
turbūt buvo sumaišytas su mo
tina Natalija, 92 metų amžiaus, 
mirusia kraujo vėžiu. Tikrąsias 
vizito atšaukimo priežastis at
skleidė Egipto prez. A. Sadato 
pareiškimas Beiruto dienraščio 
“Al Anwar” atstovui B. Freija- 
tui. Pasirodo, Sovietų Sąjunga, 
pilnai apginklavusi Siriją, nesu
tinka padengti paskutiniajame 
kare Eglpto'patirtų nuostolių ir 
prailginti $4 bilijonų skolos grą
žinimo terminą, kuris turėjo bū
ti pratęstas L. Brežnevo viešna
gės metu Kaire. Kiti šaltiniai 
taipgi skelbia, kad L. Brežne
vas vėl’ nori atsiųsti savo kari
nius patarėjus Egiptan, bet jų 
neįsileidžia prez. A. Sadatas.

PRAŠO PAGALBOS
Žmogaus Teisių Apsaugos Są

junga Maskvoj paskelbė atsi
šaukimą, prašantį Sovietų Są
jungos gyventojus reikalauti 
laisvės S. Kovalevui, kurį KGB 
suėmė dėl “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” ir išvežė 
Vilniun. Atsišaukimo autoriai 
— kalbininkė Tatjana Hodaro- 
vič, matematikė Tatjana Veli
kanova ir mokslinius tyrimus 
atliekantis Grigorijus Podja- 
polskis. Jį pasirašė daugiau kaip 
50 sovietų disidentų, kurie pa
brėžia S. Kovalevo pagalba dau
geliui nekaltai apkaltintų bei 
teistų asmenų ir primena, kad 
dabar jis pats yra reikalingas 
tokios pagalbos. Atsišaukimą 
pasirašė ir istorikas Roy Med
vedevas, nors jo marksistinės 
pažiūros dažnai skirdavosi nuo 
disidentų.
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Mes niekad nesuspėjatn

« REUGIftlIAME GYfEMME
★ DEKLARACIJA PRIEŠ NEGI

MUSIŲ ŽUDYMĄ yra naujas doku
mentas, kurį išleido doktrinų kongre
gacija su Pauliaus VI pritarimu. Do
kumentas pabrėžia, kad abortas sa- 
vyje yra visada blogas veiksmas, ir 
skatina imtis visų galimų, net ir po
litinių, priemonių kovai prieš šį blo
gį. Nė vienas krikščionis esą negali 
šiame blogyje bendradarbiauti. To
dėl krikščionys gydytojai bei slaugės 
turėtų visada verčiau atsisakyti tam 
tikrų pozicijų savo profesijoje, negu 
bendradarbiauti šio blogio vykdyme. 
Deklaracijoje primenama, kad K. 
Bendrija pilnai supranta žmogiškas 
aplinkybes bei sunkumus, kurie pri
veda žmones prie abortų, tačiau' tuo 
atveju reikia prisiminti, kad krikš
čioniškų pažiūrų horizontai negali 
ribotis vien šiuo pasauliu, kad rei
kia imtis herojiškų priemonių die
viškajam įstatymui apginti. Moder
nioji medicina esanti nepaprastai 
daug pasiekusi kovoje už gyvybę; 
reikia tikėtis, kad gydytojai ir to
liau laikysis savo pašaukimo, įparei
gojančio ne slopinti gyvybę, bet ją 
saugoti ir puoselėti, šią deklaraciją 
doktrinų kongregacijai paruošė 
Tarptautinė Teologų Komisija, ku
rią sudaro žymiausieji K. Bendrijos 
teologai.

★ SPECIALUS VISUOTINIS JĖ
ZUITŲ SUVAŽIAVIMAS vyksta šio 
mis dienomis Romoje. Jame dalyvau
ja atstovai iš visų pasaulio kraštų.

' Normaliai tokie suvažiavimai šaukia
mi tik renkant naują visų jėzuitų 
vadovą — generolą, tačiau paskuti
niuoju metu, po II Vatikano santa- 
rybos, jėzuitų tarpe buvo iškilusių 
tiek daug visokių problemų, kad 
gen. Pedro Arrupe, SJ, nutarė su
šaukti specialų suvažiavimą. Jam 
pradėta ruoštis 1970 m. Svarstomie
ji dalykai yra sugrupuoti į 20 sky
rių ir apima 1.020 svarstymams pa
teiktų raštų, kurių vieni yra para
šyti pavienių asmenų, o kiti turi net 
po 700 parašų. Eilė raštų liečia ket
virtojo jėzuitų įžado (paklusnybės 
popiežiui) klausimą, kiti — apašta
lavimo, vienuolinio dvasinio gyveni
mo, neturto, vienuolinio paklusnu
mo, bendruomeninio gyvenimo, kan
didatų priėmimo bei auklėjimo klau
simus. Jėzuitai šiuo metu yra pati 
didžiausia K. Bendrijos vyrų vienuo
lija, turinti arti 30.000 narių.

★ KARDINOLO JOZSEF MIND 
SZENTY KNYGA “MEMOIRS” jau 
pasirodė anglų kalba. Pradžioje ap
rašoma kardinolo jaunystė, jo įšven-. 
tinimas įcunigu ir kalinimas 1919 m. 
komun'stų kalėjime. Toliau aprašo
mas jo pakėlimas Esztergomo vysku
pu, kalinimas nacių kalėjimuose ir 
jo kovos su dabartiniaisiais Vengri
jos valdytojais komunistais. Labai 
vaizdžiai aprašomas kardinolo kali
nimas bei teismas ir jo išvadavimas 
1956 m. Kai laisvės kovotojų sukili
mas buvo labai greitai numalšintas, 
kardinolas prisiglaudė JAV ambasa
doje Budapešte. Paskutinė jo atsimi
nimų knygos dalis yra ypatingai įdo
mi šiems laikams, nes aprašomas jo 
gyvenimo laikotarpis JAV ambasa
doje ir sankirtis su “atoslūgio” poli
tika. Pasirodo, kad Niksonas, dar bū
damas JAV viceprezidentu, jau buvo 
pradėjęs atoslūgio politiką su komu
nistine Vengrijos valdžia. Kai 1971 
m. kardinolas iš mandagumo paklau
sė prez. Niksoną, ar jis toliau yra 
pageidaujamas asmuo JAV ambasa
doje, iš prezidento atėjo neigiamas 
atsakymas. Kardinolas rašo, kad jis 
būtų mielai palikęs ambasadą jau 
1963 m., jeigu tas žingsnis būtų da
vęs didesne religijos laisvę žmo
nėms Vengrijoje. Galiausiai kardi
nolas buvo Pauliaus VI priverstas 
palikti JAV ambasadą ir Vengriją 
dėl dviejų priežasčių: prez. Nikso
nas nebenorėjo jo daugiau ambasa

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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doje laikyti ir apie tai buvo painfor
mavęs popiežių, kuris tikėjosi tokiu 
būdu lengviau susitarti su komunis
tinės Vengrijos valdžia dėl lengvatų 
K. Bendrijai Vengrijoje. Kai kardi
nolas, pasiekęs laisvąjį pasaulį, suži
nojo, jog Vatikanas Vengrijos komu
nistams kaip išleidimo sąlygą paža
dėjęs, kad kardinolas nieko nekalbės 
prieš komunistus užsienyje, tiesiog 
apstulbo. Jeigu būtų tai žinojęs prieš 
kelionę, jokiu būdu nebūtų palikęs 
Vengrijos, kad ir iš ambasados išva
rytas. Kardinolas šios atsiminimų 
knygos rankraščio kopiją perskaityti 
ir pakomentuoti buvo davęs Pauliui 
VI 1973 m. Popiežius knygą labai ge
rai įvertino, tik prašė kardinolą šiuo 
metu jos nespausdinti. Kardinolas 
visdėlto painformavo popiežių, kad 
K. Bendrija negalinti tokiu tylėjimu 
apsaugoti katalikų nuo komunistų 
persekiojimų ir knygą spausdins. 
Dar vienas įdomus dalykas, kuris pa
aiškėja iš knygos, kad visas kard. 
Mindszenty išlaikymo išlaidas amba
sadoje kasmet apmokėdavo JAV vys
kupai.

* PAX CHRISTI Internationalis, 
tarptautinis katalikų taikos sąjūdis, 
suorganizavo tris dienas trukusį po
kalbį Vienoje tarp rusų ortodoksų 
ir V. Europos katalikų, kuriam va
dovavo rusų ortodoksų metropolitas 
Nikodim ir kard. Bernard Alfrink iš 
Olandijos. Tema buvo: “Rytai ir Va
karai šiandien ir rytoj krikščioniš
kuoju požiūriu”. Abiejų pusių kalbė
tojai pasisakė prieš valstybių ginklą^ 
vimąsi ir pasiūlė tuos pinigus panau
doti taikingiems tikslams. Jokių nu
tarimų nebuvo padaryta, išskyrus 
numatymą tolimesnius pokalbius tęs
ti Sov. Sąjungoje.

* KUN. TRAN HUU THANH, 59 
m., eilę metų dėstęs P. Vietnamo ka
riams psichologinį kovos metodą 
prieš komunistus, apkaltino P. Viet
namo prezidentą Nguyen Van Thieu 
korupcija. Saigono vyskupas ir eilė 
katalikų šiam kaltinimui pritaria. 
Pats prezidentas irgi yra katalikas, 
susilaukęs kritikos iš savųjų tarpo. 
Jis specialioje televizijos programo
je paneigė kaltinimus ir pareiškė at- 
sistatydinisąs, jei dauguma gyvento
jų ir kariuomenė rodys juo nepasiti
kėjimą.

* KATALIKAI TURI SAUGOTIS, 
kad jų tikėjimas nebūtų žalojamas 
įvairių perdėtų dvasinių išgyvenimų, 
pažeidžiančių racionalumą. Tai pa
reiškė Paulius VI audiencijos metu, 
pabrėždamas, kad charizmatinio 
dvasingumo sąskaiton negalima pa
žeisti dogminių pagrindų. Jis skati
no tikinčiuosius laikytis autentišku
mo doktrinos, kuri remiasi trimis ne
ginčijamais šaltiniais: Tradicija, šv. 
Raštu ir K. Bendrijos mokančiuoju 
autoritetu. Šiandieną esą nemadinga 
logiškai ir racionaliai aptarti religi
ją. Modernioji galvosena vengia inte
lektualaus krikščionybės vertinimo, 
visur pirmoje eilėje pabrėždama 
dvasinius išgyvenimus. Krikščionys 
turėtų tokios galvosenos saugotis.

KUN. J. STS.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskoniu, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamai 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugelį metų kaip mais
tų, turintį 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!

B. RIMGAUDAS

Mūsų lietuviškojo gyvenimo 
istorija turi vieną labai neigia
mą bruožą — visada vėluoja
mos. Visa mūsų tautos istorija 
lyg raudonu brūkšniu perbrauk
ta — amžių amžiais nesuspė- 
jam. Kai reikia daryti istorinį 
sprendimą, kai reikia čia pat 
apsispręsti, ilgai trinamės vie
toje tūpčiojam, ir taip ilgą jieš- 
mą bedrožiant, šuo kepsnį nu
neša. Kai reikia kur pasiskubin
ti, neatidėliojant veikti, tai ligi 
apsidairom ir sugalvojam veik
ti, mūsų kaimynai jau būna ne 
tik savo, bet ir mūsų dalį sau 
pasiėmę.

Informacijos srityje
Skaitau A. Solženicino knygą 

“The Gulag Archipelago”. Vi
sos dar neperskaičiau, bet, kiek 
esu jau perskaitęs, pastebėjau, 
kad knygos autorius apie estus 
ir latvius turi daugiau informa
cijų, negu apie mus. Pvz. jis ra
šo, kad prasidėjus vokiečių-rusų 
karui, bolševikai Lietuvoje pa
liko ištisus dalinius, ginklus, 
bet sugebėjo išvežti kelis tūks
tančius nepatikimų lietuvių šei
mų (psl. 77-8). Toliau autorius 
mini tuo metu bolševikų įvyk

Ir angelai kalba lenkiškai...
STEPAS VARANKA

Tai buvo mano jaunystėje, 
gal tiksliau pasakius — vaikys
tėje. Kai buvau mažas, gyvenau 
Sapiegų rūmuose, Markučiuose 
prie Vilniaus. Ten buvo įsteigta 
lietuvių vaikų ir našlaičių prie
glauda. Per vasaros atostogas 
mes, kad turėtume užsiėmimą, 
suprastume kas yra darbas ir 
pareigos, o gal ir dėl ekonomi
nių sumetimų, buvome iš eilės 
skiriami kiaulių ganyti. Prie
glauda augino gyvulių ir paukš
čių, kad jai būtų lengviau vers
tis. Kiaulės turėjo būti nuvaro
mos į netoli prieglaudos esančio 
geležinkelio bėgių pakrantę, 
kurioje buvo balos, tvenkinėlis, 
krūmokšniai, duobės ir me
džiai. Tai buvo pasakiška vieta 
vaikams žaisti. Į tą pakalnę va
saros metu ateidavo vaikai ir iš 
apylinkės. Tarpe jų buvo Vil
niaus apylinkių lenkiukai, gudu
kai ir vienas žydukas. Mes susi
kalbėdavome savotiška vaikų 
kalba. Tai buvo nerūpestingos 
dienos. Tiksliau pasakius, tai 
buvo naktys, drumsčiamos len
kų policijos, jieškančios ginklų 
ir lietuviškos spaudos. Mes, vai
kai, neturėjome jokių politinių, 
kalbinių bei religinių problemų 
— žaisdavom kaip ir kiti visi 
to amžiaus berniukai. Kartais 
susimušdavome, susibardavome 
ir pykdavomės, tačiau tai grei
tai praeidavo. Vieni kitų pasi- 
ilgdavome, kaip geroje šeimoje 
ar bendruomenėje. Galima sa
kyti, kad tai buvo mažoji vaikų 
unija, be politinio išskaičiavi
mo. Vaikai_ tais laikais nebuvo 
taip “gudrus” kaip dabar. Tada 
dar neturėjome radijo nei tele
vizijos.

Vieną dieną, kai vėl susirin
kome žaisti, lenko klebono bro
lio vaikas Polionius aiškino, esą 
dėdė kunigas pasakęs, kad mes 
su juo turime kalbėti tik lenkiš
kai. Jis kartais į savo lenkus tė
vus kreipdavosi lietuviškai, ži
noma, užmiršęs, kad yra lenku
tis. Sakė, kad mes visi stengtu
mėmės pramokti lenkiškai, nes 
lenkų kalba esanti angelų kal
ba. Jei mes jos nemokėsime, po 
mirties danguje negalėsime su 
Dievu ir angelais susikalbėti. 
Tada pirmą kartą išgirdau, kad 
angelai kalba tik lenkiškai.

Praėjus metams ar daugiau, 
dalis vaikų iš Markučių buvo 
perkelti į Vilnių, Subačiaus 
gatvės 16 nr. Tarpe tų vaikų 
buvau ir aš. Čia buvo daug pa
statų, ir visi mūriniai. Visas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 -7954 

dytas žudynes Lvove, Rovne, 
Taline, Tartu, bet nieko neužsi
mena apie Pravieniškes, Rai
nius ir t.t. Reiškia, autorius 
apie tai neturi žinių.

,Ir ne tik šiuo, bet ir daugeliu 
kitų atvejų lietuviškoji informa
cija visada atsilikusi, velkasi, 
tarsi nelaimingo šunelio uode
ga. Tremtyje diplomatijos šefas 
ilgai “kovojo” su VLIKu — ku
ris jų atstovauja pavergtai tau
tai. Šefas naudojasi lietuviško 
aukso likučiais, bet jo veikla la
bai ribota. Antai, Latvijos pa
siuntinybės išleistą Latvijos is
toriją ir kitus veikalus anglų 
kalba radau keliose valstybinė
se bibliotekose, o apie Lietuvą 
— nieko.

Autorius tebedirba
Solženicinas šiuo metu gyve

na Vakaruose ir jam visokią in
formaciją galima laisvai siųsti. 
Jis dar nesenas vyras ir gali 
daug ką padaryti. Kodėl mes 
negalime jam suteikti daugiau 
informacijų apie bolševikinę 
okupaciją, partizanus, apie sa
vo kraštą ir tautos lūkesčius? 
Jeigu patys tuo nesirūpinsime, 
niekas kitas to nepadarys. Kai 
pasirodys nauji autoriaus vei
kalai, bus pervėlu dejuoti, kad 
mūsų reikalas nutylėtas, ap

prieglaudos rajonas buvo ap
tvertas augšta mūrine tvora. 
Kiemas siekė Bokšto gatvę — 
buvo labai didelis. Jame matėsi 
mažieji geležinkelio bėgiai. 
Kam jie buvo reikalingi, neži
nau. Viena kiemo dalis leidosi į 
pašlaitę, kurioje buvo paslap
tingas įėjimas į tunelius. Apie 
tuos tunelius girdėjome įvai
riausių legendų ir pasakų. Buvo 
sakoma, kad tais urvais-tune- 
liais, kurių įėjimas yra pašlaitė
je, gerai užmaskuotoje vietoje, 
galima pasiekti pasakiškus rū
mus Gedimino pilies požemiuo
se. Buvo kalbama, kad tai Krei
vosios pilies kryžiuočių sudegin
tos 1390 m. liekanos. Pasak le
gendos, ten esanti požeminė pi
laitė, kurioje Gediminas tarda
vosi su savo patikėtiniais, kaip 
savo priešus sumušti ir kaip Lie
tuvą išlaikyti galingą. Ten vai
dilutės amžiną šventą ugnį kū
rendavusios, kad ji niekada ne
užgestų lietuvių širdyse. Dar ki
tas padavimas sakė, kad ten yra 
tuneliai, iš dalies užversti ar 
užgriauti. Vienas jų, kuris yra 
labai gerai paslėptas, veda į Tra
kus, kuriuo naudojęsi broliai 
kunigaikščiai — Algirdas ir 
Kęstutis. Algirdas gyvenęs Vil
niuje, o Kęstutis Trakuose. Jie 
panaudodavę tunelio kelius sa
vo kariniams tikslams. Kai Vil
niui ar Trakams grėsė pavojus, 
tuneliais būdavo perkeliami 
kariai iš vienos vietos į kitą.

Prieglaudos vaikams buvo už
drausta eiti į tunelius. Bet kas 
vaikus, ypač berniukus, sustab
dys nuo paslaptingų nuotykių 
jieškojimo! Taip ir mes, 3 lietu
viukai, 2 lenkiukai ir vienas gu
dukas, apsirūpinę žvake ir deg- 

A+A
ELENAI BRAKIENEI

mirus, jos vyrui ADOMUI ir visai šeimai reiškiame 
nuoširdžių užuojautų —

Birutė ir Jonas Lėliai Petras Lelis
t HM ■ ■■

AfA

JONUI RUTKAUSKUI
Matagami, Que. mirus, jo žmonai ZUZANAI, dukrai,, 
jos šeimai bei švogeriui Švedijoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Regina ir Petras Bražukai

A+A B
VLADUI JACKEVIČIUI |

mirus, jo žmonų ELENĄ, dukrų DALIĄ su šeima, iŠ
sūnus — SAULIŲ ir EDMUNDĄ nuoširdžiai už

jaučiame bei kartu liūdime —
B. J. Stalioraičiai P. J. Bakšiai Ši

iŠ J. Stanaitis Ši

A+A
VACLOVUI VYTUI PLIOPLIUI

mirus, jo žmonai, dukterims, sūnums ir broliams su 

šeimomis gilią užuojautą reiškia —

O. K. Asevičiaf

lenktas, užmirštas arba netaip 
nušviestas. To paties autoriaus 
knygoje, štai, skaitau šitokį sa
kinį: “The first to support Ger
mans were Lithuanians” (psl. 
253). Nemanau, kad autorius 
būtų šitaip rašęs, jeigu jis tikrai 
būtų žinojęs apie lietuvių pasi
priešinimą vokiečiams-naciams. 
Čia yra tik informacijos trūku
mas, daugiau nieko.

Mes dažnai įsikabiname. į ko
kį pareiškimą, jo įsikandę laiko
mės ir į jį įtikėję sėdime, lau
kiame. Jau daug metų buvo 
nuolat kartojamas ir kartoja
mas ligi įkyrumo JAV preziden
to Roosevelto pareiškimas, kad 
Lietuvos okupacija tėra laikinis 
reiškinys. Na, ir tikėjome, kad 
vieną dieną įvyks stebuklas. O 
tas Rooseveltas, tikriausiai, pro 
vienas duris išleidęs lietuvių de
legaciją, prie kitų durų jau py
nė voro pinkles su rusais. Roo
seveltas pardavė ne tik Pabalti
jį, bet ir pusę Europos. Dėl to 
jam nė vienas veido raumuo ne
sudrebėjo.

Taigi, mažiau pasikliaukim vi
sokiais tuščiais pareiškimais, o 
daugiau kreipkime dėmesį į 
mums palankius autorius, kurių 
veikalus skaito milijonai žmo
nių, o patys veikalai išliks ir at
einančioms kartoms.

VI ETOJ E FELJETQNQ

tukais, pasileidome jieškoti po
žeminių Gedimino rūmų. Beei
dami pasukome į kažkokią atša
ką ir joje paklydome. Atsiradęs 
skersvėjis užpūtė žvakę. Bene
šąs degtukus gudukas Bohdan 
pametė juos. Apgaubė mus bai
si tamsa. Šikšnosparniai ėmė 
skraidyti ir cypti. Mus apėmė 
neapsakoma baimė. Pradėjome 
šaukti. Mūsų riksmo aidas bai
siai skambėjo, atrodė, kad ten 
pragaras dega. Kiek laiko pra
ėjo, sunku pasakyti. Mums ro
dėsi, kad laikas vietoje stovi. 
Lenkiukai apgailestavo, kad mes 
nemokame gerai kalbėti lenkiš
kai, nes čia galime mirti, o ne
mokėdami lenkiškai negalėsime 
patekti į dangų ir ten draugau
ti bei kalbėtis su angelais.

Po kiek laiko išgirdome švil
puko garsus ir pamatėme ju
dančią šviesą. Pradėjome šauk
ti. Prie mūsų priėjo prieglaudos 
vedėja su vyresniųjų berniukų 
auklėtoju. Ji atėjo mūsų jieško
ti, nes kažkoks berniukas prane
šė, kad keli vaikai užsidegė žva
kę ir nuėjo į tunelį, jieškodami 
Gedimino rūmų. Žinoma, gavo
me daug pipirų. Mūsų drau
gams buvo uždrausta ateiti į 
prieglaudos kiemą.

(Bus daugiau)

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir. {vairių dovanų 

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

R. Statulevič'ius

JONUI BLEIZGIUI
mirus, jo žmonai URŠULEI, dukrai RŪTAI ŽILINS
KIENEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžių 
užuojautų Dzūkų draugija

A+A
ELENAI BRAKIENEI

mirus, vyrui ADOMUI, sūnums — ADOMUI, VY
TAUTUI, BIJŪNUI ir JONUI, dukroms — ASTAI, 
MARYTEI, ELENAI, IRENAI bei jų visų šeimoms ir 
kitiems artimiesiems gilių užuojautų reiškia —

A. B. Matulaičiai P. S. Vyskupaičiai

A + A

ELENAI BRAKIENEI
mirus, vyrui ADOMUI, sūnums — BIJŪNUI, ADO
MUI, VYTAUTUI ir JONUI, dukroms — ASTAI, 
MARYTEI, ELENAI ir IRENAI bei jų visų šeimoms 

gilių užuojautų reiškia —

VI. A. Kazlauskai P. G. Stauskai
P. L. Butėnai

Amžinybėn iškeliavus

a. a. JUOZUI BACEVIČIUI,
jo žmonai, sūnums — ANTANUI, JUOZUI, duk
roms Kanadoje ir Australijoje nuoširdžiausių užuo

jautų reiškia —

O. V. Marcinkevičiai B. S. Prakapai
O. J. Ažubaliai



Musu jaunimas Kanados vakaruose
Pokalbis su torontiškio "Gintaro" vadovais apie išvykas ir ateities planus

pasigrožėjome kalnais, ežerais ir 
neįprasta mums, torontiečiams, 
gamta, ir Vankuverį. Vankuveris 
sutiko mus labai šiltai ir nuošir
džiai mumis rūpinosi. Kalgaryje 
specialiai lietuviams nekoncer
tavome, nes pasakė, kad nepa
togūs laikas buvo sukviesti lie
tuvius, tačiau Kalgąrio Folk 
Arts Council suorganizavo ka
nadiečiams koncertą, reklamavo 
per radiją, spaudą ir gražiai kon
certą paruošė. Deja, pasigedo
me vietinių lietuvių, kurių, kaip 
vėliau sužinojome, koncerte 
labai mažai dalyvavo. Būdami 
Banffe, susitikome lietuvių, ku
rie apgailestavo, kad nieko iš 
anksto nežinoję apie “Gantaro” 
atvykimą. Edmontonas atsisakė 
priimti, tad ten ir nevažiavome. 
Labai apgailestavome, kad nete
ko susitikti su Edmontono lie
tuviais. Kur tik koncertavome, 
visi buvo nepaprastai patenkin
ti. Taip sprendžiame iš gausių 
plojimų, “bravo” šauksmų, po- 
koncertinių pasikalbėjimų su 
lietuviais ir kanadiečiais.

— Davėte specialų koncertą 
Kamloops neišsivysčiusių vaiku 
institucijai. Kaip kanadiečiai 
įvertino jūsų pastangas ir kaip 
vaikai reagavo į šokius?

— Tai buvo vienas iš labiau
siai jaudinančių mūsų koncertų. 
Buvome labai gerai priimti ir 
sujaudinti vaikų nuoširdumu 
bei susižavėjimu. Rengėjai taip 
pat buvo labai patenkinti ir dė
kojo už atvykimą.

— Kiek dienų buvote išvykę 
ir kiek koncertų davėte?

— Visa kelionė truko dešimt 
dienų. Davėme septynis koncer
tus. Penki koncertai buvo su
rengti per penkias paskutines 
dienas, tad galite įsivaizduoti, 
kaip nuvargę ir išsisėmę buvo 
mūsų ansamblio dalyviai.

— Ar buvo lengva tvarkytis su 
tokiu skaičiumi jaunimo?

— Iš pradžių buvo sunkoka, 
bet kelionės įvairiom priemo
nėm iš miesto į miestą nuvargi
no, o be to, prieš kelionės pa
baigą ir pinigų pritrūko išėji
mams bei pramogoms. Paskuti
nę kelionės dieną visi buvome 
viena susiklausiusi šeima.

— Ar numatote didesnių iš
vykų šiais metais?

— Esame gavę kelis kvieti
mus į JAV ir kaikurias Kanados 
lietuvių kolonijas. Didesnių pla
nų yra, tačiau nesame paįėgūs 

r___ _______juos įvykdyti, nes šitio nieui'dau-
— Kurias lietuvių kolonijas giau dėmesio kreipiame į dvide- 

aplankėte ir kaip lietuviai re
agavo į “Gintaro” atliekamą 
programą?

— Be Winnipego, kur davė
me du koncertus, aplankėm Kal
garį, Banffą, kur pailsėjome,

Toronto lietuvių jaunimo me
no ansamblis “Gintaras” ruošia
si 20 metų darbo sukakties mi
nėjimui. Ta proga buvo malonu 
pasikalbėti su ansamblio admi
nistratorium J. Karasiejumi bei 
vadovais Rita Karasiejiene, Da
lia Nausėdiene, Dana Garba- 
liauskiene, Jonu Govėdu ir ry
šių su kanadiečiais atstovu Al
giu Nausėdų bei sužinoti dau
giau smulkmenų apie Gintaro” 
išvyką į Vakarų Kanadą.

— Žinome, kad prieš kelerius 
metus Gintaras” lankėsi Euro
poje ir ten sėkmingai koncerta
vo. Kas sumanė šiais metais lan
kytis Vakarų Kanadoje?

— Kelionė Europoje pavyko 
gerai, tad po poros metų vėl 
pradėjome galvoti apie tolimes
nes išvykas. Laimingai aplinky
bėms susidėjus, gavome iš Win- 
nipego XX Kanados Lietuvių 
Dienos rengėjų komiteto kvieti
mą ten atlikti meninę programą. 
Iš pradžių buvo numatytas tik 
“Gintaras”, bet vėliau prisidėjo 
.Hamiltono “Aidas” ir Londono 
(“Baltija”. “Gintaras” Winnipe
go kvietimą maloniai priėmė ir 
ta proga nutarė aplankyti dau
giau lietuvių kolonijų: Kalgarį, 
Edmontoną, "Vankuverį ir, kiek 
sąlygos leis, dalyvauti Canadian 
Folk Arts Council tuo metu, ren
giamuose koncertuose.

— Kiek lietuviško jaunimo 
dabar yra ansamblyje ir kiek jų 
dalyvavo išvykoje į Vakarus?

’ — Šiuo metu savo eilėse tu
rime per 150 jaunimo. Jie yra 
suskirstyti pagal amžių į tris šo
kėjų grupes, mergaičių oktetą 
ir orkestrą. Į vakarus buvo išvy
kę 50 ansambliečių ir šeši va
dovai.

— Kelionė turbūt pareikala
vo daug išlaidų. Iš kur gavote lė
šų ir kaip vyko jų telkimas?

— Pagrindines lėšas gavome 
iš federacinės valdžios, Carling’s 
Community Arts Foundation, 
Ontario Folk Arts Councill; apie 
$5,000 sutelkėme savo koncer
tais ir lietuvių visuomenės au
komis. Už tai esame labai dė
kingi.

— Kokiomis susisiekimo prie
monėmis naudojotės ir kiek my
lių kelionėje padarėte?

— Naudojomės įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis: lėktu
vais, traukiniais, autobusais, au- 

' tomobiliais, o kaikur teko ir pės
čiomis žygiuoti. Kelionėje pada
lėme per 6,000 mylių.. 

šimties metų sukakties koncer
tą. Pinigų beveik neturime, o vi
sur susiduriame su išlaidomis, 
tad teks palaukti porą metų, kol 
galėsime kiek toliau pakeliauti.

— Kaip minėjote, ansamblis 

The
Carling 

Community Arts 
FoundationDEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

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

ir specifiškai etninių programų.

turi tris šokių grupes, oktetą ir 
orkestrėlį. Kur gaunate patalpas 
repeticijoms tokiam nemažam 
skaičiui jaunimo?

— Naudojame visas Toronto 
lietuviškas patalpas: Lietuvių 
Namus, Prisikėlimo parapijos 
sales, seselių namus. Esame 
jiems dėkingi už leidimą naudo
tis lietuviškomis patalpomis. Su
dėjus visas grupes, per savaitę 
repetuojame šešis kartus.

— Ką numatote savo dvide
šimties metų sukakties progra
mai?

— Dvidešimtmečiui jau dabar 
ruošiame naują programą šokė
jams, oktetui ir orkestrui. Gai
das ruošia M.j Vaičiulėnaitė. No
rim įjungti viso dvidešimtme
čio šokėjus ir tuo padaryti su
kaktį pilnesne bei įvairesne. Sa
lė jau gauta — St. Lawrence 
Centre for the Arts Theatre. 
Koncertas įvyks 1975 m. gegu
žės 4, sekmadienį.

Kalbantis su Algiu Nausėdų 
iškilo keletas klausimų, liečian
čių aplamai kanadiečių žinias 
apie Lietuvą ir lietuvius, o taip 
pat apie “Gintaro” atliktą prog
ramą.

— Ar teko susitikti su aplan
kytų miestų oficialiais asmeni
mis?

— Vykdami į Vakarų Kanadą, 
vežėmės Toronto miesto bur
mistro D. Crombie rekomenda
cinius laiškus visiems aplanky
simų miestų burmistrams. Šiuos 
laiškus gavome aldermano Ed. 
Negridge rūpesčiu. Taip pat 
iš anksto susitariau dėl oficia
laus vizito kiekvieno burmistro 
įstaigoje. Pareigūnai buvo pa
kviesti į mūsų koncertus. Win
nipege sias pareigas tvarkė LB 
apylinkės valdyba.

Teko susitikti su Winnipego 
šimtmečio minėjimo komiteto 
pirmininke Paula MacGonigal 
(burmistro S. Juba pavaduoto
ja), Kalgaryje — Rodney Sykes, 
Kamloops — Gordon Nicol ir 
Vankuveryje su Arthur Phillips. 
Visiems buvo įteiktos dovanėlės 
ir po knygą “Lithuanians in Ca
nada”. Winnipege per iškilmin
gą Lietuvių Dienos balių susipa
žinau su federacinės valdžios 
krašto apsaugos ministeriu 
Richardsonu.

— Ką galvoja kanadiečiai apie 
dabartinę Lietuvos padėtį — 
okupaciją?

— Susipažinau su pavieniais 
asmenimis, gerai besiorientuo
jančiais \ tarptautiniuose' reika
luose, bet, , atvirai pasakius, ne
daug kas žino apie Lietuvą ir jos 
dabartinę padėtį. Galiu pridėti, 
gal ukrainiečių įtakos dėka, 
Winnipege bei kalgaryje kana
diečiai yra šiek tiek daugiau su
sipažinę su Lietuvos istorija ir 
dabartine padėtimi. Kiekvienoj 

naujoj vietovėj mūsų svarbiau" 
sias uždavinys buvo paaiškinti 
kur yra Lietuva, kokia yra lie
tuvių tautos istorija ir kaip mes 
atsiradome Kanadoje.

— Ar lietuvių m e n u domisi 
kanadiečiai ir ar pageidautų 
daugiau panašių koncertų?

— Šio klausimo atsakymas, 
sprendžiant iš žiūrovų ovacijų, 
yra teigiamas. Koncertų eiga 
buvo taip suderinta, kad tarp 
linksmų ar liūdnų dainų, ramių 
ir audringų šokių žiūrovai žavė
josi kiekvienu mūsų jaunųjų 
menininkų pasirodymu. Kana
diečių susidomėjimą mūsų me
nu ir kultūra galėjom matuoti 
tik per pokoncertinius pasikal
bėjimus su rengėjais, svečiais ir 
žiūrovais. Jie aiškino, kaip jiems 
patiko šokiai, dainos ir muzika. 
Dažnai kanadiečiai, ypač mote
rys, ateidavo į užscenį iš arčiau 
pasigrožėti, paliesti ir pamatyti 
audinius — tautinius drabužius. 
Visur kviesdavo vėl kada nors 
atsilankyti. Stebėjausi, nes vi
sus koncertus, išskyrus Lietuvių 
Dieną Winnipege, rengė vieti
niai kanadiečiai. Mano nujauti
mu, kvietimai buvo pareikšti ne 
vien iš mandagumo, bet iš pa
dėkos ir nuoširdaus susipažini
mo su nauja kultūra, kraštu ir 
žmonėmis, kurie šiuo metu yra 
Kanados gyventojai.

— Kokia buvo jaunimo nuo
taika: ar susitiko su vietiniu lie
tuvišku jaunimu, buvo draugiš
ki, ar užsidarę tik savo grupėje?

— Gintariečių nuotaika išva
žiuojant iš Toronto buvo links
ma, bet neaiški, nes nežinojome 
kas laukia ir ką rasime bei susi
tiksime Vakarų Kanadoje. Win
nipege susitikome su savo se
nais pažįstamais: Londono “Bal
tija” ir Hamiltono “Aidu”. Tik 
Vankuveryje susipažinome su 
nauju didesniu būriu lietuviško 
jaunimo. Visur kitur daugiausia 
bendravome su k a n a d i ečiais. 
Čia ypatingai turiu paminėti 
Kamloops miesto kanadiečius, 
kurie visus ansamblio dalyvius 
priėmė į savo namus nakvynėm 
ir kėlėsi penktą valandą ryto 
pristatyti mus tolimesnei kelio
nei autobusu. Grįžtant atgal lėk
tuvu į Torontą buvo visai ki
taip. Ansamblyje buvo jaučia
mas didelis suartėjimas, susivie
nijimas. Bendrais įspūdžiais il
gai dalinsis kiekvienas kelionės 
dalyvis ir ilgai juos prisimins. 
Suartėjimas kilo iš kelionės ap
linkybių: kartu apsistodavome 
viešbučiuose, kartu ilgas valan
das važiuodavome traukiniais ir 
autobusais, kartu lipome į Banf- 
fo kalnus ir kartu drebėjome iš 
baimės važiuodami vingiuotais, 
pavojingais Britų Kolumbijos 
keliais.

— Ar vietinėje kanadiečių 
spaudoje buvo žinių apie “Gin
tarą” iš Toronto, ar girdėjote 
komentarų spaudoje, per radiją, 
televiziją?

— Dažniausiai jau būdavome 
išvažiavę, kai sekančios dienos 
spauda aprašinėjo mūsų koncer
tus, bet mūsų nauji pažįstami 
kanadiečiai atsiuntė spaudos iš
karpas ir pranešė apie radijo 
bei televizijos atsiliepimus po 
koncertų. Winnipege visa infor
macija rūpinosi Lietuvių Dienų 
rengėjų komitetas, tačiau jautė
me trukumų. Kalgario koncer
tas buvo palčiai reklamuotas 
per spaudą ir radiją, o Kamlo
ops koncertą ir programą pla
čiai aiškino vietinė CBC televizi
jos žvaigždė Lois Cutler, kuri 
labai susižavėjo “Gintaro” kon
certu. Vankuveris daugiausia 
mus išreklamavo. Abu koncertai 
buvo reklamuoti per radiją, bu
vo daug nuotraukų ir aprašymų 
“The Province” dienraštyje. 
Taip pat buvo duoti platūs kon
certo komentarai per televizijos 
žinių programą. Tarp kitko, po 
paskutinio koncerto prie “Ginta
ro” vadovės Ritos Karasiejienės 
priėjo vienas CBC direktorių ir 
pasiūlė pagaminti filmą apie 
“Gintaro” ansamblį. Tai ateities 
planas . . . Aplamai, kelionė ir 
užmegzti ryšiai su kanadiečiais, 
tikime, “Gintarui” daug padės 
ateities išvykose, o be to, išgar
sino vardą lietuvių kaip aktyvių 
Kanados gyvenimo dalyvių.

Sėkmės “Gintarui” užsimo
tuose ateities planuose ir dvide
šimtmečio minėjimo iškilmėse.

K. Rusinas

Toronto gintariečiai Šoka prie miesto rotušės tautybių savaitėje

Lietuviai Montrealio televizijoje
Atrodo, jau nebereikėtų rašy

ti apie Montrealio skaučių “Vai
vorykštės” projektą, tačiau tik
rai negalima tylomis praeiti pro 
jų pasirodymus kanadiškoje vi
suomenėje ir jų pastangas at
kreipti kanadiečių dėmesį i lie
tuvius.

Jau 1974 m. lapkričio 15-16 
d.d. Show Marte su dideliu pa
sisekimu praėjo etninis festiva
lis, kuriame gražiai pasirodė li
tuanistinės mokyklos tautinių 
šokių grupė, “Gintaro” ansamb
lis ir “Vaivorykštės” moterys 
su lietuviškų kepinių stalu bei 
tautodailės paroda. Per abi die
nas buvo dalinami informaci
niai lapeliai anglų ir prancūzų 
kalbomis. .

Montrealyje mergaitės mokosi iš V. Astrienės daryti šiaudinukus kalėdinėm 
eglutėm. V. Astrienė vadovavo specialiem kursam Nuotr. R. Lukoševičiūtės

Vlado Ruso mirties sukaktis
“Jis norėjo palikti pasaulį geresnį, 

negu rado” — žodžiai iš velionies 
nekrologo. Jis nebuvo vienas tų, ku
rie sėdi savo gūžtose patogiai įsitai
sę. Jis vis ką nors veikė, organizavo. 
Dirbo su jaunimu, skautų eilėse, ri
kiavo ir savo bendraamžius į šaulių 
eiles. Priklausydamas šiai organiza
cijai jau nuo 1930 m., ėmėsi inicia
tyvos atkurti organizaciją Toronte 
VI. Pūtvio kuopos vardu. Buvo apdo
vanotas ir pasižymėjimo ženklu už 
savo veiklą. Vėliau jis įsteigė ir kitą 
lygiagrečiai veikiančią jūrų šaulių 
“Baltijos” kuopą, kuriai pirmininka
vo iki mirties.

Velionis būdavo matomas visose 
visuomenės šventėse uniformuotas, 
vis pareigose — ar tai šventovėje, ar 
salėse. Už savo tautinį - visuomeninį 
darbą nereikalavo jokio atpildo, nei 
liaupsinimo. Daug ką atlikdavo pa
tylomis, kitiems nesigirdamas. Bū
damas labai taikaus būdo ir taktiš
kas, mokėdavo koordinuoti organiza
cijose pasitaikiusius nesklandumus. 
Prisimintini žodžiai, pasakyti prie jo 
karsto: “Vladai, Tu užaugai prie Bal
tijos krantų, mylėjai savo mąžą tė
vynę ir jos žmones, bet palūžai 
voje su gyvenimu svečioj šaly, ir 
peranksti . . .”

Kaip kitiems nusipelniusiems 
tuvybei išlaikyti, taip ir a.a. VI. Rušo 
paminklui bus renkamos aukos. R.

ko- 
dar

lie-

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikrašti ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.

1974 m. gruodžio 16 d. CBC 
televizijos antrojo kanalo pro
gramos “Les coquelouches” 
abu vedėjai buvo apsirengę tau
tiniais lietuvių drabužiais ir 
programą pradėjo kartu su tri
mis jaunomis lietuvaitėmis — 
Asta ir Kristina Kličiūtėmis ir 
Ina Lukoševičiūtė, taip pat pa
sipuošusiomis tautiniais drabu
žiais. Iš vienos valandos progra
mos lietuviams buvo skirta per 
15 min.

Ir. Lukoševičienė papasakojo 
žiūrovams apie Lietuvą, lietuvių 
kalbą bei jos kilmę ir lietuvius 
Montrealyje. Mergaitėms puo
šiant eglutę šiaudinukais, ji su
pažindino žiūrovus su mūsų ka
lėdiniais papročiais, ypač pa-

siunčiu 'Tėviškės Žiburių" prenumeratą
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu 
(esu "TŽ" skaitytojas):

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

Vietovė (ir pašto zonos nr.) 

Provincija ar valstija
(zip code number)

Metinė "T. Žiburių" prenumerata — $10.00

Rėmėjo prenumerata — $15.00

brėždama Kūčių vakaro svarbą. 
Taip pat buvo parodyti “Vaivo
rykštės” audiniai, juostos. Mer
gaitės pademonstravo juostų ir 
gobelenu audimą. Programos 
metu priekyje pasodintos lietu
vaitės buvo aiškiai matomos.

1974 m. gruodžio 17-toji Place 
Bonaventure, kur tada buvo 
surengta etninių eglučių paro
da (kasmet organizuojama 
Montreal Museum of Fine Arts), 
buvo pavadinta Lietuvių Diena. 
Prie lietuviškos eglutės buvo 
suruošta tautodailės parodėlė 
ir visą dieną tautiniais drabu
žiais pasipuošusios moterys bei 
mergaitės demonstravo šiaudi
nukų gamybą, gobelenų bei 
juostų audimą, dalino informa
cinius lapelius apie Lietuvą, o 
5 v.n.p. ir 7 v.v. “Metro level” 
platformoje lituanistinės mo
kyklos vaikučiai, vadovaujami 
Rasos Lukoševičiūtės, pašoko 
tautinių šokių, o Rasa paaiškino 
žiūrovams šokių prasmę ir 
trumpai apibūdino musų kalė
dinius papročius.

Pirmąją Kalėdų dieną CTV 
televizijos 10-jo kanalo progra
ma “Parle, parle, jase, jase” 
ištisai buvo skirta etninėm gru
pėm. Prie įvairių tautų kalėdi
niais ornamentais papuoštos gi
lutės etninių grupių atstovės su
pažindino žiūrovus su savo tau
tų kalėdiniais papročiais bei 
valgiais.

Lietuviams atstovavo tauti
niais drabužiais pasipuošusi Ra
sa Lukoševičiūtė ir dalis jos va
dovaujamos lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupės. 
Rasa, pasidalinusi kalėdinėmis 
plotkelėmis su programos vedė
jais, palinkėjo jiems lietuviškai 
linksmų šventų Kalėdų, paaiški
no lietuviu Kūčių papročius ir 
dar sugebėjo įterpti kelis žo
džius apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Keturios šokėjos pašo
ko dali Kepurinės ir kartu su 
berniukais — Kalvelį.

Atskirai dar buvo rodomi eg
lutės papuošalai. Jų tarpe — ir 
lietuviški šiaudinukai.

Džiugu, kad etninės grupės, 
veikdamos kartu, daug daugiau 
pasiekia, o lietuviai dargi gauna 
progos painformuoti kanadie
čius apie Lietuvai daromas 
skriaudas. D. S.

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

informacijos
The General
Foundation,

CARLING O'KEEFE BREWERIES 
Brewers of Black Label and Heidelberg

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, Bonk of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir menšikai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelj pasirinkimę pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visų menišką darbą pagal

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

UŽSAKAU "T. ŽIBURIUS" kaip DOVANĄ 
naujam skaitytojui
Vardas ir pavardė ..........................................................................

Numeris ir gatvė ........................................................  ....................

Vietovė (ir pašto zonos nr.) ..........................................................

Provincija ar valstija ............................... ......................... ............
(zip code number)

Metinė "TŽ" prenumerata naujiem skaitytojam — $7.50
Pašto perlaidas arba čekius siųsti: "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada
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vadovai. Paskaitininkų tarpe 
Sovietų Sąjungos užsienio rei- 
ministerijos tarptautinių san- 
instituto komunizmo katedros

sparčiau persikelti į gy- 
(1974 m.

aplūžusios
turistams,
pirmiausia

“Tiesos” 293 
sodybos neba- 
ypač užsienie- 
bus panaikin-

PERSPEKTYVINIS PLANAS
Vilniškės kompartijos centrinis ko

mitetas su ministerių taryba patvir- 
t'no perspektyvinį planą vienkie
miams Pkviduoti. Visų žemdirbių 
perkėl'mas iš vienkiemių į naują
sias sovehozų bei kolchozų gyvenvie
tes turi būti įvykdytas 1975-90 metų 
laikotarpyje. Tikimasi, jog gyvenvie- 
č’ų statybą paspartins netrukus pra
dėsiantis veikti Alytaus skydinių 
namų kombinatas ir kitos panašios 
paskirties įmonės. 1967-74 m. žemdir
biams buvo parūpinta 51.000 indivi
dualių bei kooperatinių gyvenamųjų 
namų, kuriuose įsikūrė 37.000 panai
kintų vienkiemių gyventojai. Liku
sių vienkiemių skaičius neskelbia
mas, bet anksčiau spaudoje buvo pra- 
s’tarta, kad jų tebėra apie 200.000. 
Daugelis tų viekiemių pastatų yra 
labai apleisti, nes jų neleidžiama re
montuoti. šią mintį patvirtina per
spektyviniame plane duotas įsaky
mas viekiemių perkėlimo vadovams: 
“... sudarant metinius kėlimosi iš 
vienkiemių į gyvenvietes planus, nu
matyti, kad pirmiausia išsikeltų gy
ventojai iš blogos išvaizdos, senų ir 
apleistų vienkiemių, esančių šalia 
valstybinės bei respublikinės reikš
mės kelių, poilsio ir turizmo zonų, 
ir sudaryti palankias sąlygas jų gy
ventojams 
venvietes” 
nr.). Kad 
dytų akių 
čiams, jos
tos pakelėse, poilsio bei turizmo zo
nose, o Lietuvos užkampiuose gy
ventojai turės palaukti perspektyvi
nio plano užbaigos ar galbūt net jo 
pratęsimo 1990 m.

ŠILTA ŽIEMOS PRADŽIA
Oro srovės iš Atlanto prieš Kalė

das temperatūrą Lietuvoje pakėlė 
iki 10° Celsijaus ir pradėjo sparčiai 
tirpdyti sniegą, kurio Žemaitijos 
kalvose buvo apie 14 cm. Vanduo, 
suplūdęs į augštumėlėse prasidedan
čių upių vagas, gerokai pakėlė jų 
lygį. Jūroje vandens lygis pakilo 4 
m 70 cm, Nevėžio žemupyje — 3,5 
m. Jūra prie Tauragės netgi išsiliejo 
iš krantų, Nevėžis sklidinai užpildė 
senvages. Gerokai patvino ir Šeš
upė. Toks gruodžio pabaigos potvy
nis Lietuvoje yra retas reiškinys.

NAUJI UŽDAVINIAI
Dailininkų ir rašytojų šiemet lau

kia propagandinė duoklė II D. karo 
užbaigos trisdešimtmečiui, kurio iš
kilmėse pagrindinį dėmesį teks skir
ti Sovietų Sąjungos pergalei. Klaipė
doje įvykęs Dailininkų Sąjungos val
dybos visuotinis posėdis jau prisimi
nė Klaipėdos “išvadavimą” ir apta
rė konkrečius uždavinius jam pami
nėti. Panašias mintis svarstė ir Ra
šytojų Sąjungos valdybos visuotinis 
posėdis Vilniuje. Rašytojai sovieti
nės pergalės trisdešimtmetį paminės 
specialiais literatūros vakarais oku
puotos Lietuvos miestuose bei rajo
nuose, susitikimais su karo vetera
nais, XVI "lietuviškosios” šaulių di
vizijos nariais, apsilankymais kari
niuose daliniuose ir pas pasieniečius. 
Rašytojų įsipareigojimai, matyt, bus 
platesnio pobūdžio už dailininkų, nes 
valdybos posėdyje dalyvavo du sve
čiai iš Maskvos — sovietinės Rašyto
jų Sąjungos valdybos sekr. J. Ver- 
čenka ir sovietinio literatūros fondo 
direktorius N. Jelinsonas.

STIPRINA PROPAGANDĄ
Visuose gyvenimo baruose vis la

biau pabrėžiamas komunistinis auk
lėjimas. Biržų II vidurinėje mokyk
loje buvo surengta pamoka “Moko
mės komunizmo, statome komuniz
mą” ir netgi rašinių konkursas šia 
tema. Jį laimėjo dešimtokės J. šeš- 
kutė, Z. Balsevičiūtė, L Lesinskai- 
tė. Toj propagandinėj pamokoj da
lyvavo ne tik biržiečiai, bet ir sve
čiai iš Latvijos Vecumnickų viduri
nės mokyklos. Vilniaus respubliki-

paslaugomis, specialia parduo- 
jaunavedžiams, rekonstruoja- 
santuokų rūmais, nes patalpų 
apsunkindavo iškilmingų var- 
sutuoktuvių, sidabrinių bei

niuose politinio švietimo namuose 
įvyko pokalbis “Dėl kino meno vaid
mens padidinimo komunistiniame 
gyventojų auklėjime”, surengtas šio 
miesto Lenino rajono kompartijos 
komiteto, vykdomojo komiteto, mi- 
nisterių tarybos kinematografijos ko
miteto ir Kinematografijos Darbuo
toji) Sąjungos. Pokalbį pradėjo Le
nino rajono kompartijos komiteto I 
sekr. C. Sližius, o užbaigė kinemato
grafijos komiteto pirm. E. Juškys 
pranešimu apie kino meno reikšmę 
ideologiniame darbe. Vilniškės kom- 
part’jos centiinis komitetas surengė 
keturias dienas trukusį seminarą ak
tualiausiems ideologinio darbo užda
viniams aptarti. Jame dalyvavo šiam 
darbui vadovaujantys miestų bei ra
jonų komitetų sekretoriai, jų pro
pagandos ir agitacijos skyrių vedė
jai, ideologinių įstaigų bei organiza
cijų 
buvo 
kalų 
tykių
vedėjas prof. dr. E. Tadevosianas ir 
tos ministerijos patarėjas V. Fedori- 
novas.

DESIMTASIS VIEŠBUTIS
Dešiniajame Neries krante, nauja

jame prekybos centre, buvo atidary
tas respublikinės turizmo ir ekskur
sijų tarybos viešbutis “Turistas”, de
šimtasis viešbutis Vilniuje. Ji supro
jektavo architektas J. Seibokas su 
konstruktore G. Diržinskiene. Rak
tus iš statybininkų priėmė viešbučio 
administratorė Irena Nikitina ir rak
tininkas Boleslovas Ulevičius. Direk
toriaus J. Rumeikos pranešimu, sep
tynių augštų viešbutis galės pri
glausti 324 turistus, kuriems įrengtas 
150 vietų restoranas, 70 vietų kavinė 
ir konferencijų salė. Spauda pateikia 
ir dvi pirmųjų svečių rusiškas pavar
des — Galinos Brujevos, Vladimiro 
Savčenkos. Viešbučio vidų puošia 
Uralo marmoras ir estų kiliminė 
danga.

ŠIAULIŲ STATISTIKA
1974 m. “Tiesos” 275 nr. jos ko

respondentai Sigitas Blėda ir Algir
das Lukauskas prašneko apie ideolo
ginį darbą ir naująjį žmogų Šiau
liuose. Jiedu džiaugiasi laidotuvių 
biuro 
tuve 
mais 
stoka 
dynų,
auksinių vestuvių renginius. Šia pro
ga pateikiamas žiupsnelis statistikos, 
liečiančios religines apeigas. Pasak 
S. Blėdos ir A. Lukausko, 1972 m. 
mieste gimė 1.814 kūdikių, kurių 485 
buvo pakrikštyti ir bažnyčioje, o 1973 
m. iš 1.865 kūdikių religinių krikš
tynų tesusilaukė 373. Nuo kūdikių 
jie peršoka prie naujų šeimų, ku
rias 1972 m. sudarė 1.157 poros ir 
kurių 125 pasinaudojo ir religine 
santuoka. 1973 m. religinę santuoką 
priėmė 96 poros iš bendro 1.210 po
rų skaičiaus. 1972 m. ateistinės lai
dotuvės religines pralenkusios 4,64 
karto, 1973 m. — 7,7 karto. S. Blė
dos ir A. Lukausko duomenų neįma
noma patikrinti. Tačiau ir jų pateik
tieji visdėlto liudija šiauliečių prisi
rišimą prie religijos nedėkingiausose 
sąlygose, kai dėl religinės santuokos 
ar kūdikio krikšto daugeliui gre
sia viešas pasišaipymas darbovietė
je, kaikuriems — netgi atleidimas 
iš darbo. Dėl šios priežasties kar
tais tuokiamasi kitų vietovių šven
tovėse, kur jaunavedžiai yra nežino
mi, o kūdikių krikštą stengiamasi 
nuslėpti. Be to, iš kitų šaltinių yra 
žinoma, kad dėl persekiojimo krikš
tai ir religinės santuokos dažnai vi
sai neregistruojami oficialiose para
pijų knygose, Dėlto minėtų autorių 
pateiktoji statistika yra labai abejo
tina. Ji siekia įrodyti ateistinės link
mės pranašumą.

V. Kst.

Winnipeg

VIDA - ALDONA BALČIŪNAITĖ!, 
Aldonos ir Alfonso Balčiūnų duktė, 
1974 m. baigusi universitetą VVinni- 
pege bakalaurės laipsniu. Pagrindi
nė jos studijų sritis yra drama, ku
rioje ji pasiryžusi siekti magistrės 
laipsnio. Vida iš pat jaunų dienų 
reiškėsi lietuviškame gyvenime, lan
kė šeštadieninę mokyklą, dalyvavo 
stovyklose. Minėjimuose Įspūdingai 
deklamuodavo eilėraščius, kuriuose 
ji pasireikšdavo visa savo siela. Bu
vo parapijos choro ir tautinių šokių 
grupės narė. 1971 m. Folkloramos 
metu buvo išrinkta “Miss Lithuania”

WINNIPEGIECIAI!

REIKALINGAS "PLUMBER'IS"?
Skambinkite 233-1158

Manitoba
ir atstovavo lietuvių paviljonui. Ji 
dažnai atstovauja Winnipego lietu
vių jaunimui, būdama vėliavos pa
lydove ar kitokią pareigą atlikdama. 
Linkime ir toliau, siekiant savojo 
tikslo, ne tik nenutolti nuo lietuviš
ko gyvenimo, bet dar su didesne pa
tirtimi į jį įsijungti.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS — 
sausio 19 d., sekmadienį, po 11 v. 
pamaldų, Sv. Kazimiero lietuvių par. 
salėje. Bus pateikta veiklos apžvalga 
ir renkama nauja apylinkės valdyba. 
Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Valdyba 
DANGUOLĖ - MARGARITA JA- 

NUŠKAITĖ 1974-1975 m. operos se
zone dainuoja “Carmen”, “La Bo- 
heme” ir “Rigoletto” operose. Tai 
pirmas žingsnis iš Winnipego lietu
vių į didžiąją sceną. Winnipegas gali 
didžiuotis savo opera, kuri sutraukia 
daug žiūrovų, sunku net bilietus gau
ti — reikia jais pasirūpinti prfeš po
rą mėnesių.

E. BUGAILISKIS, Eatono krautu
vių dekoratorius, šiais metais 
šventovėje paruošė prakartėlę.

KALĖDŲ LAIKOTARPYJE 
tobos muzėjuje buvo išstatyti
viški kalėdiniai atvirukai. Sekančiais 
metais norima išstatyti lietuviškas 
Madonas — Marijos paveikslus. Kor.

mūsų

Mani- 
lietu-

Nuolaida tautiečiams!

S. Ramančiauskas

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai per savo 
Kalėdų eglutę paruošę gyvąjį paveikslą “Kalėdų naktis”. Iš kairės: Kezytė, 
Trumpickas, M. Pleinytė ir B. Beržaitytė Nuotr. M. Borusienės

® HAMILTON
ALEKSANDRO STULGINSKIO 

ATEITININKŲ KUOPA vasario 7, 8, 
9 dienomis ruošia savo dietinę šven
tę. Programa: penktadienį, vasario 
7, įvyks jaunimo linksmavakaris; šeš
tadienį, vasario 8, šokiai — kaukių 
balius; sekmadienį, vasario 9, iškil
mingos Mišios, po kurių bus pusry
čiai ir minėjimas. Tolimesnės infor
macijos bus praneštos vėliau. Kvie
čiame visus ateitininkus ir lietuvių 
visuomenę dalyvauti. Korespondentė

N. METŲ SUTIKIME Bendruome
nė šiemet turėjo rekordinį svečių 
skaičių ir gavo gerą pelną. Tai re
zultatas gero v-bos planavimo ir 
naujojo ižd. O. Stasiulio rūpestingos 
knygvedybos. Vakaro dalyviams il
gai pasiliks neužmirštamas nepapras
tas Aid. Matulienės salės 
mas.

SIMAS KUDIRKA kalbės 
16 minėjime. Bendruomenė 
nius savo veiklos metus pradės iš
kilmingu Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimu vasario 15, šeštadienį.

ATE ITININKAI SENDRAUGIAI 
pas B. Balsienę turėjo susirinkimą, 
kuriame aptarė savo veiklos planus.

A. a. ANASTAZIJA BLEKIENĖ, 
motina 4 sūnų, mirė Čikagoje. Pasta
rieji vieni iš pirmųjų ateivių Stirto- 
no g-vėje buvo nusipirkę erdvius na
mus ir daugeliui pradžioje padėjo 
apsigyventi.

DANUTEI MACIENEI, belaukian
čiai naujo prieauglio, draugės suren
gė pobūvį. D. B. Mačiai augina jau 
dvi gražias dukreles.

DALIOS JONIKAITĖS ir James
Pajackowski vestuvės įvyks vasario E. Br. Sopiai vietoje kalėdinių ir 
1 d.

REGINA RAMANAUSKAITĖ sau
sio 18 d. išteka už Juozo Miškinio. 
Jungtuvių iškilmės įvyks Toronto 
Prisikėlimo šventovėje. Regina daž
nai matoma Hamiltone, nes čia gy
vena jos sesuo ir tėvai, bet ji pati 
gyvena ir dirba Toronte. M. K.

SAULIŲ MOTERŲ rengtos bend
ros Kūčios įvyko gruodžio 24 d., 7 v. 
v., Jaunimo Centro salėje. Prie gra
žiai padengtų stalų susėdo nemažas 
būrelis žmonių. Kaikurie jų galbūt 
būtų buvę vieniši namie. Po prel. dr. 
J. Tadarausko žodžio pasidalinta 
plotkelėmis ir pasivaišinta skaniais 
tradiciniais Kūčių patiekalais. Kuo
pos vadas P. Kanopa savo 
priminė Bražinskus. Jiems 
dėta lėkštė su plotkele ir 
dvi žvakės. Prie Kūčių

papuoši-

Vasario 
jubilėji-

kalboje 
buvo pa- 
uždegtos 
rengimo

daugiausia dirbo moterų šaulių va
dovė St. Petkevičienė, pagaminusi 
labai įvairų maistą. Rengėjos dėkin
gos prel. dr. J. Tadarauskui už viso
keriopą paramą ir šauliams St. šu- 
kaitienei, A. Svabaitienei, A. Žuliui, 
A. Petkevičiui už talką. Manoma 
bendras Kūčias padaryti tradicija. 
Jau yra pareiškusių norą dalyvuti 
1975 m. Kūčiose. Ad.

KLB HAMILTONO SALPOS FON
DO skyrius 1974 m. gruodžio 16 d. 
posėdyje aptarė savo veiklos darbus. 
Brazilijos jaunimui paskyrė stipendi
ją $500, Vasario 16 gimnazijai $200, 
Vysk. M. Valančiaus mokyklai $150, 
Simo Kudirkos šeimai $100, vietos 
šalpai $150, Kanados lietuviškai 
spaudai už patarnavimą: “Tėviškės 
Žiburiams”$25, “Nepriklausomai Lie
tuvai” $25. Ižde pasiliko per $1000 
siuntiniams į Suvalkų trikampį ir 
vietos šalpai.

METINIS SALPOS FONDO vajaus 
užbaigimo balius bus lapkričio 8 d.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ke.tvirtadie- 
niois nuo 10 iki 5 vok, penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $5.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------------ BU'11*®
kiekvieno skoniui

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

Salė jau gauta. Taip pat numatoma 
sausio pabaigoje pasiųsti dėvėtų dra
bužių siuntinius į Suvalkų trikampį. 
Turintieji atliekamų dėvėtų drabu
žių prašomi juos atvežti pas J. Pici
nį, 84 Balsam Avė. S. arba paskam
binti tel. 549-5372, ir drabužiai bus 
paimti iš namų. Taip pat komitetas 
prašo drabužius sutvarkyti, kad būtų 
tinkami vartojimui.

KLB HAMILTONO SALPOS FON
DO skyriaus vajus praėjo su gražiu 
pasisekimu. Surinkta per $1000. Vi
siems aukotojams komitetas nuošir
džiai dėkoja už aukas. Kurie nebuvo 
rinkėjų rasti namuose arba dėl pasi
keitusių adresų liko neaplanky
ti, gali savo auką šalpos reikalams 
kiekvienu metu įteikti betkuriam ko
miteto nariui. Visi aukotojai vėliau 
bus paskelbti spaudoje. Taip pat ko
mitetus nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukų rinkėjams. Tik su jų pagalba 
komitetas galėjo įvykdyti šį vajų. 
Ruoštasis 
ir kartu 
lietuviškai 
žioje nuotaikoje ir su gan dideliu pa
sisekimu. Nors šiame baliuje buvo 
mažiau žmonių kaip anksčiau, bet 
gautas geras pelnas. Komitetas yra 
nuoširdžiai dėkingas visiems prisi- 
dėjusiems darbu prie baliaus pasise
kimo. Norį įsijungti į šalpos darbą 
prašomi skambanti komiteto pirm. J. 
Pleiniui telefonu 549-5372. Taip pat 
komitetas reiškia didelę padėką bu
vusiam Šalpos Fondo vicepirm. K. 
Norkui už trejų metų darbą ir kartu 
apgailestauja, kad pasitraukė iš Šal
pos Fondo komiteto. Tikime, kad pa
ilsėjęs vėl grįš prie šalpos darbo.

vajaus užbaigimo balius 
abiturientų pristatymas 
visuomenei praėjo gra-

N. Metų sveikinimffi'paaukojo Šalpos 
Fondui $10. Ačiū už auką. J. P.

London, Ontario
JAUNUOS IUS ir vyresniuosius 

1974 m. gruodžio 22 d. džiugino tra
dicinis Kalėdų senelio vizitas ir su 
juo susieta gerai paruošta Londono 
lituanistinės mokyklos programa. Ka
lėdų vaizdelį parašė E. Kairienė ir 
jį nuotaikingai atliko mokyklos mo
kiniai, vaidindami, šokdami, dekla
muodami ir dainuodami. Programa, 
kurią prižiūrjo G. Petrauskienė ir M. 
Chainauskas, pristatė žiūrovams aiš
kiai atsiskleidžiančius kaikurių mo
kinių talentus. Programa nebuvo iš
tęsta ir žavėjo, be tėvų, didelę gru
pę atsilankiusių studentų bei jaunų
jų pastangas įvertinančių. Įėjimas pa
gerbiant Kalėdų senelį buvo laisvas. 
Programai pasibaigus, visi dalyviai 
buvo pavaišinti. Seneliui lėšomis tal
kino skautų vietininkija, lėšų telki
mo komitetas ir kat. moterų drau
gija. Ypač malonu visiems buvo ma
tyti po sunkesnės operacijos grįžusį 
mokyklos vedėją L. Eimantą. Visi 
skirstėsi su džiugia nuotaika.

NAUJI METAI buvo sutikti Holi
day Inn didžiojoje salėje su puikiu 
bufetu, nuotaikinga muzika, labai 
prieinama kaina. Rengėjai — jauno
ji apylinkės valdyba įdėjo daug pa
stangų ir darbo į šį renginį. Welling
ton gatve pravažiuojančius sveiki
no lietuviškas 1975 metų sveikinimas 
ir trispalvė. Grojo iš “Lituanikos” 
“Atspindžiais” pasivadinusi 
lietuvių studentų kapela. Buvo dai
nų, ratelių, jaunų ir tokių, kurie jau
nais norėtų būti, patenkintų ir, žino
ma, tokių, kurių niekas nepatenkina. 
Buvo ir tokių, kurie “nežinojo”, kad 
N. Metų sutikimas rengiamas. Jauno
ji valdyba, skyrusi daug laiko šiam 
renginiui, yra tikrai pagirtina. E.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas .........
term, depozitus 1 
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nckiln. turto pask.

8J6 %
9%m.

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

DELHI, ONTARIO
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI

MAS įvyko Sv. Kazimiero parapijoj 
1974 m. gruodžio 14-15 dienomis, pra
vestas kun. H. Šulco. Patiko jo nuo
širdūs pamokymai. Žmonių dalyvavo 
gausiai.

KLK MOTERŲ DR-JOS DELIU 
SKYRIUS 1974 m. gruodžio 15, sek
madienį, turėjo savo dangiškosios 
globėjos Nekaltai Pradėtosios Mari
jos šventę. 11 v. Mišios buvo auko
tos už gyvąsias ir mirusias skyriaus 
nares. Skyriaus narės pamaldose da
lyvavo su savo vėliava. Delhi kat. 
moterų skyrius gan gausus — per 
50 narių. Po pamaldų parapijos sa
lėje skyriaus valdyba paruošė pie
tus. Pasistiprinus skaniais pietumis, 
seselė Ona Mikailaitė skaitė gilią, 
gerai paruoštą paskaitą apie Marijai 
teiktiną kultą. Ji stebino visus la
bai gražia lietuvių kalba, nuosekliu 
ir aiškiu pasirinktosios temos dėsty
mu. Ji yra baigusi humanitarinius 
mokslus, šiuo metu ruošiasi gauti 
teologijos magistrės laipsnį. Ji turi 
dovaną ir sunkius, subtilius klausi
mus aiškiai bei suprantamai išdės
tyti.

PARAMA BRAZILIJOS LIETU
VIŲ STUDENTAMS. Kun. H. Šulcas 
papasakojo kaip Brazilijos lietuviai 
studentai vargsta — dienomis dirba 
fabrikuose, o vakarais mokosi, kaip 
nepakeldama tokio vargo dalis stu
dentų netenka sveikatos. Jis parodė 
ir skaidrių iš to krašto indėnų gyve
nimo. Netaip jau gausūs pietų daly
viai čia pat tam tikslui suaukojo 
$500 per nuolatinį įgaliotinį Ben. 
Stonkų. Pridėjus parapijos, kat. mo
terų ir atskirų asmenų kitomis pro
gomis paaukotas aukas, susidarė 
graži suma studentų pagalbai. Ne
gausūs šios apylinkės lietuviai savo 
duosnumu pralenkė daug didesnius 
lietuvių sambūrius.

BENDROS KŪČIOS, organizuotos 
lietuvių kat. moterų skyriaus valdy
bos, daugiausia jos pirmininkės J. 
Žiogienės pastangomis, įvyko para
pijos salėje. Jos nebuvo gausios daly
viais, bet praėjo pakilioj ir jaukioj 
nuotaikoj. Pasistiprinę skaniais val
giais, Kūčių dalyviai, vadovaujami 
V. Garnelienės, giedojo kalėdines 
giesmes, laukdami vidurnakčio Mi
šių. Ponia V. Garnelienė yra dauge
lio talentų žmogus: moka kelias sve
timas kalbas, gražiai piešia, groja 
pianinu ir vargonais. Ji yra sekma
dienių ir šventadienių 9 v. Mišių 
vargonininkė. Kelerius metus vargo
nininke buvo lankanti vidurinę mo
kyklą Daiva Ratavičiūtė. Ji chorui 
padėdavo per 11 v. pamaldas. Jau 
antri metai ji studijuoja Western 
universitete Londone, Ont. Šiuo me
tu vargonininkė yra jos sesutė Rasa. 
Abu jų tėveliai Ksaveras ir Agutė 
gieda chore, o sūnus Algiukas patar
nauja Mišiom.

PRIES KALĖDAS klebonijoj įvyko 
choro dalyviams ir jų artimiesiems 
kuklus pobūvis-vakarienė. Dalyvavo 
apie 30 asmenų. Pasikalbėta choro 
ateities ir kitais klausimais. Daugelis 
choristų jau gieda šešiolikti metai, 
nuo pat Sv. Kazimiero parapijos įsi- 
steigimo. Klebonas ir parapijiečiai 
yra labai dėkingi chorui už paįvairi
nimą pamaldų gražiu giedojimu. 
Choro seniūnas — VI. Miceikat jo 
dešinipji ranka — K. Lukošius.

JAUNIMO ANSAMBLIS “PALAN
GA” neteko daugelio narių, išvykus 
abiturientams tęsti studijų į kolegi
jas ir universitetus. Ačiū ponioms 
H. Augustinavičienei ir A. Ratavi- 
čienei už jų dideles pastangas su
rasti naujų, jaunesnių šokėjų, kurių 
rūpestingos globos dėka šokėjų gru
pė veikia ir toliau. Tebeturime ir tą 
patį gerą mokytoją Kęstutį G. Law- 
son.

LIŪDNA SUKAKTIS. Prieš viene
rius metus gruodžio 26 d. Atlanto 
bangose žuvo neužmirštamas šios 
apylinkės ūkinikas, visuomenininkas 
(nekartą buvęs šios apylinkės bend
ruomenės pirmininku), mokytojas, 
choristas, šachmatininkas, jaunimo 
organizatorius ir visados geros nuo
taikos žmogus a.a. St. Kairys, kai su 
šeima vasarojo Juno vasarvietėje, 
Floridoje. Mirties metinių proga įvy
ko iškilmingos pamaldos, kuriose 
vargonavo ir solo giedojo sol. V. Ve- 
rikaitis. Pamaldose dalyvavo pilna 
šventovė tautiečių. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė vietos klebonas. Po 
pamaldų jų dalyviai susirinko į pa
rapijos salę pusryčiams. Jų metu žodį 
tarė V. Ignaitis.

A. a. JONAS KULIS - KULYCIUS, 
75 m., į Kanadą atvykęs prieš antrąjį 
pasaulinį karą, staiga mirė 1974 m. 
gruodžio 26 d. Paliko žmoną Antani
ną. Jiedu anksčiau turėjo tabako ūkį. 
Pastaruoju laiku sunkokai vertėsi, 
nes žmona dar negavo pensijos. Susi
rinkę pasimelsti laidotuvių namuo
se suaukojo $120 našlei padėti. Pa
maldos įvyko Sv. Kazimiero švento
vėje. Palaidotas Delhi kat. kapinėse. 
Ilsėkis ramybėje po visų žemiškų 
vargų ir sunkumų. K.

St. Catharines, Ont.
ŠIEMET VASARIO 16 MINĖJI

MAS vyks visą savaitę. Miesto bur
mistras paskelbs per radiją ir spaudą 
“Lietuvos Savaitę”. Ištisą savaitę 
plevėsuos mūsų trispalvė prie mies
to rotušės. Iškilmės prasidės vasario 
8 d. slovakų salėje paminėjimu, kon
certu bei pasilinksminimu. Pagrin
diniu kalbtoju bus žymus mūsų vi
suomenininkas bei pedagogas Anta
nas Rinkūnas iš Toronto. Vietos ang
lų spaudoje pasirodys rašiniai apie 
Lietuvos padėtį Sovietų Sąjungos 
vergijoje. Jau buvo paminėta “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”. 
Taip pat bus lietuviškas radijo pus
valandis per CKTB radijo stotį.

(Nukelta į 6 psl.)

LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PRIES KALĖDAS ĮVYKUSIAME 
VLIKo tarybos posėdyje už išvykusį 
valdybos pirm. dr. K. J. Valiūną pa
grindinį pranešimą padarė jį pava
duojąs vicepirm. J. Audėnas, pir
miausia paliesdamas S. Kudirkos bei 
jo šeimos atvykimą, dabartinę Prano 
ir Algirdo Bražinskų būklę Turki
joje. Dėl "Encyclopedia Britanni
ca” 1974 m. laidoje paskelbto Lietu
vos susovietinimo VLIKo valdyba 

. leidėjams yra pasiuntusi atitinkamą 
raštą. Ji taipgi padarė to prosovieti
nio straipsnio, turinčio 21 puslapį, 
kopijas ir jas pasiuntė Lietuvos dip
lomatijos šefui St. Lozoraičiui, vi
siem kitiem Lietuvos atstovam bei 
konsulam. Jie prašomi rašyti protes
tus enciklopedijos leidėjams ir rei
kalauti, kad toks sovietinis melas 
ateityje nebūtų kartojamas. Finan
sinę 1973 m. VLIKo apyskaitą pada
rė vicepirm. A. Vakselis. Išlaidų tu
rėta $36.020,99. Jos panaudotos: 
bendriniams reikalams, į kuriuos 
įskaitoma patalpų nuoma, raštinės 
personalo atlyginimas, medžiaga, ry
šių priemonės ir kelionės,—$10.160,- 
33, leidiniams — $13.038,47, radijo 
transliacijoms — $9.803, ypatingiems 
reikalams (Bražinskų bylai, Europos 
saugumo konferencijai Helsinkyje)
— $2.115,19. Taryba apyskaitą pa
tvirtino. Finansiniai VLIKo klausi
mai bus svarstomi sekančiame tary
bos posėdyje.

“RADIO LIBERTY” lietuviškos 
laidos yra reikalingos kruopščios do
kumentacijos. Lietuvių organizacijos 
bei pavieniai asmenys prašomi siųsti 
knygas, brošiūras, periodinius leidi
nius apie Lietuvą lietuvių bei kito
mis kalbomis šiais adresais: Research 
Department, Radio Liberty, 8 Muen- 
chen 81, Arabcllastr. 18, VV. Germa
ny; arba Library, Radio Liberty Com
mittee, 30 East 42nd St., New York, 
N.Y. 10017, USA.

MAIRONIO PARKO sudegusius 
pastatus jau atstatė Worcester, 
Mass., lietuviai. Atstatymu rūpinosi 
Maironio Parko Draugijos valdyba
— pirm. K. Adomavičius, vicepirm. 
J. Pipiras, protokolų sekr. J. Miliaus
kas, finansų sekr. O. Keršienė, ižd.
M. Seigla, iždo globėjos K. Kuzmins- 
kienė ir A. Lozoraitienė, direktorių 
tarybos nariai — A. Glodas, V. Ivaš
ka, A. Kauševičius, V. Karytis, E. 
Grigaitis, V. Roževičius ir V. židžiū- 
nas. Projektą paruošė ir statybą pri
žiūrėjo architektas B. Naras, draugi
jos narys, o statybos komitetui vado
vavo draugijos valdybos pirm. K. 
Adomavičius. Pastatų atstatymas pa
reikalavo $550.000. Kaspiną prie pa
grindinių durų perkirpo Shrewsbury 
miesto savivaldybės atstovas L. B. 
Flynn. Gausius svečius bei sveikinto
jus' pavaišino šeimininkė E. Kauše- 
vičienė su padėjėjomis. Programą at
liko Bostono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama O. Ivaškienės. Nors 
Maironio Parko vidaus įrengimai dar 
nėra galutinai užbaigti, salės jau už
sakytos iki 1976 m. Viską sutvarkius, 
pagrindinis Maironio Parko atidary
mas bus surengtas š.m. balandžio pra
džioje.

LVS “RAMOVĖ” NIUJORKO SKY
RIUS leidžia išeivijoje atgaivintą 
“Karį”, mėnesinį lietuvių karių-vete- 
ranų žurnalą, kuriam šiemet sukanka 
20 atgimimo metų. Per šį laikotarpį 
išeivijoje pasirodė daugiau kaip 200 
žurnalo numerių, o juos sudėjus su 
Lietuvoj ėjusio numeriais, jau yra 
peržengta 1500. Dvidešimtmečio su
kakties minėjimas rengiamas sausio 
26 d. Kultūros Židinyje, Brooklyne,
N. Y.

JAV ŠVIETIMO IŠTAIGA 1974 
metams buvo gavusi $2,3 milijono et
ninių studijų programai, bet ją nu
traukė ir nepasirūpino lėšomis 1975 
metams. JAV kongreso nariai klaidą 
pažadėjo atitaisyti tik 1976 m. Susi
darančią ištisų metų spragą išlygino 
pradinis etninių studijų iniciatorius 
JAV senate R. S. Schweiker, bendra
darbiaudamas su lenkų ir latvių cent
rinėmis organizacijomis Pitsburge ir 
JAV LB krašto valdyba Filadelfijo
je. Etninių studijų $1,8 milijono lė
šos 1975 metams buvo prijungtos 
kaip specialus papildas prie JAV 
sveikatos, švietimo ir gerovės depar
tamento biudžeto, kuris jau yra pa
tvirtintas ir laukia prez. G. Fordo 
parašo. Kadangi pernai ta parama 
buvo paskirstyta tik universitetų ty
rimų programoms, lėšų neliko nei li
tuanistinėm, nei kitų etninių grupių 
mokyklom. Dabartiniame priede pa
brėžiama, kad šio fondo tiesioginę 
paramą turi gauti ir pačios etninės 
grupės. Tuo reikalu dabar rūpinsis 
JAV LB švietimo ir visuomeninių 
reikalų taryba, ruošdama projektus 
bei prašymus, kad paramos galėtų 
susilaukti ir lietuviškos institucijos.

Brazilija
PREL. P. RAGAŽINSKO globoja

mi lietuviai krepšininkai yra sudarę 
Šv. Mykolo Arkangelo vardu pava
dintą komandą, kuri buvo įsijungusi 
į Sao Paulo miesto pirmenybes. Pir
mąsias rungtynes jiems pavyko lai
mėti, bet iš pirmenybių iškrito, pra
laimėję antrąsias.

Argentina
PENSININKŲ ŠVENTŲ surengė 

Rosario Lietuvių Bendruomenės val
dyba, vadovaujama pirm. J. Papeč- 
kio. Šventė buvo pradėta kun. J. Mar
gio atnašautomis Mišiomis, mirusių
jų prisiminimu prie kieme esančio 
lietuviško kryžiaus. Pensininkų pa
gerbimas taipgi įvyko po atviru dan
gum, medžių pavėsyje. Juos visus pa
sveikino pirm. J. Papečkys ir išsa
mesnį žodį taręs A. Švarlys. Atskiro 

pagerbimo susilaukė revizijos komi
sijos narys Antanas Matulis, tą die
ną šventęs amžiaus septyniasdešimt
metį.

MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 
įsigijo papildomą žemės sklypą, ku
riame numato pastatyti didelę virtu
vę. Kiemas, uždėjus stogą, bus pa
verstas dideliu salonu, talpinančiu 
kelis šimtus svečių. Dalis statybinės 
medžiagos jau nupirkta.

Australija
KATALIKŲ MOKYTOJŲ SEMI

NARIJĄ Melburne šiais mokslo me
tais baigė 127 jaunuolės ir vienas 
jaunuolis. Jų tarpe buvo ir dvi lie
tuvaitės — Birutė Gailiūtė ir Kristi
na Lipkevičiūtė. Po iškilmingų Mišių 
katedroje diplomai buvo įteikti pa
ties arkivyskupo dr. Little specialio
je iškilmių salėje.

BENDRĄ KONCERTĄ Newcastle 
mieste surengė Stasio Žuko vadovau
jamas vietinis choras ir iš Sydnėjaus 
atvykęs vyrų oktetas, kurio vadovas 
yra Algis Plūkas. Smagiame pobūvy
je po koncerto buvo atšvęstas St. 
Žuko gimtadienis.

TASMANIJOS LIETUVIUS Ho- 
barte prieš Kalėdas aplankė “Tėviš
kės Aidų” red. kun. Pr. Dauknys. 
Pireškalėdines lietuviškas pamaldas 
jis laikė vietinėje St. Therese šven
tovėje, giedant pamaldų dalyviams, 
kuriuos vargonais palydėjo Algis 
Taškūnas. Po pamaldų įvyko suneš
tinės vaišės. Kapelioną kun. P. Dauk
nį pasveikino ir jam padėkojo ALB 
Hobarto apylinkės pirm. Juozas Paš
kevičius. Trejetą dainelių padaina
vo Bonifaco šikšniaus vadovaujamas 
mergaičių chcrelis su akordeonisto 
Algio Taškaus palyda.

OLEGUI TRUCHANUI, iš Lietu
vos atvykusiam Tasmanijos tyrinė
tojui, nuskendusiam 1972 m. sausio 
6 d., paminklą prie Esperance upės 
tilto pastatė Tasmanijos kūno kultū
ros draugija. Atidengimo iškilmėje 
dalyvavo ir žodį tarė Tasmanijos tu
rizmo bei imigracijos ministeris Mil
ler.

Italija
“ELTA PRESS" BIULETENIO 10 

nr. skaitytojus supažindina su A. Sa
charovo atsišaukimu dėl religijos per
sekiojimo Lietuvoje, kunigų protes
tu ir “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 10 numeriu. Šis italų kal
ba leidžiamas biuletenis, redaguoja
mas mons. Vinco Mincevičiaus, yra 
susilaukęs plataus pripažinimo Euro
poje. Jį šalia itališkų leidinių mini 
ir“Wilking’s European Press Guide”, 
pateikdamas adresą: 20 Via Casal- 
monferrato, Roma.

PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES sun
kokai susirgo ir ligoninėje atsidūrė 
prel. Zenonas Ignatavičius su prel. 
Jonu Bičiūnu.

Britanija
AUSTRALIJOS PREMJERAS G. 

WHITLAMAS, viešėdamas Londone, 
susilaukė baltiečių demonstracijos 
prie Australijos Namų. Baltiečių de
monstraciją, pasisakančią prieš Bal
tijos kraštų atidavimą Sovietų Są
jungai, rėmė Britų Laisvos Europos 
Lyga bei jos pirm. D. A. Martin, pats 
įsijungdamas į protestuotojų eiles. 
Praeiviai, skaitydami baltiečių plaka
tus, nepašykštėjo karčių žodžių Aust
ralijos premjerui. Juos taipgi foto
grafavo spaudos atstovai, teirauda
miesi platesnių informacijų.

Vokietija
VLB LUEBECKO APYLINKĖ, va

dovaujama Pr. Liegaus, vis dar turi 
24 narius, kas antrą sekmadienį lai
komas lietuviškas pamaldas, po jų 
įvykstančius pasitarimus ar net ma
žesnio masto minėjimus. Rengiamos 
Joninės, kartu su kitais baltiečiais 
paminimi liūdnieji birželio įvykiai. 
Pr. Liegus yra ir VLB ryšininkas su 
Schleswig-Holstein vyriausybe, iš ku
rios buvo tikėtasi gauti stambesnę 
finansinę paramą lietuvių kalbos va
dovėlio vokiškajai laidai, bet, deja, 
nepavyko. Mažesnė šio krašto vyriau
sybės teikiama parama panaudojama 
lietuviškų laikraščių prenumeratom 
ir “Vokietijos LB Valdybos Infor
macijoms”. Luebeko renginiuose da
lyvauja tautiečiai ir iš kitų apylin
kių, o luebeckiškiai lankosi pas juos. 
Pernykštėse Vėlinėse buvo gražiai 
prisiminti ir pagerbti mirusieji lie
tuviai.

V. POVILAVIČIENĖ - VYKINTIE- 
NĖ vadovauja lituanistinei mokyklai 
Memmingene. Ją lanko 9 mergaitės, 
ruošiasi lankyti ir vienas berniukas. 
Visos mokinės, išskyrus vieną, šei
mose kalba vokiškai. Sulaukusios vy
resnio amžiaus, mergaitės atsisako 
pamokų, mokyklon ateina tik šokti, 
dainuoti ir vaidinti. Mokinės skaito 
ir mėgsta “Eglutę”. Pernai mokykla 
paruošė programą Vasario 16 minė
jimui, Motinos Dienai, Kalėdų eg
lutei.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS KUL

TŪROS DRAUGIJOS rateliui Balsto
gėje vadovauja medicinos studentas 
Petras Zimnickas, o jį sudaro dau
giausia studentai. Ratelis ruošiasi pa
minėti M. K. Čiurlionio šimtąjį gim
tadienį, surengti jo kūrinių repro
dukcijų parodą, supažindinti savo na
rius su šio mūsų kompozitoriaus mu
zika.

KRAŠTOTYRININKAS JUOZAS 
VAINA Juodeliškių lietuviams skai
tė paskaitą “Mūsų krašto folklorinė 
bei etnografinė medžiaga ir jos rin
kimas”. čia taipgi buvo surengtas ir 
lietuviškų filmų vakaras.
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Knyga iš smagiosios pusės

Lietuvių literatūros vieta Kanadoje
ALGIS STANKUS

Raymond August yra rašyto
jas žurnalistas iš Kvebeko, ku
ris bando atsakyti i klausimą, ar 
etninė literatūra turi vietą Ka
nados kultūroje. Jo atsakymas 
— ne.

Pirmieji Kanados imigrantai 
buvo prancūzai ir anglai. Jie 
šimtmečių eigoje įsisavino Ka
nadą, tapo kanadiečiais esmine 
prasme. Sekantys emigrantai iš 
Europos, ypač po II pas. karo, 
nors ir yra piliečiai, liko pakibę 
ore. Jų širdys padalintos tarp 
tėviškes ir naujų namų, tarp 
aiškios protėvių kultūros ir ne
ryškios, nežinomos Kanados 
kultūros. Jų tragedija glūdi vie
nišume.- Pirmoji imigrantų kar
ta, t. y. mūsų tėvai, kuria bei ra
šo savo širdies kraujui sulaiky
ti, atsiminimams išsaugoti. Ant
rajai kartai, t. y. jaunimui, nėra 
lengviau. Tas įtempimas tarp 
dviejų lojalumų nėra mažesnis. 
Tačiau jie rašo jau iš pamėgi
mo, ne iš tikro asmeninio ar pa
triotinio reikalo.

Etninė literatūra iš esmės ne
gali priklausyti prie Kanados 
kultūros, nes ta literatūra, rašy
ta gimtąja kalba, skelbia neka- 
nadietišką, neasimiliuotą žmo
gų. O tas žmogus dings laiko 
slinktyje, kartoms besikeičiant. 
Dings ir ta etninė literatūra. 
Taip pat spauda. Pastaroji yra 
etninio kultūrinio gyvenimo ro
diklis. Kiek ji gyva, tiek ir ta 
kultūra.

Žiūrėdamas iš Kanados litera
tūros perspektyvos, minėtas 
kvebekietis pateikia porą pa
vyzdžių. Pirmiausia jis klausia, 
kas būtų buvę, jeigu Leonardas 
Cohen būtų rašęs hebraiškai ar
ba Irving Loyton rumuniškai? 
Antrame pavyzdyje jis mini du 
ukrainiečius rašytojus, kūru
sius Kanadoje tarpkariniame 
laikotarpyje. Vienas jų — J. 
Marlyn rašė angliškai, antras A. 
Luhovyj — ukrainietiškai. Pir
mojo veikalas “Under the ribs 
of death” yra tapęs kanadišku 
klasiku, antrojo “Bezhhatnyj” 
liko neišversta, neįvertinta, žo
džiu, rašytojui reikia rinktis.

R. August menkai vertina 
daugiakultūrę Kanados politi
ką. Kanados konstitucija, jos 
įstaigos bei įstatymai užtikrina 
kiekvienai etninei mažumai jos 

EKSKURSIJOS
EUROPON ir ŠVENTOJON ŽEMĖN

dienos, Romoje — 9. Lapkričio mėnesį — tik Vilniuje 
ir Maskvoje.

VILNIUS-MASKVA-VIENNA-ROMA 1975 metais
1. Gegužės 29 — birželio 13 15 dienų
2. Birželio 19 — liepos 10 21 dieną
3. Liepos 17 — rugpjūčio 1 15 dienų
4. Rugpjūčio 7 — rugpjūčio 28 21 dieną
5. Rugsėjo 4 — rugsėjo 19 15 dienų
6. Lapkričio 6 — lapkričio 14 8 dienos
Vilniuje — 5 dienos, Maskvoje —- 2, Vienoje — 3,
Romoje — 4 Birželio ir rugpjūčio mėn. Vienoje — 4

Šventoji Žemė ir Roma:
1. Kovo 3 — kovo 17 14 dienų
2. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22 14 dienų
Šventojoj Žemėj — 1 1 dienų, Romoj — 3 dienos.

Kainų ir smulkesnių žinių teirautis:
V. BAČĖNAS 533-3531 nuo 11 v. r. iki 7 v.v. 

ALL SEASONS TRAVEL, B. D.
2224 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6R 1X3

pilną teisę likti svetima, t. y. už 
Kanados kultūrinio gyvenimo 
ribų. Tokia yra Kanados seniai 
surasta, naujai paskelbta tole
rancija — abejingas priėmimas: 
“Tau svarbi tavo kalba? Gerai. 
Išlaikyk, kiek gali ir nori. Man 
ji nesvarbi. Ir aš neverksiu, kai 
ji dings”.

R. Augustui rūpi etninė lite
ratūra, bent jos būsima vieta 
Kanados kultūroje. Jis laukia 
vertimų, kad būtų galima ją 
vertinti, lyginti, gal ir priimti. 
Jam irgi įdomu per ją sužinoti 
tikrąsias mažumų pažiūras į Ka
nadą, į gyvenimą joje. Jis taip 
pat primena visos Kanados pi
liečiams, kad Kanados daugia- 
kultūriškumas nėra iš tikrųjų 
galutinai nuspręstas. Tai esąs 
kiekvieno individo reikalas ap
sispręsti vienaip ai’ kitaip: pri
imti jį sąmoningu pasirinkimu 
arba pasyviai pasiduoti likimui.
”• Taigi, pasak Raymond Au
gust, lietuviškai rašantis lietu- 
vis-kanadietis nieko neatneša į 
Kanados literatūros lobyną’. 
Mums lieka klausimas, ar tai iš 
viso svarbu? Gal ir ne. Iš kitos 
pusės taip pat kyla klausimas, 
ar lietuviškai rašantis lietuvis - 
kanadietis ką nors atneša į Lie
tuvos literatūros barus?

Raymond August, BABELING 
BEAVER HUNTS HOME FIRE: 
THE PLACE OF ETHNIC LITERA
TURE IN CANADIAN CULTURE. 
The Canadian Forum, 1974 m. rug
pjūčio mėn., psi. 8-13.

Atsiųsta paminėti
Richard Scarry, MANO ŽODY

NAS. Daugiau kaip 1400 pavadini
mų. Spalvotos iliustracijos. Tai nau
jo tipo leidinys, kalbąs vaikams 
iliustruotais piešiniais. Prie kiekvie
no piešinio pridėtas lietuviškas ir 
angliškas pavadinimas. Leidinys yra 
skirtas vaikams, bet naudingas ir su
augusiems — jie ras daug lietuviškų 
žodžių, galinčių pakeisti įprastinius 
angliškus terminus. Knyga labai 
gražiai išleista, bet nenurodyta nei 
kas ją išelido, nei kas iliustravo, nei 
kas žodyną parengė: Pridėtas ranka 
rašytas lapelis nurodo, kad leidinys 
gaunamas šiuo adresu: Antanas Ka
reiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, 
UI 60629. USA.

• Tauta turi kovoti už savo teisę 
kaip už savo mūrus. Heraklitas

ANTANAS MUSTEIKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Konkreti kritika
Atsimenu dažną autorių skun

dą, kad ne tik skaitytojai, bet 
ir kritikai nieko nesuprato.

Ar tai ne vienašališkas pakal- 
tinimas? Atsakyti norėčiau ki
tais klausimais. Argi skaitytojas 
ir kritikas yra kaltas, jei knygą 
ar paveikslą suvokia pagal savo 
brandos pagavas, pažiūras ir 
kt.? Argi reikia iš jų reikalauti 
to, ko jie nesupranta? Tad šia 
prasme galima sakyti, kad skai
tytojas yra teisus, taipogi ir kri
tikas yra teisus. Bet ar to paties 
nusipelno autorius? Pagaliau— 
ai- galima būti nešališku teisėju 
savo paties byloje?

Visdėlto esti visokių atvejų. 
Gali būti, kad eilinis skaityto
jas, juo labiau “išprusęs”, “pra
auga” rašytoją. To “praaugimo” 
daugiau galima tikėtis iš kriti
kų. Dabar atvirai atsigręžkime į 
juos.

Per 1973 metus man teko pa
stebėti tik penki oficialūs kriti
kų įvertinimai, bet prie ju aš 
pridedu dar tris, gautus laiš
kais, nes pastarieji, mano nuo
mone, kompetentingumu gali 
lygintis su pirmaisiais. Jiems vi
siems priklauso nuoširdžiausia 
padėka.

Kad sutaupyčiau vietą, aš 
juos vadinsiu atitinkamais ini
cialais, būtent:

1. A. A. — “Aidų” apžvalgininkas, 
“Aidų” redaktorius (1972 metai, “Ai
dai”, 1973 m., 1 nr., 30 p.). 2. M. A.— 
“Metmenų” apžvalgininkas (Kęstas 
Reikalas, 1972-ji romano metai išei
vijos literatūroje, “Metmenys”, 1973 
m., 25 nr., 177 p.). 3. D. K. — “Dir
vos” kritikas (K. Abr., Antano Mus
teikio romanas, “Dirva”, 1973 m., 37 
nr., 5-6 p.). 4. T. ž. K. — “Tėviškės 
Žiburių” kritikas (Pr. Naujokaitis, 
Antano Musteikio debiutas, “Tėviš
kės Žiburiai”, 1973 m., 22 nr., 5 p.). 
5. A. K. — “Aidų” kritikas (V. Kul
bokas, A. Musteikio “Kiauros riešku
čios”, “Aidai”, 1973 m., 5 nr., 238- 
40 p.). 6. P. R. K. — Profesorius, ra
šytojas ir kritikas (laišku). P. L. K. 
— Profesorius, literatūros kritikas 
bei autorius (laišku). 8. P. Ž. A. — 
Plačiašakis žurnalistas bei autorius 
(laišku).

A. A., taupiausiai vartodamas 
žodį, “Kiauras rieškučias” laiko 
šeimos kronika. Geriausiu atve
ju taip suvokta kronika prime
na kokios nors garsios seimos 
gyvenimo aprašymą, kokių pvz. 
apsčiai paliko Plutarchas. Blo7 
glausiu atveju tai reiškia šei
mos geneologinių linijų nusta
tymą. Kiekvienu atveju’ tai ne
priklauso grožinei literatūrai. O 
subtili kritiko sugestija, jog tik
rovėje esama ir kūrybiškų vei
kalų, ir paprastos lektūros, ma
žai kelia abejonių, kuriai sričiai 
vertinama knyga priklauso. Kri
tikas nepateisina tokio hero
jaus, kuris nori parašyti labai 
gerą romaną.

Tenka tačiau suabejoti, ar A. 
A. suvoktas principas — stoka 
tikroviškumo pagrindinio hero
jaus užmojy parašyti “nemirš
tamą romaną” — yra svarus li
teratūros kriterijus.

Stačiau, be subtilių miglų, pa
sisako M. A., tvirtindamas, tarp 
kitko, kad romano turinį suda
ro dviejų brolių, įkyriai’ sava
naudiškų ir didžiai ambicingų 
suvaikėjusių seniokų dialogas.?.

Smagiai parašyta! Tiktų ir 
Trečiajam kaimui. Beje, niekas 
hitas neįžvelgė suvaikėjusių se
niokų, tai gal M. A. yra gilesnis 
stebėtojas. Tik nuo kada kokių 
40 metų amžiaus vyras, koks iš- 
tikrųjų galėjo būti jaunesnysis 
brolis, yra laikomas senioku? 
Ar, ta pačia logika vadovaujan
tis, nereikėtų visus apžvalginin
kus ir kritikus vadinti senoliais? 
Ir kai niekas nepastebėjo jau
nesniojo brolio savanaudišku
mo (A. K. jį apibūdina kaip kil
nų jaunuolį — juk jis nenorėjo 

SKRENDAME 
visi kartu i u

EUROPA!
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1975 m. birželio 19 - liepos 4 d .d, 
yra rengiama JAV ir Kanados 
lietuvių ekskursija į EUROPĄ.

Bus aplankyta VOKIETIJA, ŠVEICARIJA ir ITALIJA. Kelionė — turininga ir įdomi.

Kadangi tikimasi didelio keliautojų skaičiaus, tad ir kaina yra žema — $7 8 9 asmeniui 
skrendant iš Niujorko (viešbučiuose gyvenant po du kambaryje). į tą kainą įeina viskas: 
kelionė lėktuvais ir autobusais, viešbučiai visam laikui, pervežimai iš aerodromų į viešbučius 
ir atgal, įdomiųjų vietų lankymas visuose kraštuose, pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną, pa
tarnavimo duoklės ir mokesčiai, angliškai arba lietuviškai kalbą kelionės palydovai bei va
dovai, lagaminų pernešimai, visos kelionės suplanavimas ir dokumentų paruošimas.

Šių kelionę organizuoja Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija ir Kunigų Vienybė.

Techniškus kelionės reikalus tvarko kelionių agentūra "VYTIS", 2129 Knapp St.,

Brooklyn, N.Y. 11229. Tel. (212) 769-3300. Platesnių informacijų teirautis šioje agentūroje.

vesti, kad kitų nevargintų, sava 
ligonio našta), ar tik nebus M. 
A. sumaišęs dvi skirtingas ope
ras? Ir kokiais duomenimis M. 
A. nusprendė, jog tai dialogas, 
kai iš tikrųjų pagrindžiai tai yra 
pasakojimas pirmuoju asmeniu, 
tik protarpiais dviem broliam 
pasikeičiant neištęstais saki
niais ar autoriui įsikišant?

Žinia, išeivijos sąlygomis gal 
ir negalima reikalauti iš kritiko, 
kad jis atidžiai perskaitytų re
cenzuojamą knygą, — gerai tik, 
kad kas nors ją apžvelgia. Nor
maliomis sąlygomis toks kriti
kas vargiai beišlaikytų skaityto
jų kantrybę, o greičiausiai su- 
bankrotintų patį žurnalą. Taigi, 
smagu ir gera, kad neturime 
normalių sąlygų . ..

D. K., rasdamas teigiamų kny
gos savybių (nauji skyrių rėmai, 
•graži kalba), nurodo suvoktas 
spragas: tai tesąs biografinių 
faktų registravimas; kam vaiz
duojami žmonės reikalingi, gali
ma tik spėti; veikėjai švaistosi 
tuščiais žodžiais; žmona išsiga
beno abu vaikus, o tų vaikų tė
vas tik vienu sakiniu teprisime
na savo Giedrutę ir Gintarėlį.

Įspūdžio negalima nuneigti, 
bet matematika yra lengva pa
tikrinti. D. K. suskaitė, kad, 
dukrai gimus, autorius tą įvykį 
atžymi tik keturiom su puse ei-* 
lučių, ir nusistebi: kas per tė
vas? O kad ten pat — sekančioj 
pastraipoj tas tėvas kalba apie 
tą pačią dukrą per septynias ei
lutes, apgailestaudamas, kad dė
dės laikysena naujagimės atžvil
giu nėra šilta, o atsitiktinė (206 
p.), kad gertimame puslapy se
ka krikštynų vaizdas, “kaip pra
ėjusių kartų palaima jauniau
siam bendruomenės nareliui” 
(207 p.), kad toliau vaizduojama 
“jauna gležna būtybė, kuri po 
dešimties vedybinių metų gimė 
kaip stebuklas”, prie kurios lo
vos — tėvas sakosi — “atsikeliu 
vidurnaktį pažiūrėti, ar Giedru
tė nenusispardė apklotėlio” (209 
p.) ir kt., — tai gal kompiute
riui, ne matematikai priklauso.

Antra vertus, ar eilučių skai
čius, o ne galimo jausmo ir vaiz
do išraiškos galia apsprendžia 
veikėjo charakteristiką? Ir ar 
kritikas pagalvojo, kad idealus 
tėvo charakteris būtų galėjęs 
pakenkti vienai pagrindinių 
knygos idėjų — šeimos nario ir 
kūrėjo sankryžai ryškinti?

T. ž. K. randa daug gero kri
tikuojamoje knygoje: gražų sti
lių, pagrindinio personažo’ at
skleidimą, gilų žvilgsnį, išven
giant apnuoginimo, ir kt. Žvelg
damas iš kitos pusės, kritikas 
nusprendžia, kad daugumas 
personažų nepagilinti, ryškiau 
neatskleisti, kad medžiaga (oku
pacijos, bėgimas iš tėvynės, 
stovyklos ir Amerikos fonas) 
nudėvėta ir kompozicija labai 
abejotina, psichologiniam roma
nui netinkanti. T. ž. K. pastebi, 
kad pagrindinio veikėjo kūrybi
nio kelio kliūtys neišryškintos, 
tad jas jis suveda į veikėjo ta
lento stoką.

Būtų įdomu sužinoti, ar iš 
tikro pirmuoju asmeniu pasako
jimo rėmai nėra tinkami psicho
loginiam romanui.

A. K., šiltai aptardamas kny
gos turinį ir veikėjus, atrodo, 
prieštarauja T. Ž. K. ir D. K. iš
vadoms apie personažus: randa, 
kad jie yra gyvi, pilnakraujai 
(Karolina, Kriaunaitis, broliai 
Raudonikiai, Nijolė, Mitkus, 
Regina, Mečys). Kritikas rodo 
nepasitenkinimą, kad vietomis 
jie labai priartėja prie savo pro
totipų (veiksmais ir pavardė
mis), ir sprendžia, kad gyvenime 
jie tikriausiai tokie ir buvo. Ir, 
lyg ir pagrįsdamas A. A. nuo
monę, griežtai užbaigia: tik kils
telėjimas bent pėdą nuo origi
nalo fotografijos gal duotų 
jiems reikšmingo visuotinumo.

Visdėlto ir šioje kruopščiai 
atliktoje recenzijoje neišvengta 
smulkių ir rupių klaidelių. Kri
tikas, rašydamas apie siaubingą 

vidudienio ramybę, ją nukelia į 
laiką, kai Liudvikas buvo “iš
trūkęs iš milicininkų nagų”. 
Tikrumoje tas vaizdas yra nuo
jauta prieš pakliuvimą į tuos na
gus. Antra smulkmena liečia 
kritiko interpretavimą, jog mo
kytojas buvo verčiamas veikti 
su valdiškais skautais ir daly
vauti mieste . .. sąjungoje. Iš 
tikrųjų tai nebuvo vertimas, o 
tik sugestija; gi inspektorius nir
šo ant Liudviko dėlto, kad pa
starasis kritikavo inspektoriaus 
skautavimo būdą.

Kritikas nėra visai logiškas, 
kai apgaili, kad apie Alfą auto
rius daugiau pasakoja, negu lei
džia jam veikti. Tikrumoje ši 
pastaba tinka visiems veikė
jams, išskyrus Liudviką ir Me- 
čį, nes visų jų veiksmai atvaiz
duoti kitų lūpomis bei pagavo
mis, tad jų visų charakterizavi- 
mą reikėtų lygiai smerkti.

Rimta klaida yra priskirti ni- 
čišką kliedėjimą Liudvikui. Jau
nystėje jisai žavėjosi Nietzsche 
tiek, kiek pastarasis atsispindė
jo Juozo Mitkaus asmeny. Bet 
Liudvikas niekad nesekė tuo 
filosofu. Knygos pabaigoje yra 
pabrėžtas galutinis atsiriboji
mas nuo antžmogio idealo, kai 
Liudvikas sako: “anot Nietz
sches ar Alfos” ir kai randa 
žmogaus-žemėno paskirtį gyven
ti žemėje, o ne antžmogiškoje 
(ničiškoje) karalijoje.

P. R. K. knygoje randa per
daug įvairių įvykių ir asmenų; 
bet pasigenda tikro vaizdavimo; 
veikėjai stokoja gilumo, sub- 
stancingumo. Sukauptos medžia
gos galėtų užtekti keliems roma
nams, bet kai visa tai pamėgin
ta sutraukti į 250 psl., išėjo tik 
suglausta kronika.

Atrodo, kad gilumo, vaizdavi
mo ir suglaustumo pasigedimu 
šis kritikas prieštarauja T. Ž. K. 
ir A. K., o kronikos priekaištu 
sutampa su A. A.

P. L. K. pabrėžia gerus rezul- 
tus: stiliaus lyginimą, gražini
mą, įmantrinimą ir randa tai, 
ko nerado nei augščiau minėti 
skaitytojai, nei kritikai, būtent, 
psichologinę - socialinę proble
matiką. Jos pagrinde esanti 
mintis, kaip žmogus, paėmęs 
klaidingą įdėją ir ją visa širdimi 
bei visa valia realizuodamas, 
prieina ad abšurdum. Romano 
herojus turėjo kelias tokias klai
dingas ar is dalies klaidingas, 
vienašališkas idėjas ir, jas vyk
dydamas, prarado šeimą, išstū
mė iš gyvenimo vagos Genevie- 
vę ir Aldoną, o svarbiausia — 
savo brolį nuvarė į kapus, pa
greitindamas jam mirtį, nors 
norėdamas jį pagydyti.

Kritikas jautė šitą problema
tiką, tik bijojo, kad jos gali ne
pajusti skaitytojas, nes ji per- 
mažai priminta pačiame roma
ne.

P. Ž. A. randa žodžio, sakinio 
ir minties kultūrą, gilų jausmą 
žmogaus, kurio normalus gyve
nimas turi daug gelmių, ir auto
rių laiko dideliu. Nesą jokio rei
kalo užleisti mūsų romanuose 
pirmą vietą visokiems pamišė
liams, apsėstiesiems ir is to da
ryti herojiškumą.

Kaip matome, galima tvirtin
ti, jog kritikai nesutaria — nei 
apie tematiką ar problematiką 
(dažniausiai jos neranda), nei 
apie veikėjus, nei apie stilių. 
Tad autorius tapo kontraversi- 
niu, pereidamas visų kritikų su
narpliotas pakopas, limerikiš- 
kai tariant, nuo pat grafomano 
ligi tikro meno ...

Ar ne smagu?
(Bus daugiau)

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, j 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto

[Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191
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SI K1JLTMEJE VEIKLOJE
“LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY

ČIOS KRONIKĄ” liberalininės kryp 
ties dvisavaitiniame žurnale “The 
New York Review of Books” pami 
nėjo Peter Reddaway, recenzuoda
mas knygas apie rezistenciją Sovietų 
Sąjungoje: “ . . . kaikurie disidentai 
yra religingi, o daugeliui jų tautinia
me atgimime aiškios jtakos turi reli
ginės bendruomenės iš dalies dėlto, 
kad tautinės ir religinės tradicijos 
Lietuvoje yra taip tampriai susiju
sios. Katalikų Bendrija ten šiuo me
tu gyvesnė, labiau kovojanti nei ki
tos religinės bendruomenės. Jos ku
nigai ir pasauliečiai organizuoja ma
sines peticijas prieš religijos ir tau
tinės kultūros persekiojimą, slaptose 
spaustuvėse spausdina literatūrą ir 
leidžia nuostabų pogrindinį leidinį 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”. Tuo Lietuvos Katalikų Bendri
jos nusistatymas yra panašus į len
kų. Nors lietuvių atvejis yra unika
lus, bet ir keliose kitose bendrijose, 
kaip unitų ir rusų ortodoksų, reiškia
mos simpatijos disidentams ...” Mi
nėdamas knygą “Bažnyčia, valstybė 
ir opozicija Sovietų Sąjungoje”, P. 
Reddaway apgailestauja, kad jos au
torius, plačiai aprašęs ortodoksus ir 
baptistus, permažai dėmesio parodė 
Lietuvos katalikams, a.

DAIL. ELEONOROS MARČIULIO
NIENĖS keramikos paroda prieš Ka
lėdas buvo surengta Čikagos Jauni
mo Centre M. Remienės ihiciatyva. 
Individualią savo darbų parodą ji 
jau yra turėjusi Čikagoje 1970 m. ir 
šiai parodai per ketverius metus su
telkusi 95 naujus kūrinius — ištisus 
ciklus Madonų, lietuvaičių, gėlių, žu
vų bei vazų. Dail. E. Marčiulionienė 
yra tauragnietė, baigusi Kauno me
no mokyklos keramikos skyrių, stu
dijas gilinusi Čekoslovakijoje, dės
čiusi keramiką dail. V. K. Jonyno 
įsteigtoje Freiburgo meno mokyklo
je pokario metais, penkerius metus 
gyvenusi Australijoje. Pasaulinėse 
bei kitokiose parodose jai yra tekę 
dalyvauti Paryžiuje, Berlyne, Sydnė- 
juje, Niujorke ir susilaukti plataus 
savo kūrinių įvertinimo. Žodį čika- 
giškės parodos atidaryme tarė Mari
ja Rudienė.

ČIKAGOS MENO INSTITUTE su
rengtoje šio miesto ir apylinkės dai
lininkų 75-tojoje metinėje parodoje 
$1.000 premiją laimėjo dail. Kazys 
Varnelis už akriliu tapytą paveikslą 
“Assemblage in Blue”. Augščiausios 
$1.000 premijos šiemetinėje parodo
je buvo paskirtos septymem daili
ninkam. Su mažesnėmis $500, $200 ir 
$100 premijomis iš viso joms išleista 
$15.000. Čikagos dienraščiai, plačiai 
aprašydami Meno Instituto parodą, 
nemažai vietos skyrė dail. K. Varne
liui, rašinius iliustruodami jo arba 
jo kūrinių nuotraukomis. Individuali 
dail. K. Varnelio darbų paroda prieš 
Kalėdas buvo atidaryta Milwaukee 
dailės muzėjuje, Wisconsine.

KLEVELANDO LIETUVIŲ NA
MUOSE debiutinį jauno pianisto Vy
tauto Puškoriaus rečitalį surengė 
“Ateities” klubas. Programon jis bu
vo įtraukęs M. K. Čiurlionio, D. Scar
latti, R. Schumanno, F. Schuberto, 
W. A. Mocarto ir F. Šopeno kūrinius, 
kurių atlikime buvo pastebima ryški 
pažanga. V. Puškorius, kaip ir dau
gelis vaikų, tėvų buvo siunčiamas 
mokytis pas vieną pianistą, bet pa
mokomis nesidomėjo. Persilaužimas 
įvyko, kai jis jau buvo 15 metų am
žiaus, Kanados lietuvaitės sol. Lilijos 
Šukytės koncerte 1965 m. sausio 31 
d. Koncertą rengusios LB Klevelan- 
do I apylinkės pirm. F. Eidimantas 
pakvietė V. Puškorių vartyti gaidų 
puslapius sol. L. Šukytei akompana
vusiam Toronto karališkosios akade
mijos prof. J. Coveartui. Sėdėdamas 
šalia šio pianisto ir klausydamas sol. 
L. Šukytės dainavimo, V. Puškorius 
ir pasiryžo tapti pianistu. Fortepijo
no studijas jam beveik iš naujo teko 
pradėti pas pianistę Birutę Nasvyty- 
tę-Smetonienę Music Settlement mo
kykloje, kol pagaliau buvo atsikraty
ta nevykusių bei klaidingų įpročių. 
Šiuo metu fortepijono studijas jis 
tęsia Klevelando muzikos institute 
pas savo pirmosios mokytojos sūnų 
prof. Antaną Smetoną, pasiektus re
zultatus tikrindamasis pas žymų for
tepijono pedagogą Leonard Shure.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME” išlei
do naujai išverstą Lietuvoj “Psalmy
ną”. Kietais viršeliais, 264 psl., kal
ba žavėtinai graži. Kaina $3.50. 
Imant nemažiau 10 egz. — po $2.50. 
Užsakyti adresu: “Krikščionis Gy
venime, I.C.C. Putnam, Ct. 06260, 
USA.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO la
bai sėkminga šimto tapybos darbų 
paroda įvyko Klevelando lietuvių 
naujosios parapijos salėje, surengta 
pirm. K. Žiedonio vadovaujamos LB 
Ohio apygardos valdybos. Lankytojai 
nupirko beveik visus paveikslus, ku
rių kainos svyravo nuo $30 iki $1.200. 
Savo kūrinių parodą dail. A. Petriko- 
nis Klevelando jau buvo surengęs ir 
1969 m. Jis yra dzūkas, gimęs 1923 
m., studijas pradėjęs Vilnaus dailės 
akademijoje, jas tęsęs Britanijos 
Mančesterio ir Londono meno mo
kyklose.

TRADICINĖ EUROPOS LIETU
VIŲ XXII lietuviškų studijų savaitė 
šiemet bus surengta liepos 27 — rug
pjūčio 3 d.d. Italijoje, Frascati vys
kupijos Villa Campitelli rekolekcijų 
bei suvažiavimų namuose, talpinan
čiuose apie 130 asmenų. Villa Cam
pitelli yra prie Romos ir Frascati. 
Nuo jos iki Sv. Kazimiero kolegijos 
— 18 km, iki lietuvių saleziečių cent- 
ro Frascati vietovėje — 2 km.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA grį
žo iš gastrolių V. Vokietijoje ir Šve
dijoje. Wiesbadeno teatre jis atliko 
pagrindinį Kavaradosio vaidmenį G. 
Puccini operoje “Tosca”. Tai buvo 
jau trečioji sol. V. Noreikos išvyka 
į V. Vokietiją 1974 m. Stockholme' 
koncertine forma atliktoj N. Rims- 
kio-Korsakovo operoj “Mocartas ir , 
Saljeris” jis dainavo su Maskvos di
džiojo teatro sol. E. Nesterenka. 
Simfoniniam Stockholmo orkestrui 
dirigavo G. Roždestvenskis.

KOMPOZ. JUOZO GRUODŽIO 90- 
tųjų gimimo metinių pagrindinis 
minėjimas buvo surengtas Vilniaus 
filharmonijoje, dalyvaujant kompo
zitoriaus našlei S. Gruodienei. Įvadi
nį žodį tarė Lietuvos Kompozitorių 
Sąjungos pirm. V. Laurušas, su ve
liamės gyvenimu bei kūrybos keliu 
dalyvius supažindino meno mokslų 
kandidatas A. Ambrazas. J. Gruo
džio kūrinių programą atliko J. 
Aleksos diriguojamas filharmonijos 
orkestras ir sopranas R. Maciūtė, 
Glinkos konkurso laureatė. Antrasis 
J. Gruodžio kūrinių koncertas įvy
ko paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje. Jo atlikėjai — var
gonininkas G. Kviklys, Vilniaus te
levizijos ir radijo choras, vadovau
jamas L. Abariaus. Kauniečiai J. 
Gruodžio atminimą pagerbė jo vardo 
augštesniojoje muzikos mokykloje. 
Čia jo kūrinius atliko Lietuvos sty
ginis kvartetas, smuikininkas Euge
nijus Paulauskas, pianistas Dainius 
Trinkūnas, Kauno miesto saviveikli
niai chorai.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO DAI
LĖS MUZĖJUJ surengtoj V respub
likinėj akvarelės parodoj dalyvavo 
42 dailininkai su 150 darbų — Lietu
vos peizažų, naujųjų statybų ir kelio
nių vaizdų. Geriausieji darbai atrink
ti pavasarį Minske įvyksiančiai są
junginei akvarelės parodai.

STASIO ŠIMKAUS 1974 m. pre- 
jas už vokalinius kūrinius laimėjo: 
I — kompoz. R. Žygaitis ir poetas J. 
Nekrošius už dainą “Ąžuolai”, II — 
kompoz. A. Bražinskas su poetu V. 
Barausku už “Dainą apie klonius”, 
III — kompoz. V. Bagdonas ir poe
tas P. Gerulaitis už dainą “Polka 
tinka kiekvienam”.

VEIKLOS TRISDEŠIMTMETĮ spe
cialiais koncertais paminėjo Vilniaus 
universiteto studentų dainų ir šokių 
ansamblis. Pirmajam koncertui bu
vo paruošta dviejų dalių programa 
“Tėviškės garsai”, antrajame drau
gystės koncerte dalyvavo įvairių kar
tų buvusieji ansambliečiai.

KAIMIŠKŲ KAPELŲ tradicinė 
šventė “Grok, Jurgeli!” įvyko Kauno 
sporto halėje. Be lietuvių saviveikli
ninkų. šį kartą dalyvavo ir svečiai 
iš Gudijos, Moldavijos. Didįjį “Grok, 
Jurgeli!” prizą laimėjo Klaipėdos sa
viveiklininkai.

VILNIAUS GRĄŽTŲ GAMYKLOS 
vokalinis - instrumentinis ansamblis, 
vadovaujamas Leono Pranulio, su
rengė sukaktuvinį 300-tąjį koncertą, 
kuriame taipgi dalyvavo Vilniaus 
operos mezzo-sopranas Nijolė Am
brazaitytė, bosas Vincentas Kuprys, 
dramos aktoriai Laimonas Noreika 
ir Vytautas Kybartas.

KAUNO POLITECHNIKOS IN
STITUTO lengvosios pramonės fa
kulteto docentas J. Palaima grįžo iš 
mėnesį trukusios mokslinės koman
diruotės Vengrijoje. Prieš aštuone
rius metus jis buvo pirmasis insti
tuto darbuotojas, pradėjęs tobulini- 
mąsi užsienyje, Prancūzijoje. Šiuo 
metu instituto mokslininkai jau yra 
viešėję JAV. Britanijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Suomijoje bei 
kitų kraštų institucijose, šį rudenį iš 
Italijos grįš taikomosios matemati
kos katedros docentas H. Pranevi
čius ir radioelektronikos fakulteto 
vyr. dėstytojas V. Laukys. Olandi
joj stažuojasi automatikos fakulteto 
skaičiavimo technikos katedros do
centas R. Šeinauskas.

NEW YORK CITY CENTER ba
leto grupė gastroliavo naujuosiuose 
Vilniaus operos ir baleto teatro rū
muose. Grupės vadovu sulietuvinta 
rašyba skelbiamas Robertas Džofris. 
Amerikiečiai Vilniun atsivežė eilę 
vienaveiksmių pjesių, pradedant J. 
Strausso, R. Vagnerio, A. Vivaldi 
klasika, baigiant džiaziniu baletu 
“Niujorko eksportas” ir “rock” mu
zikos baletu “Trejybė”.

SUOMIŲ LAIKRAŠTIS “TEATE- 
RI” K. Serastės straipsniu “Baltijos 
naujienos” skaitytojus supažindino 
su dabartine lietuvių ir latvių dra
maturgija. Lietuviams atstovavo au
toriaus pasirinkti Juozo Grušo, Jus
tino Marcinkevičiaus ir Raimondo 
Samulevičiaus kūriniai.

LIETUVIŲ LIAUDIES INSTRU
MENTŲ parodą Rygos J. Vituolio 
konservatorijoje surengė Lietuvos 
Teatro Draugijos gamybinis skyrius. 
Šioje srityje latviai yra gerokai at
silikę nuo lietuvių. Liaudies muzikai 
garsinti jiems trūksta specialistų, 
nes konservatorija neturi liaudies 
instrumentų klasės. Niekas negamina 
ir pačių instrumentų. Parodos me
tu jų meniniai kolektyvai turėjo pro
gą užsisakyti latviams giminingas 
lietuviškas kankles, birbynes, skudu
čius ir netgi jiems specialiai Vilniu
je gaminamas kuokles. Visas paro
doj rodytų instrumentų rinkinys bu
vo paliktas Rygoje. Paroda užbaig
ta specialiu koncertu, kurį surengė 
V. Leimonto vadovaujamas Vilniaus 
konservatorijos studentų liaudies in
strumentų ansamblis. V. Kst.
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AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondo Hamiltono apylinkės atstovybės 

vajaus aukotojai
1974 m.

šaulių

Namų

vaidy-

J. Bulionis, V. Kairys;
E. Giedraitienė, M. Jonikas;
G. Martišius, E. Apanavičius;
J. Gedris, J. Riekus, A. Eršti-

$100: Hamiltono Lietuvių Kredito 
Koop. Talka, DLK Algirdo 
kuopa;

$50: Hamiltono Lietuvių 
Akc. B-vė;

$30: AV parapijos choras;
$25: KLB Hamiltono apyl.

ba, Giedraičio klubas, A. Patamsis. 
A. A. Pilypaičiai;

$20: J. G. Skaistys, K. Mileris, A. 
Povilauskas, B. Daugilis;

$15: mons. J. Tadarauskas, J. Bud- 
nikienė, dr. A. Gailius, J. Mikšys, L. 
Skripkutė;

$11: J. Bajoraitis, P. Sakalas;
$10: Z. Pulianauskas, V. Kybartas, 

A. Liaukus, P. Labuckas, A. Tėvelis,
K. Butkus, V. Leparskas, B. Grajaus
kas, V. Perkauskas, B. E. Milašius, 
J. Miltenis, A. Mingėla, G. Jasevi
čius, St. Samus, J. Stankus, J. Vai
čius, KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyrius, Br. Venclovas, KLVS-gos 
“Ramovė” Hamiltono sk., J. Stonkus, 
J. Asmenavičius, K. Gudinskas, P. V. 
Mikuckas, St. Pilypavičius, A. Ob- 
carskis, J. Romikaitis, St. Sešelgis, 
P. Latauskas, A. Stasevičius, P. Ka
nopa, L. Gutauskas, V. Sakas, J. 
Bartkus, V. Kazlauskas, J. Svilas, J. 
Astas, P. Breichmanas, B. Vidugiris, 
J. Kšivickis, A. Garkūnas, A. Kybar
tas, A. Šilinskis, L. Kūkalis, J. Steib- 
lys, Z. Didžbalis, O. Stasiulis, dr. O. 
Valaitienė, J. Tarvydas;

$8:
$7:
$6:
$5:

kaitis, T. Falkauskas, A. Ulbinas, A. 
Petkevičius, S. Rakštys, K. Baronas, 
V. Morkūnas, K. Norkus, St. Dalius,
J. Stonkus P. Siūlys, J. Lekutis, B. 
Grinius, L. Pliura, A. Silgalis, P. 
Budvydis, K. Kvedaras, M. Juodis, 
A. Giriūnas, A. Sukaitis, G. Melni
kas, P. Pleinys, J. Naujokas, J. Ma- 
žulaitis, P. Zabarauskas, B. Peraus- 
kas, A. Budininkas, A. Petraška, A.

■ Lukas, P. Simelaitis, V. Svilas, J. 
Norkus, J. Stanaitis, J. Bubnys, J. 
Jurgutis, J. Januškevičius, A. Pet- 
raitienė, P. Stosius, J. Sadauskas, M. 
Pike, V. Narkevičius, P. Lukavičius, 
A. Kažemėkas, J. Petkūnas, K. Ur
banavičius, J. Mačiukas, P. Eisman- 
tas, Sr. Kačinskas, V. Kežinaitis, J. 
Staras, J. Liaugminas, Z. Stonkus, 
St. Dramantas, P. Lesevičius, J. 
Stundžia, I. Varnas, E. Simon, S. 
Žioba, K. Simaitis, P. Pranskevičius, 
Pr. Kažemėkas, V. Lukoševičienė, J. 
Dubinskas, M. Sakas, Pr. Ročys, kun.
L. Januška, S. Aleksa, A. Repšys, B. 
Steponavičius, F. Kaminskas, J. Ka
raliūnas, L. Palčiauskas, V. Jakima
vičius, A. Gedrimas, A. Krakaitis, V. 
Venckevičius, J. Vitas, R. Rožanskas, 
A. Prunskus, P. Gudinskas, V. Gel- 
žinis, V. Saulis, A. Matulič, A. Ka- 
maitis, V. Pilkauskas, H. Rimkevi
čius, B. Pakalniškis, A. Jankūnas, A. 
Vainauskas, V. Skvereckas, A. Pal
čiauskas, P. Ciparis, A. Verbickas,
K. Bungarda, A. Gelžinis, P. Vaito
nis, P. Lukošius, F. Urbaitis, S. Bi- 
kinas, J. Krištolaitis, A. Lukas, P. 
Žulys, V. Kezys, J. Mačionienė, D. 
Kriaučiūnas, A. Sakalauskas, K. Mik
šys, A. Kelečius, O. Sarūnienė, P. 
Jankus, L. Borusas, A. Muliolis, A. 
Vinerskis, A. Matuliūnas, B. Orvi- 
das, D. Slavinskas, M. Trumpickas, 
J. Kažemėkas, P. Masys, Z. Stanaitis,
O. Savickienė, J. Zurlys, A. Kelečius,
J. Dervaitis, J. Stanius, M. Repečka,
P. Vaitiekūnas, A. Dudonis, J. Pyra
gius, J. Klypas;

$4: V. Kvedaras, A. Paukštys, J.
Raguckas, 
Gužas, S. 
Bagdonas, 
naitis, St.
cepavičius, P. Armonas, A. Pauliu
kas, A. Gutauskas, B. Jurevičius, J. 
Tomkevičius, P. Zubas, J. Povilaus
kas, S. Vyšniauskas, V. Grikietis, L. 
Klevas, Mikutaitis, D. Stukas, A. Bu- 
gailiškis, A. Keršys, Z. Gedminas, J. 
Stungevičius, P^ Juškevičius, E. Bo- 
guslauskas, A. Trumpickas, E. Gali
nis, P. Kalvaitis, E. Berzinš, E. Ku
daba, A. Jankauskas, J. Jokubynas, 
V. Rusinavičius, V. Pašilys, A. Pa- 
rekštis, J. Žemaitis, V. Sasnauskas, 
P. Kareckas, A. Maksimavičius, K. 
Meškauskas, J. Deksnys, J. Leščius, 
A. Mikalauskas, P. Grybas, K. Ka- 
raška;

$2: L. Paškauskas, A. Liškauskas, 
S. Verbickas, L. Kriaučiūnas, J. Vil- 
niškaitis, L. Koperskis, A. Kuras, P. 
Daugėla, D. Kochanka, V. Bilevičius
F. Ankus, M. Ragauskas, K. Rulys
K. Jurgelys, M. Šniuolis, A. Juraitis, 
V. Adamonis, J. Kažemėkas, R. Pa
jarskas, L. Meškauskas, A. Ruzgys, 
J. Kazickas, K. Čeliauskas, A. Rze- 
vuckas, F. Krivinskas, J. Bajoriūnas,
G. Palmer, P. Enskaitis, V. Stabin- 
gis, J. Rudaitis, P. Vizbaras, J. But
kevičius, S. Urbanavičius, J. Kamai- 
tis, J. Paškevičius, A. Kalmantavi-

A. Cibas, J. Blekaitis, P. 
Raupėnas, S. Senkus, R. 
V. Subatnikaitė, R. Ba- 
Burdinavičius; $3: J. Pa-

GITAM RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
1 U reikalai išeivijoj, tam rūpi 

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

Denture Clinic
R. Hejnowicz, R.D.T.

2223A Bloor Street West,
Toronto, Ont. Tel. 762-2602

Atidaryta nuo 9 v.r. - 5 v. p.pV
leitadieniail nuo 9 v.r.-12 v.

Bartininkas, A.
J. Grigaitis, J.

čius, M. Remesat, V. 
Navickas, P. Siūlys, 
Mikalauskas, C. Choromanskis, A. 
Godelis, J. Kažukauskas, J. Sakalaus
kas, A. Sarpalius, P. Leilionas, A. 
Girnius, J. Banevičius, J. Kareckas, 
B. Juodelė, A. Žulys, A. Aušrotas, 
A. Balsys, M. Macekūnas, V. Liškaus
kas, V. Miškinis, J. Mačiulaitis, V. 
Blauzdys, V. Vitkevičius, L. Vinda- 
šius, V. Domeika, O. Žilinskienė, V. 
Triponis, J. Kaniava, A. Pusdešris, 
P. Brazas, S. Žvirblis, O. Blažaitis, 
K. Sikevičius, A. Grugždys, J. Ado
maitis, A. Kaušpėdą, A. Renkys, V. 
Jakubauskas; $1: B. Latauskienė, S. 
Savickas, A. Elvikis, S. Petkūnas, P. 
Bulkė.

TF Hamiltono apylinkės atstovy
bė nuoširdžiai dėkoja už aukas, ti
kėdama, kad ir 1975 m. hamiltonie- 
čiai rems lėšomis mūsų laisvės ko
vą. Ačiū rinkėjams: M. Juodžiui, A. 
Aušrotui, E. Berzinš, L. Borusui, P. 
Sakalui, J. Bajoraičiui, V. Mikuckui, 
A. Lukui, J. Astui, S. Urbanavičiui, 
ypač valdybos narei S. Kanopienei, 
surinkusiai daugiausia aukų.

TFondo Hamiltono apylinkės 
atstovybė

EKSKURSIJA SVENTOJON ZEMEN 
1975 m. gegužės 17-30 dienomis 

Kaina $1,200.00 vienam asmeniui 
(viešbučiuose gyvenant po du kambariuose)

1. Kelionė lėktuvu iš Windsoro, Ontario, i Graikijos 
Atėnus ir atgal

2. Puiki kelionė laivu, aplankant Graikiją, Istanbulą, 
Jeruzalę

3. Dienos maistas
4. Labai gerai organizuota kelionė ir daug kitų priedų

Į šią ekskursiją priimama tik 200 keleivių 
Skubėkit pasiųst $200.00 įmokėjimą:

Tecumseh Travel Ltd., 
7610 Tecumseh Road East, 

Windsor, Ontario

“The Mississauga News” sa
vaitraštis 1974 gruodžio 11 d. 
laidoje išspausdino didelę Pau
liaus Klevino nuotrauką ir 
straipsni “Top Canadian star 
quits table tennis”. Jame auto
rius M. Toth apgailestauja Pau
liaus atsisakymą žaisti Kanados 
stalo teniso komandoje, besiruo
šiančioje dalyvauti taptautinėse 
rungtynėse Australijoje ir In
dijoje. Priežastis — Pauliaus no
ras bandyti savo jėgas kitose 
sporto šakose ir mažiau laiko 
skirti stalo tenisui.

Darbdaviai ir tarnautojai 
Naujas

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-io psi.)

Vasario 16, sekmadienį, bus iškil
mingos pamaldos, po kurių visi rink
sis prie kanadiečių laisvės paminklo 
manifestacijai. Čia dalyvaus federa
cinės, provincinės bei miesto val
džios atstovai, pavergtų tautų atsto
vai su plakatais bei vėliavomis. Po 
to įvyks priėmimas augštiesiems sve
čiams bei visiems lietuviams, kurie 
norės dalyvauti.

Visa tai rodo, kad šiemet Vasario 
16 šventė bus didinga. Si manifesta
cija turėtų paskatinti kanadiečius ir 
toliau pripažinti Lietuvą nepriklau
soma. Tai priklauso nuo žymiųjų Ka
nados politikų bei kanadiečių visuo
menės. Nėra geresnės progos kaip 
Vasario 16 tą opiniją sustiprinti. Pri
sidėkime prie šios šventės ir mani
festacijos visi Niagaros pusiasalio ir 
Buffalo lietuviai. Dalyvaukime gau-

šiai visur. Tik pakviestas, tuoj pat 
sutiko dalyvauti federacinės valdžios 
atstovas Gilbert Parent ir kiti žymūs 
kanadiečiai. Tegu jie visi mato, kad 
mes, lietuviai, tikrai esame pasiryžę 
kovoti už grąžinimą Lietuvai laistės.

ATITAISYMAS. Žymūs mūsų vi
suomenininkai Stasė ir Sigitas Zub- 
rickai atšventė savo ne 25 metų ve
dybinę sukaktį, kaip kad buvo šio 
korespondento parašyta, bet tik 20. 
Šiuo atsiprašoma už klaidą. Kor.

SKUNDŽIASI KOMUNISTAI. 
“Standard” laikraštyje buvo išspaus
dintas žinomo šio krašto komunistų 
veikėjo J. Clout nusiskundimas, esą 
ateiviai visiškai iškreipė komunistų 
vaizdą kanadiečių visuomenėje, kuri 
dabar nebegalinti atskirti komunistų 
nuo fašistų. Kadangi J. Clout dažni 
rašiniai spaudoje, ypač pastaraisiais 
laikais, pasidarė gana įžūlūs ir ap
gaulingi, ateivių tuojau pat buvo de
maskuoti. Dėlto šio krašto komunis
tai suskilo. Viena grupė paskelbė 
nieko bendro neturinti su J. Clout 
tipo komunizmu. Gi iš lietuvių pusės 
tuoj pat spaudoje pasirodė paaiški
nimas, kad J. Clout yra rusiško tipo 
komunistas, nesiskiriąs nuo fašisto. 
Tikimasi atsakymo bei polemikos 
kaip ir anais metais su panašiu ru- 
sofilu L. Klee, buvusiu žymiu šio 
krašto spaudos bendradarbiu. Pasta
rasis nutilo. Redakcija pripažino vi
sišką persvarą mūsų pusei tiek tie
sos, tiek rašymo etikos atžvilgiu. Tuo 
polemika ir buvo baigta. Po to mūsų 
pusė gavo daug laiškų ir sveikinimų 
iš plačios kanadiečių visuomenės. Gi 
L. Klee, ypač nuo Izraelio sunkesnių 
laikų, dabar jau derinasi prie mūsų 
pusės. Tai geras ženklas, nes šis se
nas kanadietis yra plačios erudicijos 
bei įtakos žmogus. Veritas

Calgary, Alberta
DAUGIAKULTCRIS CENTRAS. 

Prieš dvejus metus Calgary Citizen
ship Council pastangomis buvo suda
rytas komitetas rūpintis daugiakul- 
tūrio centro įsteigimu. Komiteto dar
buose reiškėsi ir Lietuvių Bendruo
menė. Kad visas projektas nebūtų 
perdaug užvilkintas, daugiakultū- 
riam centrui buvo panaudotos Queen 
Elizabeth Senior High School patal
pos (512 — 18 Street N.W., salės nr. 
60 ir 63). Ten ir įvyko centro atida
rymas 1974 m. lapkričio 27 d. Daly
vavo apie 300 asmenų, jų tarpe 
visi tautinių bendruomenių pirminin
kai, provincijos ir miesto savivaldy
bės atstovai, universiteto profesoriai, 
švietimo vadybos atstovai. Lietu
viams atstovavo apylinkės valdybos 
pirm. A. P. Nevada su žmona. Daly
vavo ir įvairių etninių grupių dva
siškiai. Mes, lietuviai, Kalgaryje tu
rime du katalikų dvasiškius, du uni
versiteto profesorius, pradžios mo
kyklų ir gimnazijų mokytojų, turime 
geologų, inžinierių, slaugių ir kt. Bet 
kur jie dingsta, kai reikia atstovauti 
lietuviams?

Po atidarymo iškilmių buvo meni
nė programa. Mišrus ukrainiečių 
choras (apie 40) padainavo 6 liau
dies dainas. (Siame chore dalyvauja 
ir Erna Elvienė, buv. Bendruomenės 
sekretoriaus žmona). Dvi jaunos len
kaitės padainavo solo, duetą ir pašo
ko tautinį šokį. Šeši ukrainiečių jau
nuoliai pašoko Kazoką, vengrų smui
kininkas pagrojo solo, kiniečių jau
nimas atliko porą savo šokių.

Ant vaišių stalo buvo sudėtos lėkš
tės alfabetine tvarka. Kiekviena jų 
buvo papuošta atitinkamos šalies vė
liavėle. Lėkštėse — tautiniai valgiai.

Po vaišių etninių bendruomenių

atstovai buvo pakviesti apžiurti dau- 
■giakultūrio centro patalpų. Viena sa
lė yra skirta susirinkimams bei pa
rengimams, kita — bibliotekai ir 
skaityklai. Jau įsteigti germanų, sla
vų ir kitų grupių skyriai. P. Rairdan, 
centro koordinatorė, kreipėsi į lietu
vių atstovą, kviesdama steigti savo 
skyrių kuris būtų naudingas ne tik 
lietuviams, bet ir universiteto stu
dentams. Tas skyrius esą turėtų būti 
slavų grupėje. Pirm. A. P. Nevada 
pareiškė, kad lietuviai nėra slavai ir 
negali dalyvauti jų skyriuje. Po il
gesnio pokalbio nutarta steigti lietu
vių-latvių skyrių pavadintą “Letic”. 
Jei kas turėtų tinkamų knygų šiam 
skyriui prašoma jas paskolinti per 
apylinkės valdybą.

Pažymėtina, kad tiek daugiakultu- 
rio centro steigime, tiek jo veikloje 
dalyvauja ir švietimo vadyba. Koresp

Red. pastaba. Neatrodo, kad lietu
vių-latvių skyriui parinktas tinkamas 
vardas. Tinkamesnis būtų “Litho- 
lat”.

NAUJU METŲ sutikimą suruošė 
savo namuose J. A. Karpa. Kasmet 
N Metų pobūvius ruošdavo vietinių 

(organizacijų valdybos. Šiais metais 
kalgariečiai pradėjo kalėdines šven
tes švęsti labai anksti draugų bei šei
mos rateliuose. Didesnį pobūvį p.p. 
Karpos galėjo surengti, turėdami 
erdvias savo namuose patalpas. Sei
mininkams už jų vaišingumą daly
vavusieji palinkėjo ilgiausių metų. 
Seimininkai suruošė nebepirmą tok( 
platų pobūvį. Jie laikosi posakio: 
“Ateikite mūsų aplankyti, kol dar 
gyvi esame”.

R IR M. VANAGAIČIAI atšventė 
35 metų vedybų sukaktį. Ta proga 
buvo draugų pasveikinti. Jiems (teik
ta prisiminimui dovanėlė D-

darbo įstatymas
Nuo 1975 m. sausio 1 d. naujas darbo reikalų įsta
tymas (Employment Standards Act) apima jau esamus 
nuostatus, liečiančius minimalinį atlyginimą, atosto
gų išmokas, antvalandžių atlyginimą, užbaigos išmo-. 
kas, atlyginimo išgavimą ir, be to, nustato:

Šventinės dienos
Tarnautojai turi teisę gauti septynias statutines šven
tines dienas:: Naujų Metų dieną, Didįjį penktadienį, 
Viktorijos dieną, Dominijos dieną, Darbo dieną, Padė
kos ir Kalėdų dieną. (Sąlygos ir išimtys galioja tam 
tikrose situacijose).

Antvalandžių atlyginimas
Antvalandžiai atlyginami pusantro karto reguliaraus 
tarifo, jei dirbama daugiau kaip keturiasdešimt ketu
rias valandas į savaitę

Lyg'ios išmokos
Nuostatai apie lygias išmokas bus pradėti vykdyti 
vėliau.

Gimdyvių atostogos
Gimdyvių atostogos pratęstos iki septyniolikos savaičių 
tarnautojoms, dirbusioms vienerius metus ar daugiau, 
įstatymas taikomas visiems darbdaviams, turintiems 
vieną ar daugiau tarnautojų.

Transportas
Įstatymas nebereikalauja iš darbdavio parūpinti trans- 
portaciją tarnaujančioms moterims, kurios baigia ar 
pradeda darbą tarp vidurnakčio ir šeštos valandos ry
to. Taipgi įstatymas nebedraudžia moterims, neturin
čioms 18 metų, dirbti po vidurnakčio.

Tokie yra pagrindiniai pakeitimai įstatyme.

Smulkesnių informacijų apie išimtis ir nuostatų tai
kymą teiraukitės artimiausioje 
įstaigoje.

darbo ministerijos

Hamilton—1 West Ave. So. 
Kenora—808 Robertson St 
Kingston—1055 Princess St. . 
Kitchener—824 King St. W. 
London—560 Wellington St. . 
Ottawa—2197 Riverside Dr. . 
Sault Ste. Marie—125 Brock St. 
Sudbury—1538 LaSalle Blvd. . 
Thunder Bay—435 James St. So. 
Toronto—400 University Ave. . 
Windsor—500 Ouellette Ave. .

Ontario

527-4501 
468-3128 
542-2853 
744-5211 
438-7291 
731-7200 
949-3331 
566-3071 
345-2101 
965-5251 
256-8278

Ministry of 
Labour

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

JUSU
KANADOS '

PENSIJOS PLANAS
Geros žinios KPP mokėtojams - jų likusiems sutuoktiniams ir vaikams 

Nauji Kanados Pensijos Plano pakeitimai žymiai padidins išmokas 1975 ir sekančiais metais Taip pat yra ir kitų sv 
pakeitimų. Kaikurie jų liečia žmones, turinčius per 65 metus arba artėjančius prie to amžiaus. Dar it' [ve a y 
abiem sutuoktiniam ir išlaikomiem vaikam vyro ir moters, kurie dalyvauja Plane. Tie pakeitimai gali parei a au i gr 
veikimo arba patarimo. Dėlto mes patariame labai rūpestingai perskaityti šį pranešimą.

Darbo pensijos
Ar kada nors esate mokėję šiam 

• planui nuo 1966 m. sausio 1 d.

Esate 65-69 metų amžiaus?
Tuo atveju galite pasirinkti . . .
Prašyti dabar ir gauti KPP darbo pensijų. Nebereikia 
pasitraukti iš darbo, norint ją gauti. (Kartą pradėję 
gauti pensiją, jau nebegalite mokėti Planui).

ARBA
Mokėti ir toliau KPP bei didinti darbo pensijų ir pradėti 
jų atsiimti vėliau. Toks mokėjimas taip pat įgalina 
palikuonis gauti pensijos išmokas, nebent šis reikalas 
buvo anksčiau sutvarkytas. (Jei artėjate prie 70 
amžiaus, turėtumėte prašyti darbo pensijos, nes 
metų jau nebegalėsite mokėti Kanados Pensijos 

ĮSIDĖMĖKITE: Prieš pasirinkdami, galite klausti
artimiausioje KPP įstaigoje. Tarnautojai mielai Jums 
pagelbės.

metų 
po 70 
Planui).

patarimo

Artėjate prie 65?
Jeigu jau pasirinkote ir norite gauti KPP darbo pensiją kiek 
galint anksčiau, paduokite prašymą du ar tris mėnesius 
prieš 65-tąjį gimtadienį.

ĮSIDĖMĖKITE: Darbo pensija nėra mokama už praėjusį 
laiką tarp 65 ir 69 metų amžiaus. Dėlto, jei esate šio amžiaus 
grupėje arba prie jos artėjate, klauskite patarimo kiek 
galint anksčiau.

Gaunate KPP darbo pensijų?
Nuo 1975 m. sausio I d. Jūsų pensijos nebelies po 
to uždirbtos lėšos.

Kiti pakeitimai:
Uždarbio riba, t.y. maksimalinė suma, pagal 
kurią apskaičiuojamos įmokos ir išmokos, yra 
pakelia iki $7400 šiais 1975 melais ir iki 
$8300 sekančiais 1976 metais. Pradinė uždarbio 
suma, nuo kurios dar nereikia mokėti Planui, 
yia $700 šiais 1975 metais.

Health 
and Welfare 
Canada
Marc Lalonde. Minister

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

i

Lygi globa 
vyram ir moterim

Tai reiškia, kad moterys mokėtojos šalia teisės į ar ° 
pensiją, invalidumo globą ir pomirtines išmokas, aip 
buvo ligi šiol, gali gauti išmokas savo sutuoktiniam 
bei išlaikomiem vaikam.
Išmokos mirusių sutuoktiniams
Mėnesinė pensija mokama našliui, kuris mokėtojos mir 
ties atveju yra per 35 metų amžiaus arba žemiau 35 
metų ir yra invalidas arba turi išlaikomų vaikų. Tai 
išmokos, panašios į tas, kurias visuomet gaudavo našlės.

Išmokos našlaičiams
Mėnesinė parama mokama nevedusiam vaikam iki 18 
metų amžiaus ir nevedusiem išlaikomiem vaikam 18-25 
metų amžiaus, besimokantiem pilną laiką mokykloje arba 

universitete.
Kad palikuonys turėtų teisę į paramą, mokėtojas turėtų 
būti miręs 1968 m. sausyje ar vėliau ir mokėjęs Planui 
bent minimalinį laiko tarpą, t.y. trejus metus, jei mirtis 
įvyko prieš 1975 m. sausio 1 d.
Išmokos invalidų mokėtojų vaikams
Mėnesinė parama mokama nevedusiem vaikam iki 18 
metų amžiaus ir nevedusiem išlaikomiem vaikam 18-25 
metų amžiaus, besimokantiem pilną laiką mokykloje arba 
universitete, —— jei mokėtojas gauna KPP invalidumo 
pensiją.
ĮSIDĖMĖKITE: Visais atvejais paramos reikia prašyti.
Jei prašymai patvirtinti, išmokos pradedamos tik nuo 197 
m. sausio 1 d. Nėra išmokų už jokį la'ikotarpį prieš 
tą datą.

MAKSIMALINĖS MĖNESINĖS KPP IŠMOKOS 
nuo 1975 m. sausio mėnesio

Darbo pensija .................................................
Invalidumo pensija .......................................
Palikuonio sutuoktinio pensija iki 65

per 65
Našlaičio parama ............................................
Invalido mokėtojo vaiko parama ..............
Išmokama mirties atveju (bendra suma) ...

$122.50
$139.35

$88.31
$81.67
$37.27
$37.27

$740.00

Jei reikia patarimo, kreipkitės į 
artimiausią Canada Pension Plan įstaigą

JūSy Canada Pension Plan... keičiasi su besikeičiančiais laikais
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Jauniai, jaunučiai-ateitininkų atžalynas
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Jaunimo kongresas Pietų Amerikoje
Pasikalbėjimas su kun. 4. Saulaičių, pagrindiniu jaunimo kongreso judintoju

Moksleivių Ateitininkų Sąjungai 
priklauso moksleiviai, jauniai ir jau
nučiai. Pastarosios dvi grupės buvo 
centro valdybos apleistos. Prieš eilę 
metų MAS įsteigė jaunučių komisi
ją, kad ji tą organizacinį trūkumą 
pataisytų. Komisija 1973 m. buvo su
daryta Detroite. Į ją įėjo: Regina 
Garliauskaitė, ižd. Paulius Kuras 
sekr. Linas Mikulionis ir pirm. 
Viktoras Nakas. Pastarasis, kaip 
centro valdybos narys, palaikė ryšį 
tarp centro Hamiltone ir komisijos. 
1974-75 mokslo metais, Pauliui Ku
rui išvykus į kitą miestą tęsti studi
jų, nauja narė Gintė Damušytė per
ėmė sekretorės pareigas, o Linas Mi
kulionis sutiko tvarkyti iždą. Visi 
komisijos nariai yra studentai ar ne
seniai baigę mokslus.

Per dvejus veiklos metus komisija 
tvarkosi savarankiškai. Nors oficia
liai ji yra atsakinga MAS cv-bai Ha
miltone, jos darbas nėra trukdomas. 
Aplamai, komisijos tikslas yra pa
lengvinti ir pagerinti jaunučių bei 
jaunių globėjų darbą, išauklėti jau
nus ateitininkus, kad jie būt dori ir 

krikščioniški lietuviai. Mums tiesio
giai pasiekti jaunučius būtų neįma
noma. Mes tai galime padaryti tik 
per globėjus. Todėl, kai globėjams 
trūksta idėjų ar gairių veiklai, ko
misija talkina su metiniais planais, 
vadovėliais ir kitokia medžiaga. Jei 
kyla kokie technikiniai ar adminis
traciniai klausimai, jaunučių globė
jai turi centrą Detroite, į kurį gali 
kreiptis.

Turėtų dabar būti aišku, kad ko
misijos darbas padalintas į dvi dalis: 
administracijos ir planavimo. Pir

eitininkų organizacijai reikia žinoti, 
kas globoja jaunučius, kiek jaunučių 
ir jaunių mes turime, kur mūsų 
veikliausios ir silpniausios kuopos. 
Turėdami tokias informacijas, ne tik 
komisijos nariai, bet ir visi ateiti
ninkų vadai galės suvokti ir nagrinė
ti iškylančias problemas.

Kai pirmoji komisijos veiklos da
lis yra sėkminga, palengvėja ir ant
rosios dalies vykdymas. Mat, tuomet 
žinoma, kokių idėjų ar projektų glo
bėjai pasigenda. Pernai gelbėjai pa
reiškė norą, kad jiems būtų paruoš
tas susirinkimams žaidimų rinkinys. 
Be to, daugelis skundėsi, kad jiems 
sunku vaikus suvaldyti. Komisija iš
leido pirmus du skyrius jaunučių va
dovėlio: žaidimų ir vaikų psicholo
gijos skyrius. Šiais metais, pagal

RŪTA CERšKUTŪ, VVindsoro mer
gaičių kvarteto “Aušra” narė, pajū
ryje prie Sao Paulo Brazilijoje

Studentų klubas nesnaudžia
mo sąlygas. Įdomu buvo sužinoti, 
kad dauguma jaunimo jau nebekalba 
lietuviškai. Su artėjančiu kongresu 
pradeda pajusti lietuvių kalbos rei
kalingumą, nes tik tuo būdu galės su 
svečiais susikalbėti. Taip pat papasa
kojo apie skirtumus tautiečių, kurie 
atvyko po I-mojo pasaulinio karo, ir 
tų, kurie atvyko po II-jo pasaulinio 
karo, bei kokią įtaką tų dviejų imi
gracijų galvosena turėjo išeivijoje 
gimusiam jaunimui. Supažindino 
klausytojus su III kongreso ruoša, 
datomis ir reikalinga pagalba. Baig
dama pašnekesį, Gabija parodė savo 
kelionėje darytas skaidres. Dalyviai 
po susirinkimo nenorėjo skirstytis, rauti ir paruošti savo kūrybą 
Tai retas dalykas ir kartu ženklas, 
kad susirinkimu studentai tikrai do
mėjosi.

1974 m. spalio 2 d. įvyko antrasis 
1974 m. Toronto Universiteto Lietu
vių Studentų Klubo susirinkimas. Jo 
tema — artėjantis ŠALSS suvažia
vimas. Iškilo klausimas dėl klubo au
tonomiškumo, jėgų paskirstymo ry- 
šiumi su artėjančiu III pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresu ir jo ruošos 
darbais. Temos referentu buvo An
tanas Šileika, kuris trumpai papasa
kojo lietuvių studentų klubų istori
ją JAV ir Kanadoje. Pasirodo, kad 
klubai pradėjo steigtis nuo 1950 m. 
Jie atsirasdavo ir vėl kažkaip pra
nykdavo. Užtat jis aiškino, kad stu
dentų klubų sąjunga yra reikalinga. 
Sekė diskusijos apie tokią sąjungą. 
Dalyvaujančiųjų balsavimo dauguma 
pritarė universitetų klubų sąjungos 
idėjai, bet taip pat nutarė, kad po 
suvažiavimo TULSK atskirai apsi
spręs, ar TULSK prie ŠALSS pri
klausys.

Su šių metų klubo valdyba, kuriai 
vadovauja Algis Senkus, diskutuota 
metinė programa. Joje dalyviai pa
sigedo daugiau šokių.

Spalio 29 d. įvyko trečiasis susi
rinkimas. Jame neapsiribojome sa
vuoju kontinentu, bet pasukome į 
pietus. Tema: “Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimas ir artėjantis III PLJ 
Kongresas”. Referavo vasarą tenai 
praleidusi buvusi Toronto universi
teto studentė Gabija Juozapavičiūtė. 
Jinai papasakojo savo kelionės įspū
džius ir palygino gyvenimo sąlygas 
trijuose kraštuose: Venecueloje, Ar
gentinoje ir Brazilijoje. Palygino 
vietinių gyventojų sąlygas ir.taip pat 
tenai gyvenančių lietuvių bei jauni-

moji dalis svarbi vien dėlto, kad at- globėjų pageidavimus, komisija iš
spausdins ir išsiųs bibliografijos ir 
dainų skyrius. Tikimasi, kad net fil
mų katalogas ir galvosūkių skyrius, 
bus paruošti globėjams iki mokslo 
metų galo.

Didžiausia komisijos problema yra 
ta, kad globėjai su centru nepalaiko 
glaudžių ryšių. Todėl mums sunku 
žinoti, ko globėjai nori, o kaikuriais 
atvejais pasigendame net pačių glo
bėjų adresų. Atsiminkime, kad sta
tyti tvirtą pastatą galima tik ant ge
rų pamatų. Jaunučių ir jaunių auklė
jimas yra labai svarbus, tad komisi
jos darbas vertas didelio dėmesio. 
Tikimės, kad globėjai ateityje nau
dosis komisijos pagalba ir, kai pra
sidės nauja centro valdybos kaden
cija, komisijos darbai ne tik nebus 
sumažinti, bet dargi žymiai pra
plėsti. VIKTORAS NAKAS

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos jaunučių komisijos nariai Gintė Damušytė 
ir Linas Mikulionis sprendžia jaunučių problemas

Ateitininku žiemos kursaiv

no, Čikagos, Cicero, Los Ange
les, Lemonto, Niujorko, Hamil
tono, Toronto, Brocktono. Šį 
kartą gausiai dalyvavo Montrea- 
lis, Los Angeles ir Lemontas. 
Pernai iš tų vietovių visai nebu
vo atstovų. Tai ženklas, kad 
MAS veikla stiprėja net tarp 
plačiai išsisklaidžiusių lietuvių

1974 m. gruodžio 26 d., 7 v.v., 
MAS pirm. Kęstutis šeštokas 
atidarė aštuntuosius Dainavos 
žiemos kursus, kurie truko ligi 
1975 m. sausio 1 d. Kursų tema: 
“Žodis ateitininkų misijoj”. Vis
ką paruošė ir tvarkė kun. prof. 
Stasys. Yla. Paskaitas skaitė: 
kun. S. Yla, Antanas Sabalis, 
Kęstutis šeštokas,^dr^ Vytautas . moksleivių. 
Vygantas, Vytas Kliorys, Rimas -----
Juozaitis, Viktoras Nakas. Da
lyvavo 64 kursantai iš 15 mies
tų. Dvasios vadu buvo kun. Jo- = 
nas Staškus iš Toronto. Mergai
čių vadovių pareigas ėjo MAS 
sekretorė Kristina Gedrimaitė, 
Elenutė Razgaitytė ir Onytė 
Kliorytė. Berniukam talkino 
Vytas Kliorys, Viktoras Nakas 
ir Jonas Abromaitis. MAS iždi
ninkas Marius Gudinskas tvar
kė techninius reikalus, šeimi
ninkėmis buvo M. Daukšienė ir 
M. Razgaitienė.

Giedras, saulėtas oras įgalino 
saugias keliones iš tolimų vieto
vių. “Baltieji Rūmai”, apdengti 
baltu Dainavos sniegu, užtikri
no keleiviam šiltą prieglobstį. 
Gruodžio 26 d. vakarą susirin
ko 37 mergaitės ir 25 berniu
kai. Kiekvienas atvykęs moks
leivis atstovavo penkiem savo 
kuopos nariam. Taigi, buvo at
stovaujama 320 moksleivių. Da
lyvavo sekančios kuopos: Fila
delfijos, Vašingtono, Detroito, 
Montrealio, Klevelando, Bosto-

Žiemos kursai yra skirti va
dovams'. Du trečdaliai kursantų 
yra MAS kuopų valdybų nariai. 
Šie žiemos kursai nėra ideolo
giniai, nes manoma, kad jų da
lyviai jau žino ateitininkijos są
jūdžio pagrindus. Žiemos kursų 
ciklas pritaikytas moksleiviui, 
kuris gerai pažįsta savo katali
kišką pasaulėžiūrą ir jieško tin
kamų būdu ją įgyvendinti lietu
viškoje veikloje. Tikimasi, kad 
grižę namo, kursantai pajėgs 
tiksliai informuoti eilinius na
rius apie kursų eigą, pateikti 
naujus metodus ir spręsti nau
ju sąlygų uždavinius.

Kun. St. Yla paruošė žiemos 
kursu temų ciklą ir parašė 
moksleiviu naudojamus kon
spektus. Tema “Žodis ateitinin
kų misijoj” užbaigė antrąjį te
mų ciklą. Joje nagrinėjama žo- 
džio-kalbos kilmė ir reikšmė as
meniniame ir visuomeniniame 
žmogaus gyvenime. Iškeliama 
tinkamai išreikšto žodžio neap
sakoma jėga darbo ir kovos pa
saulyje. Kartu nurodytas mis
tiko, poeto bei filosofo daugia- 
pusiškas sielos atspindys jų žo
dyje. Kursantai skatinami būti 
jautrūs ne tik idėjai, bet ir idė
jos išraiškai. Sumanūs vadai su
maniai valdo žodį.

Dienotvarkė buvo pritaikyta 
kursu darbui. Diena prasidėda
vo Mišiomis. Po pusryčių — 
dviejų su puse valandos paskai
ta su pertraukom, taip pat ir po 
pietų. Po vakarienės būdavo dis
kusijos. Sniego gniūžčių pasi- 
mėtymai ir vakarinės progra
mos įsiterpdavo į rimtą studiji
nę nuotaiką. Per laisvalaikį 
moksleiviai galėdavo pabend-

Teresė Jurėnaitė,
TULSK sekretorė

viešam pasirodymui. Po susipa
žinimo vakaro įvyko žaidimų, 
susikaupimo ir talentų vakarai. 
Kursai buvo baigti N. Metų su
tikimu. Kor.

Trys VVindsoro “Aušros” kvarteto mergaitės Pietų Amerikoje

— Kaip atsiradote Brazilijo
je? Kokį darbą dirbate?

— Brazilija ir jos lietuviais 
pradėjau daugiau domėtis apie 
1963 m., dar studijuodamas se
minarijoje. Po I PLJK PLB-nės 
vardu apkeliavau P. Ameriką, 
dalyvaudamas ir 1968 m. I P. 
Amerikos liet, jaunimo studen
tų savaitėje. Tada galutinai nu
tariau prašyti paskyrimo į Sao 
Paulo jėzuitų misiją. Čia esu 
nuo 1970 m. birželio 25 d. Pa
grindinis motyvas gal buvo ir 
tebėra — reikia jėgų ne tik lie
tuviškos veiklos centruose, bet 
ir apkasuose.

Iš esmės darbas visuomeninis, 
nes, kaip rašo kiti apie mus, P. 
Amerikoje lietuvis kunigas ar 
parapija yra veiklos branduolys. 
Tris valandas per dieną prasė- 
džiu talkindamas prie savaitraš
čio “Mūsų Lietuva”. Keturis 
paskutinius metų mėnesius lan
kome lietuvių šeimas, kurių jau 
pažįstu 60-tyje Brazilijos mies
tų. Nuolat patarnaujame Mišio
mis įvairiose miesto srityse, lan
kome ligonius, senelius, šelpia
me pagalbos reikalingus. Tenka 
dalyvauti dar BLB taryboje, bal- 
tiečių komitete, prisidėti prie 
baltiečių biuletenio, BLB litera
tūros ratelio, BLB Akademinio 
Sambūrio, talkinti kun. H. Šul
cui su stovyklų ruoša.

— Kaip seniai esate Brazili
joje?

— Jau ketveri metai su puse. 
Dar trūksta tik 45 su puse metų 
iki auksinio jubilėjaus po pietų 
saule. Tada bus galima išeiti į 
pensiją. Gyvenčiau tada Amazo
nės valstybiniame parke kaip 
kapelionas ir gamtosakos in
struktorius.

— Kodėl teko Brazilijai, Ar
gentinai, Urugvajui rengti III 
PLJK? Ar P. Amerika buvo tam 
pasiruošus? Juk Il-aine JK 
Australija buvo pareiškusi norą 
ruošti.

— Berods, sėdėjau prie kažko
kių raštų II PLJK studijų savai
tės metu, kai VII. 8 pašaukė į 
JK atstovų suvažiavimą didžiojo- • 
je salėje, Kent universitete. 
Kažin kas buvo paklausęs, ar ga
lima būtų III JK rubšti P. Ame
rikoje, ir norėjo mano, jau sen
stelėjusio, nuomonės. Į paklau- 
siihą atsakiau šitaip: “JK atsto
vai turite spręsti. Kadangi P. 
Amerikoje gyvena daugiausia 
senesnioji imigracijos karta, už
20 metų, kai ateis P. Amerikos 
eilė JK ruošti, gal nebebus są
lygų tai padaryti”.

1926-1929 m. į Braziliją atvy
ko apie 44.000 Lietuvos pilie
čių. Vadinamų “dypukų” liko tik 
pora šimtų (su čia gimusiais). 
Mūsų jaunimas yra trečios ir 
ketvirtos kartos. Mažamečius 
vaikus turinčių šeimų (vaikai iki
21 m.) 68% yra mišrios (statisti
ka iš 1,000 šeimų). Veikloje (sto
vyklose, šokių grupėse, lit. mo
kyklėlėse) dalyvaujančių vaikų 
ir jaunimo (iki gal 25 m.) lietu
viškai kalba apie 30%, supranta 
gal 60%. Sao Paulo, po Čika
gos, yra didžiausia laisvajame 
pasaulyje lietuvių kolonija.

Man jau išėjus, JK atstovai 
balsavo už P. Ameriką. Mes gi 
sutarėm rengti kongresą trijuo
se kraštuose (B-A-U) su trumpu 
apsilankymu Venecueloje ir Ko
lumbijoje pakeliui į III JK. Pa
našiais sumetimais PLJS valdy
ba sudaryta šiuose kraštuose.

Tam siūlymui P. Amerika 
nebuvo pasiruošus, nes apie tai 
nebuvo kalbėta nei čia, nei ten 
nuvažiavus. Klausimas, kiek ži
nau. iškilo tik suvažiavimo po
sėdžiuose. Bet kongresą ruošti 
mes pradėjome tą patį vakarą — 
1972 m. liepos 8 d. Kiek būsime 
sekančių metų pabaigoje pasi
ruošę, pamatysite patys į JK at
vykę.

— Kas yra PLJS valdyboje ir 
kongreso komitetuose?

— Labai nemalonu matyti, 
kad kaikurių mūsų spaudoje 
įdėtų pranašysčių dėsniai neiš
sipildo: PLJS valdyba, sudary
ta iš trijų kraštų, šiek tiek juda, 
jei ne tik savo, tai bent JK.rei
kalais. Iš II JK grįžę namo, esa
me posėdžiavę gal dešimt kar
tų, neskaitant laiškų.

Valdyboje yra iš Brazilijos — 
Emantė Mikuckytė - Jūraitienė, 
Živilė Jūraitytė (kooptuota), 
Willy Ambrozevičius ir aš; iš 
Argentinos — Nelida Zavickai- 
tė, iš Urugvajaus — Edmundas 
Andriuškevičius. Pareigų pava
dinimus nešiojame tik du (Živi
lė — sekretorė).

III PLJK komitetas sudarytas 
panašiai — su atstovais iš trijų 
kraštų: iš Brazilijos—Jonas Lu
koševičius (I ir II JK bei V PLB

KUN. A. SAULAITES. SJ, Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas, vadovaująs trečiojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošai.

seimo atstovas), Teresė Jočytė 
(II JK), Elena Bareišytė (II JK); 
iš Argentinos — Nelida Zavic- 
kaitė, Jonas Baltrūnas, Viktoras 
Barzdžius; Urugvajus turi du 
narius iš savo penkių narių ko
miteto, kurie kartu sprendžia, o 
pasitarimuose dalyvauja, kas 
gali; Emantė Jūraitienė --iš 
PLJS valdybos. Vieną vietą pa
likome asmeniui iš š. Ameri
kos, kuris atvyktų mums JK 
ruošoje padėti ilgesnį laiką prieš 
kongresą.

Kiekvienas kraštas turi savo 
komitetus. Brazilijos ir Argenti
nos komitetai sudaryti iš III 
PLJK komiteto narių, pagrindi
nių organizacijų bei įstaigų ats
tovų ir kviestų asmenų, taip pat 
tolimesnių vietovių atstovų ar 
ryšininkų.

— Kokio dėmesio yra susi
laukęs III JK P. Amerikos jau
nimo ir vyresniųjų tarpe?

— Grįždami iš II JK susitarė
me, kad galutinį “TAIP” III JK 
ruošai tarsime po V-tojo P. 
Amerikos lietuvių kongreso 
(1973. II. 22-25), kuris priėmė 
puikią rezoliuciją, remiančią J K 
ruošą pas mus. Visuose trijuose 
kraštuose — neseniai teko gir
dėti ir apie Venecuelą — vyres
nieji domisi, pritaria, jungiasi 
į komisijas. Veiklos malūno pa
kraštyje, kuris vis skleidžiasi 
platyn, visados girdisi: “Ar mes 
pajėgsime?” To jau nebeklausia 
tie, kurie pamatė jaunimo nuo
širdumą ir užsidegimą arba ku
rie patys jau prisideda.

Veikloje dalyvaująs jauni
mas, aišku, labai domisi. Gali
ma sakyti, visas dėmesys nu
kreiptas į kongresą.

JK tikslas, mūsų akimis, yra 
ir išjudinti plačiąją visuomenę 
bei apjungti daugiau jaunuome
nės. Todėl ligi šiol skirtas dė
mesys mūsų nepatenkina. Turi
me daugiau stengtis JK nuotai
kas ir veiklą plėsti, kad pasiek
tų daugiau šeimų.

— Ko laukiama iš JK P. Ame
rikoje?

— Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje nuo pat pradžios vi
si veiklieji tikisi, kad JK bus 
proga mūsų visuomenei — “ko
lonijoms” išjudinti, užmegzti 
dar glaudesnius ryšius tarp šių 
trijų kraštų ir su Venecuelą bei 
Kolumbija, nors šiedu kraštai 
geografiškai yra arčiau JAV, 
negu mūsų centrų.

Jaunimas, aišku, tikisi susipa
žinti, susidraugauti, sustiprinti 
ryšius tarp kraštų. Manau, kad 
JK tikslai lieka visados maždaug 
tie patys. Mūsų sąlygose dar 
pridedame į šiuos tris kraštus 
didžiosios imigracijos (1926-29) 
auksinės sukakties minėjimą, 
prasidėsiantį kongresu ir sve
čiais iš tolimų kraštų (“užsienio”, 
kaip sakoma), kuris iškeltų Lie
tuvos vardą P. Amerikoje.

— Kokie yra lietuvių, gyve
nančių Brazilijoje, pageidavimai 
iš Š. Amerikos lietuvių?

— Silpniausia mūsų pusė — 
organizuotumas. Per paskutinius 
10 metų Brazilijoje buvo du P. 
Amerikos lietuvių kongresai, į 
kuriuos atvyko gal po 70-80 iš 
užsienio. Neturime studentų su
važiavimų, didesnių stovyklų 
(didžiausia jaunimo stov. turėjo 
apie 40-50), kultūros kongresų, 
teatro festivalių, šokių švenčių 
su daugeliu grupių. Brazilijoje 
neturime nuolatinių ryšių tarp 
organizacijų, o ypač kokios nors 
derinimo įstaigos. Dėlto sunku 
nuvokti, ką reiškia ir kaip orga
nizuoti didelio masto įvykį.

Daug padėjo mūsų gausus da
lyvavimas II JK (jaunimo nuskri
do iš Brazilijos 45), taip pat vy
resniųjų paslauga įtraukti jauni
mą į V PALK ruošą 1973 m. 
pradžioj. Jaunimas turi labai 

daug noro, bet kartais trūksta 
žinių ir priemonių. Pavyzdžiui, 
neturime daug jaunimo, kuris 
mokėtų gerai lietuviškai rašyti., 
Mums Sao Paule trūksta ir to 
jaunimo, kuris būtų tarp 25 ir 
35 metų ir kurį šiuo metu kun. 
Juozas Šeškevičius pradėjo sėk
mingai grąžinti lietuviškon veik
lom

Š. Amerikos jaunimas galėtų 
prisidėti atsiųsdamas, kaip jau 
prašome seniai, bent po vieną 
jaunuolį į kiekvieną trijų kraš
tų JK ruošai talkinti per ilgesnį 
laiką (4-6-10 mėn.). Visa kores
pondencija su užsieniu turėtų 
vykti per PLJS ryšių centrą Či
kagoje ir informacija per KIT, 
nes mes nepajėgtume to atlikti. 
Taip buvome sutarę dar 1972 m.

Kitas sunkumas — lietuvių 
kalba. Pradėję mėnesines studi
jų dienas 1973. XI, nutarėme 
iki šių metų galo pradėti jas 
vesti tik lietuvių kalba. Klausi
mas: kiek trečiosios ketvirtosios 
kartos lietuvių iš Kanados ir 
JAV dalyvavo II JK stovykloje, 
studijų savaitėje ir JK ruošoje? 
Gal vienas nuošimtis. Pas bus 
dalyvaus 90% ąr daugiau seno
sios imigracijos vaikaičių.

— Ko tikimasi iš Š. Ameri
kos?

— Lengviau būtų atsakyti į 
klausimą: “Ko tikiesi iš, brolio 
ar sesutės?” Pirmiausia, kad 
gausiai dalyvautų ir, tam tikra 
prasme, “pirktų mūsų produk
tą” jo nematę ar apie jį girdėję 
tik iš spaudos ar per čia buvu
sius. Iš broliuko ar sesutės nie
kas nereikalauja ambasadorišt- 
kų formalumų, o nuoširdžios, 
paprastos draugystės, suprati
mo. Mes tikimės, kad nereikės 
prašyti didelės finansinės para
mos mums patiems.

— Kokius randate skirtumus 
tarp lietuviško jaunimo P. Ame
rikoje ir Š. Amerikoje? Kaip tai 
gali atsiliepti Kongreso metu? 
Kokią įtaką gali turėti JK pasi
sekimas ar nepasisekimas?

— Didžiausi skirtumai, 
manau, yra tie, kuriuos mes visi 
pasisaviname iš savo gyvenamo
jo krašto socialinės ir kultūrinės 
aplinkos. Nemanau, kad šiuo 
metu Š. Amerikos lietuvių jau
nimo pažiūra į P. Ameriką skir
tųsi nuo amerikiečių pažiūros į 
šiuos kraštus, tai yra, kad jie 
yra atsilikę, neturtingi, prasti, 
tinginiai. Vien tik lietuviškasis 
patriotizmas, manau, negali at
sverti aplinkos įtakos, kol nesusi
tinkame. II JK stovykloje sušau
kėme Brazilijos dalyvių pasita
rimą, nes visi mūsiškiai skundė
si, kad šiauriečiai šalti žmonės. 
Išsiaiškinome, ir dabar niekas 
taip nebegalvoja. Aplinkos 
įskiepytus prietarus pašalina as
meninis ryšys, lietuviška drau
gystė, rūpestis bendrais reika
lais.

Kai mūsų jaunimas vyko į š. 
Ameriką, man labai rūpėjo, kad 
juos priimsiančios ir JK rem- 
siančios šeimos suprastų, jog 
atvyksta trečios - ketvirtos kar
tos jaunimas, nekalbant jau apie 
kitus skirtumus. Kiek žinau, 
trinties nebuvo, mūsų visų ry
šiai buvo nuoširdūs ir malonūs. 
To tikimės ir šį kartą.

Kiek “Tž” skaitytojų žino, 
pavyzdžiui, kad Sao Paulo mies
tas su apylinke turi per 11 mili
jonų gyventojų, 32,000 fabrikų? 
Arba kad čia parapijoms ir LB- 
nei žinoma per 20,000 lietuvių?

Labai, labai atvirai pasakius, 
kongreso pilnam pasisekimui 
reikia, kad iš kitų kraštų atvyks
tą nebūtų tipiški amerikiečiai 
turistai (“pas mus viskas ge
riau”, “kodėl jie nedaro taip, 
kaip mes”), o tipiški lietuviai, 
vienas kitam broliai ir tos pa
čios tautos vaikai, sudarą vieną 
šeimą - bendruomenę. Sėkmei 
daug padės pietiečių įgimtas 
nuoširdumas ir šiluma, kurią čia 
lankęsi ar gyvenę jau yra paty
rę-

— Nuo ko priklausys kongre
so pasisekimas?

Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietuvių jaunimas tariasi trečiojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kongreso reikalais. Viduryje — Marytė Barzdžiūtė 
iš Argentinos, dešinėje — Arūnas Steponaitis iš Brazilijos

— Nuo to, kaip bus įvykdyti 
JK tikslai. Pavyzdžiui, kiek pa
siseks suorganizuoti PLJ Sąjun
gą. žinoma, ir kiek dalyvaus iš 
užsienio (mes tikimės 300-400). 
Mums svarbu ir tai, kiek pajėgsi
me išjudinti visuomenę mūsų 
kraštuose: tam jau nuo 1973 m. 
siuntinėjame laiškus, kvietėme 
į “Aušros” koncertą, “Gran
dies” pasirodymą ir kitus įvy
kius, lankome šeimas ir apylin
kes, varome plačią informacijos 
vagą.

— Ar P. Amerikos lietuviai 
domisi lietuvių gyvenimu Š. 
Amerikoje?

— Nepaprastai domisi lietu
viais kituose kraštuose, visada 
pridėdami, “bet ten, Š. Ameri
koje, lietuvių daug daugiau ir 
geriau veikia”. Pagal 1974. IX 
“Mūsų Lietuvos” anketą, dau
giausia skaito žinias iš kitų kraš
tų liet, veiklos ir apie Lietuvą. 
Kiekviena proga klausinėja ten 
buvusius arba pas mus atvažia
vusius (užtat ypatingai džiaugia
mės svečiais ir viešniomis iš ki
tur). Manau, kad P. Amerikoje 
spaudą iš kitų kraštų prenume
ruoja gal tiek pat, kiek š. Ame
rikoje P. Amerikos lietuvių 
spaudą.

Š. Amerikos lietuviais daug 
kas domisi, nes visi jaučia, kad 
priklausome tai pačiai šeimai ir 
tautai. Daug kas turi giminių ar 
jų turėjo Š. Amerikoje, Angli
joje, Australijoje ir kitur. Vien 
tik šiais metais, pavyzdžiui, esu 
rodęs skaidrių iš kitų kraštų lie
tuvių veiklos 20-tyje Brazilijos 
miestų.

— Kokius įspūdžius apie Š. 
Ameriką parsivežė praėjusiame 
JK dalyvavę? Kokie buvo trūku
mai?

— šį klausimą reikia klausti 
liepos mėnesį. “Kiekvienais me
tais”, sako mūsų jaunimas, “kai 
ateina liepos mėnuo, taip ilgiuo
si tų šeimų, kurios mane pri
ėmė ir dar apdovanojo, sutiktų 
draugų, viso to didelio sąjū
džio”. Nuo 1972 m. liepos 29, 
kai parskrido namo, nesibaigia 
kalbos apie II JK ir IV-tąją taut, 
šokių šventę: kiekviena proga, 
savo tarpe ar su mokslo drau
gais, apie tuos įvykius kalba ir 
kalba, lyg visus būtų įkandęs 
malonus vabalas, pavyzdžiui, 
“aboeba lituana” arba “amicus 
congressensis” ar kitas.

Iki šios dienos jie kalba apie 
“mano šeimą Toronte”, “mano 
šeimą Montrealyje”. Visai ne
suklysiu sakydamas, kad di
džiausią įspūdį padarė mūsų 
jaunimą priėmusios šeimos ir 
nuoširdžiai kongresą rėmę lietu
viai, kurių dėka mūsiškiai galė
jo ten dalyvauti.

Kaikuriuos paveikia nusivyli
mas, kad pas mus tokios plačios 
ir galingos veiklos nėra — net 
keli pasitraukė nuo veiklos į sa
vo vėžlio namelį.

Vienintelis trūkumas buvo iš 
mūsų pusės. Ruošėme studijų 
dienas, lietuvių kalbos, kultūros 
kursus, bet neįstengėm tiek pa
siruošti, išskyrus šokių šventę, 
kiek būtų reikėję. Ši ruoša — 
mūsų pačių — ir yra didžiausias 
mūsų rūpestis.

— Kas kelia organizatoriams 
didžiausią rūpestį?

— Didžiausias rūpestis yra 
pats kongresas, kad sklandžiai 
viskas praeitų,, kad surinktume 
reikalingas lėšas, kurios per tris 
kraštus siekia 50,000 dol. Turė
dami tokią retą progą, norėtu
me, kad viskas kuo geriau pasi
sektų. Dabar reikia pasispausti, 
kad gerai arba labai gerai vis
kas pavyktų.

Mano didžiausias , noras yra 
šis: kad iš kitų kraštų atvyku
sioms patiktų P. Amerikos lietu
viai ir jaunimas, nes tai yra pa
grindas tolimesniems ryšiams 
ir, jeigu taip galima sakyti, 
bendruomeniniams mūsų jaus
mams, kurie yra stiprus lietu
viško gyvenimo variklis. Pačioje 
pradžioje įvyksianti stovykla 
padės greitai susidraugauti pal
mės pavėsyje. Gabija



8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1975. I. 16 — Nr, 3 (1302)

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalies Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10- 3 
Antradieniais ... 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penktadieniais .. 10- 8 
Šeštadieniais 9-12 
Sekmadieniais 9.30- 1

Moka už:
term indėlius 1 metų 9Va%
taupomąsias-savings s-tas 83/4% 
depozitų-čekių s-tas ........... 6%
Duoda paskolas:
asmenines ........................ l01/2%
nekiln. turto ........................ 10%
investacines iki ................... 12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais — 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bot sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AUTORITE SALES and SERVICE 0
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAsTSt. W.

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

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi autpmobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!

Verslo bei pramonės pastatų elektros 

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 

c-

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

QT1TD|1 AIFC EIIDO 406 Roncesvalies Avė.dltrNANd rUKb telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
/^soldX nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
UNITED] Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)

United Trust Co., 2320 Bloor St. w.
Tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas I
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų Šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visiX" automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Ateitininkų žinios
1975 metai ateitininkams bus lyg 

ir atsinaujinimo metai. “Naujoji Fe
deracijos valdyba planuoja bendrą 
visų sąjungų stęvyklą Dainavoje 
paskutinę rugpjūčių savaitę. Sąjun
gų vadai: sendraugių — J. Laučka, 
studentų Eug. Girdauskas ir mokslei
vių — Kęst. Šeštokas — visu užside
gimu yra susirūpinę sąjungų atsinau
jinimu, kad “Visa atnaujinti Kristu
je” taptų tikra realybe, šventieji 
Metai, kaip tik yra geras laikąs pa
žiūrėti ir į savo ateįtininkiško ‘sąjū
džio prasmę. ,

Ateitininkų stovykla VVasagoje šią 
vasarą bus liepos 20 — rugpjūčio 
2 d. d.

Ateitininkų tėvų susirinkimas 
įvyks sausio 19, sekmadienį, po 10 v. 
Mišių ateitininkų kambaryje. Visi 
prašomi dalyvauti. V. K.

Skautų veikla
• Skautai-tės užjaučia ps. J. Ka- 

rasiejų ir jo artimuosius, mirus se
neliui L. Gataveckui.

• Kovo 16 d. šaukiamas Kanados 
rajono vadovų priešstovyklinis są
skrydis. Vasaros stovykla Romuvoje 
prasidės liepos 19 ‘d. Visi vadovai 
prašomi savo atostogas taip sutvar
kyti, kad galima būtų dalyvauti sto
vykloje.

• 1974 m. gruodžio 12 d. mirė A. 
Paukštys Hamiltone. Romuvos valdy
ba, skautai ir skautės reiškia gilią 
užuojautą pasilikusiems giminėms ir 
artimiesiems. Velionis yra buvęs Ro
muvos valdybos narys, stovyklavie
tės darbuotojas ir didelis skautų-čių 
rėmėjas. Palaidotas grudžio 14 d. Šv. 
Jono liet, kapinėse. Atsisveikinimo 
žodį Romuvos valdybos ir skautų-čių 
vardu tarė Kanados rajono vadas v.s. 
K. Batūra.

• 1974 m. gruodžio 15 d. įvyko Ro
muvos narių metinis susirinkimas. 
Išrinkta valdyba ir revizijos kojnisi- 
ja. Valdybą sudaro: K. Batūra, I. 
Meiklejohn, V. Morkūnas, P. Saplie- 
nė, V. Turūta, A. Baltakienė, A. Sto- 
šius, E. Gudaitis, K. šapočkinas, A. 
Tumaitis, B. Saplys, A. Grybas, K. 
Asevičius, J. Baltaduonis, A. Kalend
ra, K. Gaputis, E. Pakštas, V. Ketur
akis, T. Stanulis, J. Bajoraitis. Revi
zijos komisiją sudaro: E. Bajoraitie- 
nė, C. Pakštienė ir D. Stukas. Val
dybos pirmininku išrinktas K. Batū
ra, sekretore —• I. Meiklejohn.

Studentų žinios
Studentų slidinėjimo iškyla įvyks 

sausio 17-19 d.d. U of T Outing Club 
Cabin patalpose. Prasidės sausio 17 
d. vakarą. Kelionė — automobiliais. 
Prašysime, kad keliaujantieji prisi
dėtų prie gazolino išlaidų. Žemėla
piai būs išdalinti. Kaina savaitgaliui 
— $10. Siųskite įmokėjimą $5 T.U.L. 
STR? 'VatW,9ŠigH® lD'ūdšrteiVI'787 
Jtlne' Št.# A:ptlt90ft;>TęafoHfa.nOnt ln< 
forrriacijų teirautis pas Sigitą Dūdai- 
tę 766-3689.

| (Atkelta iš 1-mo psl.) l 
federacinio parlamento narius, 
kuriem nepavyko^, įgyvendinti 
suplanuoto atlyginimų padidini
mo 50%. Kvebekiečiai dabar 
yrd geriausiai atlyginami par
lamentarai visoje Kanadoje. Tai 
liudija kitų provincijų parla
mentarų metinės algos ir jų 
neapmokestinami priedai: Bri
tų Kolumbijoje — $16.000 (al
ga) ir $8.000 (priedas), Naujojoj 
Škotijoj — $9.600 ir $4.800, 
Albertoj — $9.000 ir $4.500, 
Newfoundlande — $8.000 ir 
$4.000, New Brunswicke — $8.- 
200 ir $2.500, Sąskačevane — 
$6.000 ir $4.000, Manitoboj — 
$7.200 ir $2.400, Princo Edvar
do saloj — $4.000 ir $2.000, 
Ontario — $15.000 ir $7.500. 
Prieš algų padidinimą kvebekie- 
čiams protestavo tik separatis
tinė kvebekiečių partija, o di
desnės mokesčių mokėtojų re
akcijos nebuvo susilaukta, nors 
Kvebeko provincija yra įtraukta 
i neturtingųjų Kanados provin
cijų sąrašą ir gauna, palyginti, 
dideles dolerių sumas iš federa
cinio iždo.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija atsisakė sumanymo 
leisti Sovietų Sąjungai skirtą 
žurnalą. Kaip praktika rodo, 
toks amerikiečių žurnalas “Ame
rica” Maskvoj tėra pardavinė
jamas spaudos kioskuose, kur 
jo kaikuriuos numerius tuojau 
pat gali “išpirkti” KGB agentai, 
nė vieno nepalikdami pilie
čiams, jeigu kuris rašinys nepa
tinka cenzoriams. Vietoj žurna
lo buvo pasirinktos dvi brošiū
ros. Pirmoji — “Facts on Cana
da” bus skirta sovietų gimnazis
tams, o antroji su Kanados gy
venimu supažindins eilinius so
vietų piliečius. Pastaroji taipgi 
yra naudojama kaip specialus 
priedas Amerikos Valstybių Or
ganizacijų žurnale “Americas”.

L
Aukojame daug kam. Neuž

mirškime, kad aukų yra reika
linga ir lietuviškoji spauda.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, dstilkg duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

©^SPORTAS
SPORTAS VISUR

Kanados sporto apygardos 1975 
m. krepšinio žaidynės įvyks Toron
te. Jas rengia PPSK “Aušra” ir LSK 
“Vytis”. Vyrų, moterų, jaunių ir mer
gaičių A klasės rungtynės įvyks va
sario 8-9 d. d., jaunių B, C, ir D 
klasių rungtynės — vasario 22-23 
d. d. Visi sporto klubai registruojasi 
pas apygardos vadovą L. Baziliauską. 
486 Tedwyn Dr., Mississauga, Ont., 
iki sausio 20 d., atsiųsdami sąrašus ir 
mokesčius. Registracijos mokesčiai: 
vyrų ir moterų komandoms — $20, 
jaunių ir mergaičių A komandoms
— $15, jaunių ir mergaičių B, C, D 
komandoms — $10. Visi dalyvaujan
tieji sportininkai turi būti užsimokė
ję Sąjungos nario mokestį, kuris yra: 
vyrų ir moterų — $2.50, jaunių ir 
mergaičių A ir B klasės — $1.50, 
jaunių ir mergaičių C ir D klasės — 
$1.00.

Šių metų rungtynėms amžiaus ri
bos: vyrai ir moterys, gimę 1955 m. 
ir anksčiau, A klasėje — 1956-1958 
m., B klasėje — 1959-1960 m., C 
klasėje — 1961-1962 m., D klasėje
— 1963 m. ar vėliau.

Praėjusių metų laimėtojai atsivež- 
kite taures. KSA vadovas

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis klubo susirinkimas įvy

ko sausio 5 d. L. Namuose. Išklau
syti valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai, aptarti einamieji reika
lai. Į naująją valdybą išrinkti: L. 
Radzevičius, H. Stepaitis, J. Žukas, 
P. Tutlys ir R. Underytė. Valdyba 
pareigomis pasiskirstys vėliau. Ten
ka džiaugtis, kad į valdybą buvo iš
rinkti veiklūs ir daug patyrimo tu
rintys sporto darbuotojai. Susirinki
mui prašant, revizijos komisija su
tiko pasilikti pareigose. Ją sudaro A. 
Klimas ir Vyt. Stočkus. Abi vadovy
bės išrinktos vieneriem metam. Su
sirinkime dalyvavo per 30 darbuo
tojų, jų tarpe keletas jaunių. Nau
jajai vadovybei linkime sėkmingos 
darbuoties.

Glorija Nešukaitytė Thunder Bay 
įvykusiose stalo teniso Ontario žie
mos žaidynėse moterų klasėje lai
mėjo I v. Ji taip pat žaidė stalo te
niso komandoje, kuri irgi laimėjo I 
v. Artimiausiu laiku Albertoje įvyks 
Kanados žiemos žaidynės, kuriose 
Glorija atstovaus Ontario provinci
jai. ’

Stalo teniso treniruotes L. Na
muose ir toliau tęsiamos ketvirta
dieniais įprasta tvarka.

Mūsų rėmėjams — A. Klimui, L.
Radzevičiui, E. Petruševičiui, V.

Golfininkų balius, kurio metu įtei
kiamos dovanos tarpusavio turnyro 
laimėtojams, numatomas ruošti kar
tu su Aušros golfininkais prieš pra
dedant sezoną. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Metiniame 5ALFAS suvažiavime 

sausio 11-12 d. d. Čikagoje mūsų klu
bui atstovavo A. Nausėdas, L. Ba- 
ziliauskas, V. Radžiuš ir K. Sapočki- 
nas. ■<

š. Amerikos lietuvių sporto pir
menybės įvyks balandžio 19-20 d. d. 
Čikagoje. Ten bus varžomasi krep
šinio, tinklinio, stalo teniso ir šach
matų srityse.

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybėse dalyvaus po vieną 
Aušros krepšinio komandą iš vyrų, 
moterų, A, B, C ir D komandų. Jau 
yra žinoma, kad pirmenybėse daly-. 
vaus Aušros, Vyčio, Hamiltono Kovo, 
Montrealio Tauro, Ročesterio Sakalo 
krepšinio komandos.

Metinis klubo susirinkimas atidė
tas sausio 26 d. 12 v. Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje. Susirinkime 
bus aptarti svarbūs reikalai ir ren
kama nauja valdyba. Į susirinkimą 
kviečiami nariai, klubo rėmėjai, na
rių tėvai ir visi kiti, kurie domisi 
sportine veikla.

Sekmadieniais vyrų krepšinio ly
gos žaidimai numatyti pradėti sau
sio 26 d.

Jaunių komanda B sausio 8 d. lai
mėjo prieš Rosh komandą 66:17. Žai
dė V. Gataveckas 26. G. Karosus 16, 
V. Stančius 12, T. Valickas ir A. 
Morkūnas po 4, Rasiulis ir Vaidila po 
2 taškus. V. M.

Federacinė liberalų vyriausy
bė, vykdydama rinkiminio va
jaus pažadą, naujus namus pir
mą kartą perkantiems kanadie
čiams pradėjo duoti $500 para
mą, kuri yra tik lašas jūroje. 
Paskutiniais duomenimis, To
ronte per pastaruosius ketve
rius metus namai pabrango dau
giau nei dvigubai. Jei 1970 m. 
už vidutinį vienos šeimos namą 
reikėjo mokėti $29,947, dabar 
jis jau kainuoja net $61.947. 
Tai $500 federacinei paramai 
gauti betgi yra nustatyta kiek
vienam miestui skirtinga maksi
mali namo kaina. Toronte — 
$44.915. Taigi, torontiečiai fe
deracine parama galės pasinau
doti tik tokiu atveju, jeigu pirks 
kooperatinius butus, kurių kai
nos svyruoja nuo .$,33,051 iki 
$45,72&?r,-; -j

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ parduodami du visai nauji mūriniai 
namai. Kiekvienas po šešis kambarius, po dvi spalvotas vonias ir 
modernias virtuves. Privatus įvažiavimas. Garažas. Balkonai. Labai 
geras pirkinys, ypatingai dviem giminėm, kurie nori gyventi kartu, 
(mokėjimas po $10,000 kiekvienam.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namu, namas be skolų, (mokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

i ■> j. »

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI 
k , ' J » , ' , ’

AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. IIU 9-1543 Namų tel. 248-9196

To u p y k i r
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

93/j% už 90 dienų term, depozitus
9% už 1 metų term, depozitus

814% už taup. sąskaitas
6% už depozitus (čekių sąskaita)

- KAPITALAS: $8,800,000 ___________
Asmenines paskolas duodama iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Stpčkui, H. Stepaičiuį ir J. Budriui ri 
nuoširdžiai dėkojame1**, 

bEMM&RK
® Sausio mėnesio

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės , 
(slacksr.i'šj^šjr'mer/iiagų:11 vilnonių; ožkinės 'vi/rios' (Mohalr), megztines

^aiuble'įknity, 's’intėtinėš' rriedžlagbš (Portrėi’, -TŽJylene)

1 1 1 3 Dundas St. W., -r-„I cąi CdCJ Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 ek M*’’*** NUOLAIDA

IŠPARDAVIMAS
Didžiausias iki šiol skandinaviškų 

baldų išpardavimas

Chargex Master-Ccharge

House of Denmark
1942 Avenue Road

787-5767

2 blokai į pietus nuo 
401 vieškelio 
Atidaryta kiekvieną 
dieną 10-9 
šeštadieniais 10-6

šjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim  

| JOHN’S ELECTRIC I 
f APPLIANCES and SERVICE

343 Roncesvalies Avė. • Tel. 535-4646 =■E —
= Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 = 
E Skalbimo mašinos ir džiovintuvai nuo $55.95. Pataisyti ir =
E pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir j namus. E 
= • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis. =
E • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų. E
= Perkame - parduodame - mainome 1 
"mII llllllllllllllllllllllllllII1111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll~

NAUJI IR VARTOTI 
autovežimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas 

patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 274-1528 namų: 270-3966

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

A. J. MORKIS Realtor :
perkant ar parduodant nekilnojomg nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbaiki

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN 8> 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.

LITHOART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotos 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai.
program oš , 
visi vers I o bei 
r e k I a m i n i a i 
spaudiniai

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Naudokitės patarnavimais tų, kurie 
skelbiasi “Tėviškės Žiburiuose”



"Daugiakultūriškumas 
yra pastovi vyriausybės 
politika"

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Viešasis Kanados
archyvas yra
daugiakultūrės
politikos dalis
Viešasis Kanados Archyvas įsteigė Etninį 
Valstybės Archyvą, kurio uždavinys — 
telkti trūkstamą kultūrinių Kanados 
mažumų dokumentaciją. Etninis Valstybiniš 
Archyvas skatina kultūrines Kanados 
bendruomenes saugoti savo lobį ir telkti 
visų rūšių dokumentus. Renkama valstybinės 
reikšmės medžiaga, rašyta įvairiomis 
kalbomis.

Parašytoj Kanados istorijoj vyrauja prancūzų 
ir britų bendruomenės. Kitų kultūrinių 
grupių įnašui teko permažas dėmesys, ir 
dėlto istorijos knygos dažnai aprašo 
nepilną Kanados praeitį. Viena tokio 
nepilno vaizdo priežasčių buvo atitinkamų 
dokumentų stoka.

ARCHYVAI

Jau daugelis etnokultūrinių bendruomenių 
pradėjo girtiną darbą, būtent, savo 
archyvinių dokumentų bei kultūrinių lobių 
telkimą. Etninis Valstybės Archyvas tikisi 
dirbti kartu su tomis grupėmis, padėdamas 
atrinkti, aprašyti ir sutvarkyti rinkinius, 
kad jie galėtų būti lengvai panaudojami 
tyrinėtojų.

Etninio Valstybės Archyvo programa 
rūpinasi etnokultūrinių dokumentų suradimu 
ir jų apsauga nuo sužalojimo ir sugedimo. 
Tos srities specialistai jau pradėjo telkti 
dokumentaciją šio turtingo ir reikšmingo 
mūsų lobio, užmegzdami ryšius su

etnokultūrinėmis organizacijomis, 
draugijomis ir asmenimis.

Medžiagos panaudojimo galimybės 
paprastai nustatomos davėjo, pasitarus su 
valstybiniu archyvu. Kiekvienu atveju 
tinkamas dokumentų panaudojimas 
yra užtikrintas.

Jeigu Jūs ar Jūsų grupė domisi, 
kokia šiuo metu medžiaga turima 
arba nori perduoti dokumentaciją 
apsaugai tesikreipia raštu ir 
teprideda šią atkarpą.

1*1 John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism

John Munro
Ministre chargė 
du Multlculturalisme

F
Co-ordinator, 

National Ethnic 
Archives, 

Public Archives 
of Canada, 

Ottawa, Ontario 
K1A0N3
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Gatvė 
Miestas 

—— Provincija 
■F Pašto kodas

Vardas ir pavardė

Telefonas: srities kodas (

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

Toronto 14, Ontario2483 Lakeshore Blvd. West,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namui) oTel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lėliai (contact lenses).

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.j
Toronto 4, Ont..

Telefonas 534-0563

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

Netoli Lietuvių Namu prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainos. • Garantuotas sutoupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., j-jy.
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYTA/ PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

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

paprastu ir oro paštu
Devonai be muito: Motociklai, sklb. 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 19į4 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.

Baltic Exporting Co. *80 A”ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 
prašome kreiptis į: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

PRASMINGA AUKA TAUTOS 
FONDUI

Tautos Fondui, kuris telkia lėšas 
okupuotos Lietuvos laisvinimui, au
koja susipratę lietuviai. Nuostabu, 
kad jam gausiau aukoja eiliniai tau
tiečiai, negu diplomuoti ir pasitu
rintys lietuviai, kurie mėgsta pasi
girti savo diplomu, turtu, lengvai 
duoda patarimus tautinės veiklos 
reikalais, bet neaukoja Tautos Fon
dui, nors rinkėjai pas juos atsilanko 
2—3 kartus į metus, nekartą krei
piasi telefonu ir laiškais.

Neseniai, t. y. 1974 m. pabaigoje, 
Tautos Fondui atsiuntė $500 auką B. 
Bačiūnas (Bačinskas) savo sesers Sa
lomėjos Nėries (Bačinskaitės) var
du. Aukotojas gyvena Simcoe, Ont., 
yra pensininkas ir nori tuo būdu pri
sidėti prie okupuotos Lietuvos lais
vinimo bei apginti tautinę savo tau
tos garbę. Savo auka jis parodė gra
žų pavyzdį visiems tautiečiams: pa
triotizmą reikia parodyti ne žodžiais, 
o darbu ir auka. Tai prasmingas įna
šas Tautos Fondui, kuriam pirmoje 
eilėje rūpi Lietuvos laisvė bei nepri
klausomybė. J. V.

LAIŠKAS Iš LENKIJOS
Gerbiamieji aukotojai,
Jūsų aukas, skirtas atnaujinti žu

vusiųjų lietuvių lakūnų Atlanto nu
galėtojų — Stepo Dariaus ir Stasio 
Girėno paminklui (180 dolerių), ga
vome. Iniciatorių atnaujinti minėta
jam paminklui vardu nuoširdžiai dė
kojame. Už šią sumą numatome: 
1. Atnaujinti — padaryti kelią pri
važiuoti prie paminklo ir paruošti 
aikštę automobiliams pastatyti. 2. Su
tvarkyti geležinius vartus ir visą 
aptvėrimą. 3. Apsodinti gyvatvore 
paminklo aikštę, 4. Apvalyti patį pa
minklą su atminimo lenta. 5. Pasta
tyti prie paminklo du metalinius lik
torius. 6. Atnaujinti koplytėlės vir
šuje esančius metalinius ornamen
tus, nes pačią koplytėlę su figūromis 
ir mediniais ornamentais jau atnau
jino ponios Lukoševičienės atsiųsto
mis aukomis. 7. Apsodinti kaikurias 
aikštės vietas gėlėmis ir kitokiais 
žalumynais. 8. Prie paminklo įtvirtin
ti sudužusio lėktuvo porcelianinę 
nuotrauką, padarytą tuoj po katas
trofos.

Dar kartą nuoširdžiausiai dėkoja
me už atsiųstas aukas, be kurių ne
turėtume galimybės sutvarkyti mums 
visiems taip brangią vietovę, ir kar
tu prašome poną Joną Riaubą visiems 
aukotojams mūsų vardu nuoširdžiai 
padėkoti.

.Jurgis Žemaitaitis, Stasys Jasevičius, 
Antanas Riauba, Marija Maciejewska, 
Albina Jasevičienė ir Žemaitaitienė 

Viktoria

Toronto, Ontario
Latvių skautų draugovės 

“Daugavina” rengiamas specia
lus kelių tautybių vakaras “Bal
tic Night 1975” vasario 1, šeš
tadienį, 7.30 v.v., Minkler audi
torijoje Seneca College (Finch 
Ave. E. - Woodbine Ave.). Įėji
mas — $4.50 ir $3.50 (studen
tams ir pensininkams $1 nuolai
dos). Bilietai gaunami pas “At
žalyno” vadovus bei narius. Me
ninėje vakaro programoje daly
vaus: esčių skaučių choras ir 
estų tautinių šokių grupė “Run
gia”, lietuvių taut, šokių grupė 
“Atžalynas”, latvių taut, šokių 
grupė “Daugavina”, vengrų an
samblis “Kodaly”, gudų šokių 
grupė “Volga”. Programos pra
nešėju bus T. Kronbergs, Kana
dos Baltiečių Federacijos pir
mininkas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo mieliems 

giminėms, kaimynams, draugams už 
suruoštas dideles vaišes mano gimta
dienio proga ir įteiktą man tokią 
brangią ir vertingą dovaną. Nuoširdi 
padėka V. Vaitkienei už visą rūpes
tingumą ir taip skaniai paruoštą 
maistą. Dėkoju S. R. Bekeriams, Pr. 
čėčiui, S. O. Dačkams, V. Dranginie
nei, J. Denisevičiui, Ir. Jasiūnienei, J. 
L. Kvederiams, E. Matušaitienei, M. 
L. Malinauskams. Z. Martinaitienei, 
Z. Z. Revams, S. V. Vaitkams. Ypa
tinga padėka mano sūnui ir marčiai 
už atskirą tokią brangią dovaną ir 
mano mielai sesutei su šeima iš Lie
tuvos už atsiųstus sveikinimus ta 
proga ir dovanas — lietuviškus au
dinius. Ačiū J. J. Šarūnams už atsiųs
tas gražias gėles, V. P. Melnykams 
už aplankymą 
už sveikinimą, 
siems —

ir B. G. Pritchard 
Nuoširdus ačiū vi-

E. Kvederienė

V Bačėnas AM Seasons Travel, b.D
2224 Dundas Street W.

Toronto, Ontario
Mik 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS M. Kriaučiūnienė. Trumpi pokalbiai

KALĖDOS ČIKAGOJE
Bernelių Mišios tiek Šv. Kryžiaus 

lietuvių šventovėje, tiek jėzuitų kop
lyčioje atrodė lyg tuštesnės, nes vis 
mažiau lietuvių į jas besusirenka. 
Matyt, kenkia ir tai, kad vis daugiau 
mūsų tautiečių išsikelia į priemies
čius ir taip tolsta nuo senųjų parapi
jų, nuo lietuviškų židinių. Jaunimas 
irgi nebeužpildo mirusiųjų gretų. 
Rūpesčio, atrodo, neturi dvi lietu
viškiausios parapijos — Marquette 
Parko ir Cicero. Jų šventovės didžių
jų švenčių metu būna sausakimšai 
pripildytos. Marquette parko liet, pa
rapija gali didžiuotis puikiu choru, 
vedamu Čikagos Lietuvių Operos 
kūrėjo muz. VI. Baltrušaičio, kai tuo 
tarpu Šv. Kryžiaus šventovei didžių
jų švenčių metu daug iškilmingumo 
teikia “Dainavos” ansamblis, vado
vaujamas prieš kelerius metus iš 
Lietuvos atvykusios muz. A. Simonai
tytės.

TELEVIZIJOS EKRANE
Padėkos savaitgalyje į Mokslo ir 

Pramonės Muzėjų Čikagoje buvo at
vykę CBS-TV centro atstovai iš Niu
jorko ir čia įrašė bei nufilmavo ke
turių tautų chorus, giedančius kalė
dines giesmes. Lietuviams atstovavo 
jaunimo choras, vadovaujamas muz. 
F. Strolios. Lietuvių kalėdinės gies
mės CBS-TV atstovams taip patiko, 
kad jie dar paprašė chorą padainuo
ti ir liaudies dainų. Visa tai irgi bu
vo įrašyta bei nufilmuota. Programą 
pažadėta perduoti visai Amerikai 
per CBS-TV tinklą (2 stotis) Kūčių 
vakarą. Čikagos lietuviai su nekant
rumu laukė tos programos. Deja, 
paskutiniu momentu pranešta, kad 
programa bus perduota tik ateinan
čioms Kalėdoms. Tadgi dar lauksi
me ištisus metus. Tuo tarpu CBS-TV 
vietinė stotis Čikagos lietuvius neti
kėtai įdomiai tūkstančiams savo žiū
rovų pristatė gruodžio 28 d. vakaro 
programoje, vadinamoje “Two on 
Two”. Ši programa būna tuojau po 6 
v. v. žinių. Ją paruošia bei komentuo
ja žinių pranešėjai bei komentato
riai: Bil Kurtis ir Walter Jacobson— 
kieti ir drąsūs kritikai miesto val
džios, policijos, korupcijos. Penkio
likos minučių programoje Čikagos 
lietuvius jie pristatė ne kaip mirš
tančią, bet kaip jauną ir gyvą tau
tinę grupę su didžiule Donelaičio lit. 
mokykla, su Montessori darželiu, su 
skautais, dainuojančiu bei šokančiu 
jaunimu, duodami vaizdus net jaunų 
šeimų, kaip jos savo atžalyną moko 
lietuvių kalbos, dainų, istorijos. Be 
to, programa buvo stipriai antikomu
nistinė. Keli vaizdai iš Lietuvos by
lojo, kad istorinės šventovės ten res
tauruojamos tik dėl turistų akių, kai 
tuo tarpu persekiojami tie. kurie jas 
lanko. Vienas perduotas vaizdas ro
dė, kad šventovėje tesimeldžia vos 
kelios senutės. Čia komentatoriai 
tiksliai pabrėžė, kad, jei ten būtų 
pilna tikėjimo laisvė, matytume 
visai kitokį vaizdą. Kelios akimirkos 
buvo skirtos pokalbiui su paskutiniu 
pabėgėliu iš Lietuvos — jūrininku J. 
Stankevičium, kurio žodžius vertė

su Lietuvos gen. konsule J. Daūžvar- 
diene, su ALTos pirm. dr. K. Bobe
liu gal nepadarė tokio įspūdžio, kaip 
televizijos kamerų nukeliavimas į 
BALFo centro sandėlį, kur paruo
šiami siuntiniai lietuviams Sibire, 
okup. Lietuvoje, Lenkijoje ir kt. 
Taiklūs BALFo centro pirm. M. Ru
dienės komentarai apie skaičius, kai
nas bei muitus tas akimirkas padarė 
vienas įspūdingiausių. Iš BALFo įs
taigos televizijos kameros nukeliavo 
j jėzuitų koplyčią, kur yra iškilmin
goje vietoje laikomas Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslas, savo me
tu padarytas Sibire vargusių lietu
vių tremtinių ir vėliau grįžtančių į 
Vakarus lenkų karių čia atvežtas ir 
perduotas lietuviams. Taip televizi
jos programoje šių dienų siuntiniai, 
siunčiami vargstantiems lietuviams 
buvo sujungti su jų kančios ir vil
ties dovana — Dievo Motinos pa
veikslu. Plačiai parodytuose Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjaus ekspo
natuose atsispindėjo Lietuvos isto
rijos detalės, mūsų savito meno pa
vyzdžiai, milžiniškas Simo Kudirkos 
ir jo šeimos sutikimas Midway aerod
rome. Programos pabaigoje vėl su
grįžta į Donelaičio mokyklą, į 400 
jaunųjų lietuvių būrį. Visos progra
mos įžanginis žodis ir pabaiga pati
kėti K. Donelaičio mokyklos ilgame
čiam vedėjui K. širkai. Tai buvo vie
na įspūdingiausių ir taikliausių pro
gramų, betkada parodytų apie Čika
gos lietuvius. Tuo tarpu dar neži
nau, kas šios programos ruošėjams 
parūpino informacijas.

KUDIRKA VĖL BUS ČIKAGOJE
S. Balzeko Lietuvių Kultūros Mu- 

zėjus sausio 19 d. Martinique resto
rano pokylių salėje rengia didžiulį 
banketą Simui Kudirkai pagerbti. 
Įėjimo bilietas — $25 asmeniui. 
Kiekvienais metais muzėjus išrenka 
iškiliausią metų amerikietį, daugiau
sia padėjusį Lietuvos laisvės bylai 
ar kitaip pasitarnavusį lietuviams. 
Paskutinių dvejų metų laikotarpy
je buvo išrenkami iškiliausi lietu
viai. Pernai buvo išrinkta bei atitin
kamai pagerbta Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė. šiemet toji 
garbė atitenka S. Kudirkai, specia
liai atvykstančiam į pagerbimo ban
ketą. Banketo pelno dalis bus skir
ta S. Kudirkos vaikų mokslinimo 
fondui, o kita dalis — Laisvos Lietu
vos kambariui Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muzėjuje įrengti. Apie šias iš
kilmes rašo ir didieji amerikiečių 
dienraščiai. Tuo tarpu Lietuvių Žur
nalistų S-gos centro valdybai mini
mos iškilmės kelia rūpestį. Jau prieš 
metus laiko paskelbėm, kad sausio 
25 d. toje pat Martinique restorane 
pokylių salėje įvyks IV spaudos ba
lius, kur paruošta vietų 600 svečių. 
Dabar štai St. Balzekas su tikrai gra
žiu tikslu ruošia savąjį banketą tik 
6 dienas prieš spaudos balių. Prisibi- 
jom, kad dėl to nenukentėtų Dr. 
Daužvardžio fondas jauniesiems 
spaudos bendradarbiams ugdyti, o 
per jį — ir lietuviškų laikraščių atei
tis. Bet, antra vertus, tikimės, kad 
visuomenė bus su mumis.

FRANK BARAUSKAS Limited j
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų 
- -------  vartojamomis kalbomis padės--------------

x ■ . I
Valteris Drešeris 231-6226
Arvidas Zakarevičius 233-3323
Pranas Barauskas, F.R.I. 743-0100

Dresher-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) •

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd.
• Namai 767-7820

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario



Metinis "TĖVIŠKES ŽIBURIU"
PRIIWtJ BKIUXJ

• Dar niekad Toronte negirdėta ir nematyta solistė ir dailiojo žodžio meisterė ELENA BLANDYTE iš 
Čikagos ir torontiškis sol. RIMAS STRIMAITIS. Akompaniatorius — JONAS GOVEDAS

• Didžioji ir mažoji loterija: spalvotos televizijos priimtuvas, radijo aparatas, žymiųjų dalininkų paveikslai, 
skulptūros, keramikos kūriniai ir t.t.

• Šokių muzikos orkestras "Dave Battler Trio"
• Baras ir užkandžiai

Apvalūs stalai po 10 vietų rezervuojami iš anksto “TŽ” admi
nistracijoje tel. 275-1672 arba parapijų patalpose po pamaldų. 
Galima rezervuoti ir paskiras vietas.
Įėjimas — $4.00, studentams — $2.00

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti — ne tik iš Toronto, bet ir kitų vietovių! Dalyvaudami paruošime kelių spausdintam žodžiui!

0 vasario 8, 
šeštadienį 
Anapilio į 
salėje 0

(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario).

BaliauspradžūĘ 
7vai. vakaro, 

č? programos - 
7.30 v. v.

g] a
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10 TORO NT
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Šj sekmadieni, kurijos patvar 
kymu, daroma antroji rinkliava imi
grantų reikalams Kanadoje.

— Ruošiami pakvitavimai aukoto
jams už sekmadienines ir vienkarti
nes 1974 m. aukas. Nuoširdi padėka 
už duosnias aukas sekmadienių rink
liavose (jos padvigubėjo, lyginant su 
senąja vietove) ir taip pat vienkar
tines stambias aukas Anapilio sta
tybai.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti a.a. Kazimieras 
Laurinaitis ir a.a. Antanas Paulaus
kas. Velionių artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Tikybos pamokos vaikams po 
Kalėdų ir N. Metų atostogų pradeda
mos šį sekmadienį po 11 v. pamaldų 
klebonijos koplyčioje.

— Parapijos choras mokosi giedo
ti kompoz. S. Gailevičiaus sukurtų 
giesmių. Vis daugiau naujų choristų 
įsijungia į chorą. Choro seniūnas — 
A. Matulaitis.

— Įvairiose Toronto ligoninėse po 
operacijų besigydančioms — M. Be- 
raitienei, A. Sčepavičienei, V. Bal
sienei, L. Butėnienei ir p. Rutkaus
kienei linkime greitai pasveikti.

— Anapilio salėje trečiadieniąis ir 
ketvirtadieniais sportuoja lietuviš
kasis jaunimas.

— N. Metų sutikimas Anapilio sa
lėje davė gerą pelną. Jis bus paskirs
tytas į dvi dalis: Anapilio korpora
cijai ir parapijai.

— Pirmadienį įvyko par. tarybos 
posėdis, o antradienį Anapilio pa
talpose — platesnio masto posėdis 
Simo Kudirkos priėmimo reikalu.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v.r. 
už a.a. Antaną Cirūną, 11 v. — už 
a.a. Stanislovą Perminą ir a.a. Kleo
pą Daulenskį.

Lietuvių evangelikų 
parapijos žinios

— Penktadienį II metų konfirman- 
dų pamoka 6.30 v. v. bažnyčioje.

— Pamaldos kas sekmadienį 9.30 
v. ryto, sekmadienio mokykla bei I 
metų konfirmandų pamoka. Prieš ir 
po pamaldų parduodamos kun. Pau- 
pero pamokslų knygos bei “Tėviš
kės” liut. parapijos “Liaudies gies
mės" plokštelės.

— DĖMESIO! DĖMESIO! Sausio 
26, sekmadienį, po pamaldų parapi
jos moterų draugija ruošia pietus, 
kurių metu bus padarytas svarbus 
lietuvių tarybos narių pranešimas. 
Pietūs įvyks L. Namuose. Visų para
pijiečių bei rėmėjų dalyvavimas bū
tinas. Vienybėje mūsų stiprybė!

— Lietuvių parapijos jaunimo iš
kyla įvyks vasario 7, 8 d. d. Aspen 
Ski Resort. Greitu laiku bus suorga
nizuotas lietuvių jaunimas. Detalės 
bus paskelbtos vėliau.

—- Praėjusį sekmadienį pamaldų 
metu Vasario 16 gimnazijai surinkta 
$50.50.

— Lankykite pamaldas kas savai
tę! Pabrėžkite lietuvišką evangelišką 
veiklą bei krikščionišką vienybę savo 
tarpe!

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

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, pertu 
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 11 d. iš mūsų šventovės 

buvo palaidotas Kazys Laurinaitis; 
žmonai, dukrelei ir broliui Antanui 
reiškiame gilią užuojautą. Tą pat 
dieną palaidotas Antanas Paulaus
kas; žmoną, dukreles ir sūnų giliai 
užjaučiame.

— Pakrikštytas Andrius Raimun
das, Edmundo ir Laimos Stanevičių 
sūnus.

— šį sekmadienį bus antroji rink 
liava imigrantams šelpti.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mišių 
pas seseles.

— Choro repeticija — ketvirtadie 
nį, 7.30 v.v. Solo giedos šį sekmadie
nį Algis Vėlyvis. Choro koncertas 
vargonininko parapijai pristatymo 
proga įvyks kovo 23 d.

— Pensininkų klubas rengia Už
gavėnių vakarienę vasario 10 d., 6 
v.v.. Parodų salėje. Ta proga bus 
rankdarbių parodėlė ir bus pritai
kyta graži programa. Vakarienei 
registruotis pas S. Miniotienę tel. 
534-7610. Sausio 21 d., 6 v.v., pensi
ninkai rengia pobūvį Parodų salėje. 
Kiekvieną antradienį pensininkai 
renkasi į ateitininkų kambarį. Pra
džia 4 v.p.p.

— Metinis ateitininkų tėvų susi
rinkimas — sausio 19 d., po 10 v. 
Mišių, ateitininkų kambaryje. Bus 
renkamas naujas tėvų komitetas.

— Parapijos loterija jau davė apie 
$3,000 pelno. Dar turime knygučių 
platinimui; kurie dar galėtų daugiau 
išplatinti, maloniai prašome paimti.

— Nuoširdus ačiū už stambesnę 
auką T. Balnienei, KLK Moterų 
Dr-jos par. skyriui. E. Dubininkui ir 
B. L. Brakams.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Jurgį Smolskį, užpr. 
J. Smolskienės; 8.30 v. — už tėvus, 
brolius ir seseris, užpr. P. Misevi
čiaus; 9 v. — už Petraičių šeimos 
mirusius, užpr. St. Petraitienės; 9.20 
v. — už Petrą ir Donatą Bekerius, 
užpr. V. Senkevičienės; sekmad., 8 
v. — už Eugenijų Bubelį, užpr. Bu
belių šeimos — 6 metinės; 9 v. — 
už parapiją; 10 v. — už Eugenijų Bu
belį, užpr. St. Bubelienės; 11.15 v. 
— už Vladą Rušą — metinės, užpr. 
O. Rušienės; 7 v.v. — už Juozą Mar
tinaitį, užpr. S. Martinaitienės.

Lietuvių Namų žinios
— LN baro patalpos sutvarkytos 

pagal alk. gėralų vadybos patvirtin
tą planą. Alaus čiaupai įrengti ir kė
dės gautos. Baro stalai laukiami šią 
savaitę. Su baro vedėju baigiama tar
tis. Tikimasi, kad sausio mėn. barą 
bus galima atidaryti.

— Iki šių metų LN apsiėjo be nuo
latinio knygvedžio. Darbams išsiplė
tus, nuo š.m. pradžios nuolatinis ap
mokamas knygvedys buvo neišven
giamai reikalingas. Juo sutiko būti 
A. Jaseliūnas. Iki šiol jis LN knyg- 
vedybą tvarkė laisvalaikiu be atly
ginimo.

— LN valdyba nutarė šaukti LN 
narių metinį susirikimą kovo 23, sek
madienį, 3 v.p,p.

— Užgavėnių balius su tradiciniais 
valgiais (dešromis, vėdarais, bly
nais), muzika ir šokiais įvyks vasa
rio 8, šeštadienį, žemutinėje salėje. 
Šokiams gros tas pats orkestras, ku
ris grojo LN Naujus Metus sutin
kant.

— Sausio 19, sekmadienį, 3 v.p.p.. 
vakarinėje LN salėje įvyks LN Mo
terų Būrelio susirinkimas.

— Primenama, kad sausio 19, sek
madienį, 3 v.p.p., įvyks Toronto Lie
tuvių Pensininkų Klubo narių meti
nis susirinkimas.

— Pr. savaitę į LN narius įstojo: 
Jocas Vladas, įnešęs nario į našą 
$100, Juzukonis Elena — $100 ir 
Jurkšaitis Pijus — $50. Dr. E. Zub- 
rienė padidino savo nario našą $100.

IŠNUOMOJAMAS vienas arba du 
kambariai su bendra virtuve vyres
nio amžiaus moteriai ar vyrui. Skam
binti po 6 v. vakaro tel. 239-4548.

PARDUODAMA brangios veislės vie- 
nerių metų senumo “Pameranian” 
maža ruda kalytė už labai mažą kai
ną. Skambinti iki 3 v.p.p. tel. 274-637J 
Toronte.

Medžiotoją ir žūklautąją klubo TAURAS

tradicinis BALIUS
>'l I 111 1111 llllll llllllll II III II III Illi Hill Illi lllllllll llll lllll lllll lllllllll IIIIIIIIIHII lllllll*.

• Karšti briedžio ir zuikio patiekalai
• Turtinga loterija
• Kaminsko orkestras
• Numeruotus pakvietimus iš anksto plotina J. Šimkus, 

tel. 231-9425, ir S. Mackevičius tel. 767-4516

• Įėjimas — $3.00, studentams ir pensininkams — $2.00

sausio 18, 
šeštadienį,
7 vai. vakaro 
Prisikėlimo 
auditorijoje

H MONTREAL®
25 d., 6.30 v.v,,
PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

VAKARAS
BALIUS

Š,\ Sausio
X
| AUŠROS VARTŲ
| PENKTASIS

JAUNŲJŲ
| TALENTŲ
| IR SEZONO
| UŽDARYMO
£ Programoje: šilta vakarienė, bufetas, loterija, A. Lapino^ 
$ orkestras, taurių ir pažymėjimų įteikimas. $
'' Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Įėjimas: $5, jaunimui—$3.t
$ Rengia — Montrealio Žvejotojų ir Medžiotojų klubas “NIDA” $

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos komitetas surengė N. 

Metų sutikimą savo svetainėje. Atsi
lankė apie 200 žmonių. Parengimas 
davė $2.105 pajamų. Išlaidos—$1.374, 
likę pinigai—pelnas. Kalėdų nakties 
ir dienos rinkliavos — $508.

— Tradicinė Kazimierinių vakarie
nė bus kovo 1 d. par. svetainėje.

—: Vos metai prasidėjo, jau suspė
jome palaidoti 3 savo parapijiečius. 
J. Daugėla, 79 m. amžiaus, palaidotas 
sausio 4 d., Pr. Urbanavičius, 55 m., 
palaidotas sausio 4 d., Dom. Bra
zauskienė, 69 m., palaidota sausio 6 
dieną.

— Pr. metais buvo surengti tik 3 
parapijos parengimai. Šiais metais 
galbūt bus tas pat, o gal dar liūdniau, 
nes nėra kas sutiktų dirbti virtuvėje. 
Kartais atsiranda parapijiečių, kurie

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško darbo — prižiūrėti vaikus, vy
resnio amžiaus asmenį ar lengvą na
mų ruošos darbą. Skambinti tel. 
239-4548, nuo 5 iki 7 vai. vakaro To
ronte.

TORONTO MAIRONIO MO
KYKLOS tradicinis šokių vaka
ras Įvyks sausio 25, šeštadienį, 
7 v.v., Prisikėlimo parapijos sa- 
Įėję. Įdomią meninę programą 
atliks “Gintaras” ir “Atžalynas”. 
Savo atsilankymu paremkime li
tuanistinį švietimą. Pakvietimus 
galima gauti šeštadieniais pa
čioje mokykloje (St. Vincent 
School tarp Westminster ir Fer
managh prie Roncesvalles) ir 
pas tėvų komiteto pirm. Pr. Do- 
vidaitį tel. 270-9247. Įėjimas — 
$3.00, studentams — $1.50. .

L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
karininko Juozapavičiaus sky
riaus Toronte visuotinis metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
sausio 18, šeštadienį, 5 v. p. p., 
L. Namų pensininkų klubo pa
talpose. Visus narius, gyvenan
čius Toronte ir už Toronto ribų, 
prašome dalyvauti. Valdyba

A.a. Vlado Rušo mirties meti
nės bus paminėtos sausio 19, 
sekmadienį, 11.15 v. r. Mišiomis 
Prisikėlimo šventovėje. Po to — 
arbatėlė Parodų salėje. Pažįsta
mi bei šeimos bičiuliai kviečia
mi dalyvauti. Ypač kviečiami 
dalyvauti skautai, kurių eilėse 
velionis dirbo, jūrų šauliai, VI. 
Pūtvio kuopos šauliai, kurių at- 
steigime jis dalyvavo. Atskirų 
kvietimų nebus. Norintieji prisi
dėti prie velionio paminklo sta
tybos prašomi įteikti aukas 
šiems įgaliotiems asmenims: K. 
Batūrai, 102 Governement Rd., 
Toronto, Ont., M8X 1W5; J. V. 
Šimkui, 1014 Royal York Rd., 
Toronto, Ont. Tel. 231-9425; M. 
Makarenko, 314 Glenlake Rd., 
Toronto, Ont. Tel. 769-2173.

Lietuvių Namų Moterų Būre
lio susirinkimas įvyks sausio 19, 
sekmadienį, 3 v. p. p., Lietuvių 
Namuose. Maloniai • kviečiame 
visas nares ir viešnias susirin
kime dalyvauti. Bus rodomas 
filmas iš menės atidarymo.

Valdyba
KLK Moterų Draugijos Prisi

kėlimo parapijos skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas įvyks 
Parodų salėje sausio 19, sekma
dienį, po 11.15 v. Mišių. Be ei
namųjų reikalų svarstymo, bus 
naujos valdybos rinkimai, todėl 
visų skyriaus narių dalyvavimas 
yra būtinas. Dalyvauti taip pat 
kviečiamos viešnios ir norinčios 
įstoti draugijon narėmis.

“Tėviškės žiburių” metinio 
spaudos baliaus bilietai jau pla
tinami. Balius bus vasario 8, šeš
tadienį, Anapilio salėje. Stalus 
bei vietas galima rezervuoti iš 
Anksto “TŽ” administracijoje. 
Sekmadieniais bilietai gaunami 
Anapilio ir Prisikėlimo parapi
jų patalpose po kiekvienų pa
maldų. Bilieto kaina — $4, stu
dentui — $2. Meninę programą 
žiūr. skelbime.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” sausio 8 d. laidoje iš
spausdino ponios ,1. Meiklejohn 
laišką antrašte “Lithuanian 
Catholics” kaip atsiliepimą į 
straipsnį apie žmogaus teisių gy
nėjo Kovalevo suėmimą Mask
voje. Autorė trumpai primena 
religinę būklę Lietuvoje ir kvie
čia visus kanadiečius reikalauti 
religinės laisvės tame krašte ij 
Kovalevo paleidimo.
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STUDENTAI!
Dalyvaukite slidinėjimo iškyloje

sausio 17-19 dienomis.
Nakvynės — Toronto universiteto £
"Outing Club Cabin" patalpose. f

Informacijų teiraukitės ir $5 {mokėjimą siųskite Sigitai fe
Dūdaitei, 787 Jane St., Apt. 906, Toronte. Tel.766-3689.

TULSK valdyba |

Dekoratyvinės dailės parodo-, 
je 1974. 12.1*1 dalyvavo ir K. 
Ražauskienė su gausiais bei įvai
riais audiniais: pagalvėlėm, sa
liais, staltiesėm, užklotais, sie
niniais kilimais ir t.t. Jos audi
niai pasižymėjo įdomiu spalvin
gumu ir dekortayviškumu. (At
siprašome už nepastebėtą pra
leidimą straipsnyje. N. N.).

Radijo ir televizijos progra
mos “Tėvynės prisiminimai” 
metinis vakaras buvo surengtas 
sausio 11 d. L. Namuose. Meni
nę programą atliko vietiniai so
listai ir jungtinis torontiečių 
choras, anksčiau koncertavęs 
muz. St. Gailevičiaus 70 m. am
žiaus sukakties proga. Algirdas 
Simanavičius, akompanuojamas 
E. Krikščiūno, padainavo lietu
viškų dainų ir vieną operos iš
trauką. Taip pat ir Algis Vėly
vis. akompanuojamas St. Gaile
vičiaus, atliko vieną lietuvišką 
dainą bei vieną operos ištrau
ką. Prie jų prisijungė ir sol. V. 
Verikaitis. Pagrindinė meninės 
programos dalis buvo jungtinio 
choro pasirodymas. Diriguoja
mas V. Verikaičio ir akompa
nuojamas E. Krikščiūno, jis 
tvirtai ir darniai atliko St. Gai
levičiaus ir kitų kompozitorių 
kūrinių. “Ilgiausių metų” šį kar
tą choras sugiedojo “Tėvynės 
prisiminimų” programos vedė
jui J. R. Simanavičiui ir Poniai. 
Sveikinimo žodi tarė kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Baliuje da
lyvavo daug tautiečių—abi gre
timos salės buvo pilnutėlės. Uo
liai grojo A. Kaminsko orkest
ras “Muzika”. Buvo ir loterija.

Apylinkės valdyba savo posė
dyje svarstė Vasario 16 iškilmių 
reikalą. Ryšium su Simo Kudir
kos atsilankymu minėjime, su
daromas platesnės apimties ko
mitetas, įjungiant į jį ypač jau
nimo atstovus. Valdybos nariui 
Vyt. Birietai pavesta sušaukti 
specialų jaunimo organizacijų ir 
pavienių aktyvesnių jaunuolių 
posėdį.

Sov. Sąjungos ambasados 
spaudos bei informacijos parei
gūnas V. Michejev angliškai 
spaudai rašo laiškus, teisinan
čius sovietinės valdžios elgesį 
su žydais ir tikinčiaisiais. Esą 
tie, kurie rašo apie persekioji
mus yra “stupid fools” (“The 
Globe a. Mail”). Tame pat dien
raštyje I. 10 jam atkirto ponia 
S. Hurko, primindama faktus ir 
sovietinę konstituciją, kurios 
nesilaiko pati valdžia. Tarp kit
ko paminėti ir lietuviai.

Gen. konsulo dr. J. Žmuidzi- 
no sveikinimas lietuviam gimtą
ja kalba ir ontariečiam prancū
zų kalba buvo perduotas Cana
dian Broadcasting Corporation 
radijo 860 banga 1974 m. gruo
džio 27 d., 20 v. — Sausio 1, 
10.45 v., Ontario gubernatorė 
Pauline M. McGibbon priėmė 
atskiroj audiencijoj Toronto 
konsulus, kurie šių švenčių pro
ga jai išreiškė savo sveikinimus. 
Lietuvos vardu gubernatorę pa
sveikino konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas. — Sausio 6, 14 v. Lietu
vos gen. konsulas ir Ponia daly
vavo, burmistro David Crombie 
kvietimu, iškilmingame Toronto 
miesto tarybos atidarymo posė
dyje. Siame posėdyje dalyvavo 
ir p.p. Strazdai.

“T. Žiburiams” įkurtuvių pro
ga atsiuntė $100 Br. Misius iš 
Port Stanley, Ont., ir paprašė šį 
savaitraštį siųsti pirmos klasės 
paštu. Likusi suma $80 yra jo 
auka laikraščiui. — Gen. konsu
las dr. J. žmuidzinas šio savait
raščio įkurtuvių proga atsiuntė 
$20. Nuoširdus ačiū spaudos rė
mėjams.

“The Catholic Register”, pla
čiai skaitomas savaitraštis, sau
sio 11d. laidoje išspausdino ga
na išsamią informaciją antraš
te “Protests mount over plight 
of Lithuanians”. Jame rašoma 
apie tikinčiųjų lietuvių perse
kiojimą, suėmimus už malda
knygių bei katekizmų kopijavi
mą ir apie Sacharovo atsišauki
mą. Visa ši informacija parem
ta daugiausia ta medžiaga, kurią 
pateikė KLK Centras. Ta pati 
medžiaga buvo panaudota J.A. 
Valstybėse leidžiamo žurnalo 
“Triumph” sausio mėnesio nu
meryje ir kitų.

Su kalėdiniu scenos vaizdeliu 
ir deklamacijomis Toronto Mai
ronio mokyklos mokiniai pasi
rodė “Tėvynės Prisiminimų” te
levizijos programoje. Numato
ma ir daugiau pasirodymų.

Skelbimai į ruošiamą “TŽ” 
numerį priimami iki ketvirta
dienio imtinai. Vėliau gauti 
skelbimai eina į sekantį numerį. 
Skelbėjai prašomi nesivėluoti, 
kad spaustuvė galėtų laiku pa
ruošti jų skelbimus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju KLK Moterų 

Draugijos Prisikėlimo parapijos sky
riui ir narei Janinai šarūnienei už 
mano mamytės aplankymą ir gražią 
dovaną šv. Kalėdų proga. Skyriui 
linkiu viso geriausio ir sėkmės jo 
ateities veikloje.

Dėkinga — E. Tamulionienė

Toronto, Ontario
Išėjo iš spaudos “Moters” žur

nalo 1974 m. 5 nr. Jame ra
šo: A. Tyruolis, P. Gaučys, A. 
Rūta, A. Saudargienė, E. Vy- 
dienė, A. Giedrius ir kt. Yra šie 
skyriai: knygos, šeima ir mo
kykla, Lietuvoje, moterys pa
saulyje, sveikata, madų bei gro
žio pasaulis, šeimininkių kam
pelis. Numeris gausiai iliustruo
tas.

Lenkų laikraštis “Zvviącko- 
wiec”, išeinąs Toronte dukart į 
savaitę, 1975 m. 2 nr., išspaus
dino T. Gasztoldo ir Z. Haszczyc 
rašinį apie lenkų karių bėgimą 
1939 m. rudenį į Lietuvą ir ki
tus kraštus. Esą Lietuvon pasi
traukė daugiausia Vilniaus įgu
los kariai — apie 13.000, Lat
vijon — apie 2000. Nežiūrint 
politinės nesantaikos, lietuviai 
lenkus priėmę korektiškai. Pra
džioje kariai buvę internuoti 
laikinėse patalpose, o žiemai 
perkelti į atitinkamas patalpas. 
Iš Lietuvos lenkai slaptai, su pa
dirbtais dokumentais, keliavo- 
toliau į vakarus per Baltijos jū
rą, daugiausia iš Rygos uosto. 
Vietomis lietuviai karininkai 
lenkams buvę nedraugiški. Žy
miai blogiau buvę Latvijoj, kur 
gyventojai ir vyriausybė buvo 
priešiškai nusiteikę. Vyravo pro- 
vokiška nuotaika.

kaltina par. k-tą dėl neveikios. Tik 
reikia pagalvoti, ar 6 vyrai ir 6 mo
terys gali vieni paruošti vakarienę 
300 žmonių? Kartais iš tų 6 nevisi 
darbingi, gal teisingiau darbingos. 
Susirinkimuose mokame daug ir gra
žiai kalbėti, bet kai ateina reikalas 
truputį padirbėti, labai lengvai su
randame visokių išsisukinėjimų. Mes, 
Sv. Kazimiero par. nariai, neturėtu
me taip lengvai leisti pražūti tam, 
ką mūsų tėvai sukūrė gan sunkiais 
laikais. Jie tai darė su didžiausia 
meile ir pasiaukojimu. Juk mes ne
same beturčiai, galime paaukoti 
kiekvieną sekmadienį nors po $2, t.y. 
mažiau negu pusės valandos uždarbį. 
Per metus susidarytų auka $100. 
Mūsų parapija turi apie 300 šeimų, 
tad vien iš aukų susidarytų $30.000, 
t.y. mūsų metinio biudžeto suma.

Labai džiugu, jog turime savo pa
rapijoje apie 15 šeimų, kurios auko
ja po $200-$400 į metus, apie 20 šei
mų, kurios aukoja po $100-$200, bet 
likusieji . . . ? Kiekvienas teduoda 
pagal savo širdies nuosprendį: ne
gailėdamas ir neverčiamas, nes “Die
vas myli noriai duodantį" — sako 
Sv. Raštas. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Mūsų seselės 1974 m. savo tau

tiečiams užjūriuose sutelkė ir išsiun
tė per 100 siuntinių.Jos taip pat dir
ba su vaikais, jaunimu, lanko ligo
nius, tvarko šventovėje liturginius 
reikmenis. •

— žvejų ir medžiotojų klubo tra
dicinė vakarienė bus sausio 25 d. 
AV par. salėje.

— AV parapija kas savaitę išlei
džia biuletenį, spausdintą duplikato- 
riumi. Sausio 5 d. nr. rašoma, kad 
1974 m. šioje parapijoje mirė 11 as
menų, pakrikštyta 8 vaikai, susituo
kė 9 poros. Prie sėkmingų parapijos 
darbų priskaitoma gegužinė, metinė 
vakarienė, Velykų stalas. Jame taip 
pat džiaugiamasi šeštadieninės mo
kyklos ir organizacijų veikla.

KLB Montrealio apylinkės metinis 
susirinkimas šaukiamas sausio 26. 
sekmadienį, 12 v. (tuoj po pamaldų) 
AV par. salėje. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

Lietuvos nepriklausomybės minė
jimas įvyks vasario 16 d. Plateau sa
lėje. Meninę programą atliks sol. Gi
na čapkauskienė, Montrealio Lietu
vių Jaunimo Ansamblis “Gintaras” 
ir Aušros Vartų parapijos choras. 
Kitos detalės bus paskelbtos vėliau.

Apylinkės valdyba

Padidink namų, 
gaisro apdraudq! 
NES DAUGUMA
TURIMŲ APDRAUDŲ PRILYGSTA 50% 
NAMO STATYBOS KAINAI.

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas ......  8.75%
Term. ind. 1 m. ............... 9.5 %
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .........  11.5%
Nekiln. turto ..................... 11.0%
Čekių kredito....................... 12.0%
Investacines nuo 11.5"%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumų.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrouda. 
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 trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


