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Raudonosios nuodėmės
Dabarties epochoje didžiausios rungtynės vyksta tarp dviejų 

sistemų — kapitalistinės ir komunistinės. Kartais šios rungtynės 
būna labai karštos, o kartais ramios, vos pastebimos. Jos nusitie
sia per daugelį sričių, tačiau bene ryškiausiai matomos socialinėje 
srityje. Komunistinės sistemos atstovai čia mėgsta operuoti prie
kaištu: žiūrėkit, kapitalistai paglemžė darbininkų turtą, Įsigalėjo 
pasaulyje ir tapo didžiausiais imperialistais! Masėse tokia mintis 
yra populiari: jeigu jie susikrovė turtus darbininkų sąskaiton, tai 
reikia atimti! Komunistai šio pobūdžio šūkiais sėkmingai operuoja 
ypač proletarinėse masėse. Jie prisistato kaip socialiniai angelai, 
kaip idealistai, nešą žmonėms teisingumą, skelbią revoliuciją. 
Nėra abejonės, kad komunistų tarpe yra idealistų, raudonųjų 
apaštalų, bet jų idealizmą sužlugdo pats komunistinės sistemos 
nerealumas ir prievartiniai metodai. Juk ta sistema Rusijoje, kaip 
dievaitis Molochas, suėdė milijonus žmonių, jų tarpe net daugelį 
žymiųjų savo veikėjų. Dėlto ir sakoma, kad revoliucija ėda savo 
vaikus. Po 50 metų komunistinės sistemos veikimo Rusijoj jos 
auklėtinis P. Litvinovas pabrėžė, kad į tą sistemą niekas nebetiki, 
kad ji nebėra idealas, o tik prievarta.

★ ★ ★

Nors komunistinė sistema yra daug kur įvesta, bet tiktai 
prievartos, jėgos keliu. Jokia tauta dar laisva valia nepasirinko 
sovietinio stiliaus komunistinės sistemos, nors jos šalininkų ne
trūksta. Greičiausia tie gausūs šalininkai išnyktų, jei pagyventų 
prievarta Įvestoje komunistinėje sistemoje. Keista yra tai, kad 
tie šalininkai iš kapitalistinių kraštų nesiveržia komunistinėn Ru
sijon ar Kinijon. Priešingai — iš komunistinių kraštų veržiasi 
žmonės į kapitalistinius kraštus. Pastarieji, žinoma nėra idealas, 
turi savo nuodėmes, bet netokias grėsmingas kaip komunistiniai. 
Viena didžiųjų komunistinės sistemos nuodėmių yra diktatūrinė 
prievarta — nuo pradžios iki galo. Komunistų partija jėga paima 
valdžią ir tik jėga laikosi. Ji tuo atžvilgiu nesiskiria nuo fašistinių 
partijų, kurioms vadovavo Musolinis ir Hitleris. Juodieji, rudieji 
ir raudonieji diktatoriai yra tos pačios prievartos broliai, kalbą 
tautos vardu, bet nepaisą jos valios. Pagrindinis kriterijus yra 
paties diktatoriaus arba kompartijos valia, iš kurios plaukia kitas 
tautas pavergianti arogancija. Ji buvo būdinga fašistiniams va
dams, ji tebėra būdinga ir komunistiniams diktatoriams. Vien 
Rusija yra pavergusi daugybę tautų. “Daily News” Niujorke š.m. 
sausio 6 d. paskelbė, kad rusų vergijoje yra 37 tautos su 37 5 
milijono gyventojų.

★ ★ ★

Trečia didžioji komunistinės sistemos nuodėmė yra tautų nai
kinimas deportacijomis, nutautinimu, kolonizavimu. Tai labai ryš
kiai matome Baltijos valstybėse, Ukrainoje, Gudijoje ir kitur. Ta 
nuodėme ypač pasižymi Rusija, kurios žmonėse tebėra gyvas sena
sis mesijanizmas. Dabar jis išsiliejo tokiom formom, kurias jau 
reikia vadinti raudonuoju imperializmu. Juo sirgo Musolinis, juo 
sirgo Hitleris, juo serga ir dabartiniai Kremliaus vadai. Nei Leni
nas, nei Stalinas, nei palikuonys toli nenuriedėjo — pasiliko bro
liais, nors ir skirtingų spalvų. Prie to jų broliškumo prisideda ir 
ketvirta nuodėmė, būtent, religijos persekiojimas. Kovojo su Vati
kanu Musolinis, kovojo su krikščionybe Hitleris, bet juos labai toli 
pralenkė komunizmo vadai. Tai viena didžiausių komunistinės sis
temos dėmių ir kartu silpnybių. Jei ta sistema jaustų idėjinį savo 
pranašumą, nesiimtų policinių priemonių religijai naikinti. Dabar 
gi ji pati save kompromituoja pasaulio akyse — demonstruoja idė
jinį savo silpnumą. Negalėdama įveikti žmonių religijos, ji imasi 
prievartos, brutalaus persekiojimo, kalvinės propagandos, ši ko
munistinės sistemos nuodėmė, kaip ir kitos, kaip kokios girnos, 
skandina komunizmą istorijos gelmėn, atgraso ištisas mases. Dėl 
tų savo nuodėmių komunistinė sistema tapo prievartine pabaisa, 
nors jos kūrėjai siekė rojaus žemėje.

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTINES KINIJOS IV LIAUDIES KONGRESAS PEKINGE 

BUVO SUTELKĘS 2.884 atstovus, kurie patvirtino naują konstitu
ciją, pakeitusią 1954 m. priimtąją. Naujoji versija panaikino pre
zidento postą, ginkluotųjų pajėgų viršininko pareigas atiduodama 
kompartijos vadui, bet nutylėdama Mao vardą bei pavardę. Kon
grese jis nedalyvavo ir netgi neatsiuntė sveikinimo. Atrodo, Mao, 
81 metų amžiaus, tėra paliktas simboliniu kompartijos vadu. Iš 
viešo gyvenimo jis yra pasitraukęs nuo praėjusio pavasario, bet 
retkarčiais dar priima kaikuriuos svečius. Tokio pagerbimo pasta
ruoju metu susilaukė Filipinų prezidento žmona Imelda Marcos, 
Maltos premjeras D. Mintoffas ir Bavarijos politikas F. J. Straus- 
sas. Naujoji konstitucija, kurią pirmiausiai patvirtino kompartijos

Gausėja
Padidėjusią nusikaltimų ban

gą beveik kasdien liudija ant
raštės Kanados laikraščiuose. 
Padegtoje Montrealio “Gargan- 
tua” smuklėje žuvo 10 vyrų ir 3 
moterys, uždaryti sandėliuke. 
Kadangi smukle daugiausia nau
dodavosi kriminalinis elemen
tas, policija šias masines žudy
nes laiko kriminalistų susikirti
mu, nors nužudytųjų tarpe buvo 
ir visiškai nekaltų žmonių. Žu
dynių planuotoju įtariamas jau 
antrą kartą iš kalėjimo pabė
gęs R. Blass. Šis kriminalistų 
susikirtimas pralenkė net ir Al 
Capone siautėjimo laikus Čika
goje — pagarsėjusias šv. Valen
tino dienos žudynes 1929 m. 
vasario 14 d., kuriose Al Capone 
gauja sulikvidavo 6 kitos gaujos 
narius ir vieną jų bičiulį. Po ke
lių dienų policija R. Blassą su
sekė ir nušovė. Plačiai spaudoj 
nuskambėjo ir iš kalėjimo pa
bėgusio W. Cline įsiveržimas į 
ūkininko namus prie Londono, 
keturių vaikų paėmimas užsta
tais, nors minėtasis nusikaltėlis 
buvo laikomas tos šeimos bičiu
liu. Iš policijos išreikalavęs 
$10.000, automobilį ir pasiėmęs 
vieną vaiką, jis bandė pabėgti, 
kol pagaliau nutarė pasiduoti.

Toronto mieste nepaprastai 
pagausėjo ginkluoti bankų, kre
dito unijų, krautuvių apiplėši
mai. 1974 m. statistika liudija, 
kad didesnių ar mažesnių nusi
kaltimų, susietų su ginklo pa- 

nusikaltimai Į 
naudojimu, Toronte jau būda
vo bent po pora kasdien. Met
ropolinės policijos komisijos 
pirm. C. O. Bick savo metinia
me pranešime reikalauja įvesti 
privalomą 5 metų kalėjimo 
bausmę visiem ginklą naudojan
tiems nusikaltėliam ir nedaryti 
jiems jokių nuolaidų kalėjimuo
se. Policija taipgi nusiskundžia, 
kad jos darbą trukdo naujasis 
užstato įstatymas, leidžiąs užsta-' 
tu pasinaudoti net ir tokiem 
asmenim, kurių jau laukia ke
lios bylos. Tik vienos nuovados 
rajone pernai buvo suimta apie 
180 nusikaltėlių, jau bent kartą 
suimtų ir laisvėn vėl išleistų už 
užstatą. Pagrindinė kaltė tenka 
federacinei vyriausybei, priėmu
siai perdaug švelnius įstatymus 
ir nelinkusiai jų pagriežtinti.

Ontario premjero W. Davis 
vyriausybė pritarė kabineto al
gas tvarkančio ministerio be 
portfelio E. Winklerio pasiūly
mui sumažinti jas 5%. Prieš 
šį žingsnį pasisakė tik švietimo 
ministeris T. Welsh. Premjero 
alga yra $52.000, ministerių — 
$40.500, ministerių be portfelių 
— $30.000. Algų susimažinimu 
norima pabrėžti kovą su inflia
cija ir duoti pavyzdį kitiems. 
Liberalų ir opozicijos vadui R. 
Niksonui toks konservatorių vy
riausybės mostas primena eili
nę reklamą, kuria tikimasi at
statyti pašlijusi konservatorių

(Nukelta j 8-tą psl.)

Atėjo vėlyva žiema ir Kanadon. Tai Vytauto Maco nufotografuotas vaizdas Toronto apylinkėse

Vergijos dantys Lietuvoje
Jurašai V. Vokietijoje * "Laisvės Radijas" • Vyskupų telegrama • Mokslininko pareiškimas

Iš Europos gautomis žiniomis, 
režisorius Jonas - Rimgaudas Ju
rašas su žmona Aušra Sluckai- 
te-Marija Jurašiene ir 6 metų 
sūnumi Jurgiu atvyko lėktuvu 
iš Maskvos į Vieną 1974. XII. 30. 
Jiedu atsisakė sovietinės pilie
tybės ir gavo Maskvos leidimą 
emigruoti Izraelin. Kadangi abu 
jie yra lietuviai, Vienoje atsisa
kė vykti Izraelin ir perėjo IRC 
(International Rescue Commit
tee) globon. Laikinai buvo ap
gyvendinti viename pensijone. 
Pirmiausia jiems rūpėjo sutvar
kyti savo teisinę būklę bei as
mens dokumentus. Į pagalbą at
ėjo Europos lietuviai, kurie pa
ruošė Jurašams kelią į Muen- 
cheną. Galimas dalykas, spaus
dinant šias eilutes Jurašai jau 
bus pasiekę Muencheną, kur 
yra daugiau lietuvių ir kur vei
kia “Laisvės Radijas”. Tikima
si, kad Jurašai galės dirbti šio 
radijo įstaigoje. Tolimesni jų 
planai dar nėra žinomi. J. Jura
šo svajonė — dirbti kur nors te
atre režisoriumi, laisvai statyti 
veikalus, nesikišant jokiai vals
tybinei cenzūrai. Lietuvoje ir 
Sov. Sąjungoje jisai garsėjo 
kaip nepaprastai gabus režiso
rius. Natūraliausia jam vieta 
būtų, žinoma, teatras. Juo yra 
susidomėjęs vienas teatras Niu
jorke. Su laiku, atrodo, atsiras 
šioje srityje ir daugiau galimy
bių, juoba, kad tai jauna pajė
ga (gimęs 1936).

J. Jurašo žmona Marija yra 12 
metų dirbusi redaktore “Vagos” 
leidykloje ir 4 metus (iki atlei
dimo iš tarnybos) teatre litera
tūrinio skyriaus vedėja. Tikima
si, kad ir ji galės dirbti “Lais
vės Radijo” tarnyboje.

Radijo transliacijos
“Laisvės Radijas” Muenchene 

pradėjo lietuviškas transliacijas 
1975. I. 4. Iki kovo mėnesio lie
tuviškos programos bus perduo
damos tik savaitgaliais po pus
valandį. Nuo kovo 2 d. liet, pro
gramos bus transliuojamos kas
dien.

Pirmojoj programoj buvo per
duotas pranešimas apie pačias 
transliacijas lietuvių kalba, 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
pasaulio įvykių apžvalga, infor
macinis rašinys “Lietuva ir lie
tuviai 1974” ir kun. J. Kuzmic- 
kio kalėdinių minčių apybraiža.

“Laisvės Radijo” lietuvių sky
riaus redakcija dar nėra galuti
nai sudaryta. Šiuo metu joje dir
ba du asmenys, talkinami bend
radarbių iš Europos ir S. Ameri
kos. Vyriausiu redaktoriumi yra 
paskirtas Juozas Laučka iš Va
šingtono. Į Muencheną jis at
vyks sausio gale.

Saugumiečiai siaučia
Atvykusieji į Vakarus 1974 

m. pabaigoje ir 1975 m. pra
džioje liudija apie gausius su
ėmimus Lietuvoje už religinę 
veiklą bei kovą už cinogaųs tei
ses. Jų liudijimu 1974. XII. 23 
buvusi suėmimų banga, kurioje 
buvo areštuotas ir Balys Gajaus
kas, neseniai atkalėjęs 25 me
tus. Manoma, kad Kovalevą su
ėmė tie patys saugumiečiai, ku
rie Maskvon atgabeno B. Ga
jauską iš Lietuvos ir Vilniun 
nugabeno Kovalevą.

Apie suėmimų bangą Lietu
voje bene pirmieji sužinojo V. 
Vokietijos vyskupai. Jie net te
legramą pasiuntė popiežiui Pau
liui VI. Tų vyskupų žiniomis, 

JONAS RIMGAUDAS JURAŠAS, at
vykęs su šeima į Vakarų Europą

suimta daug kunigų ir pasaulie
čių. Visdėlto manoma, kad “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” eis ir toliau. Visi atvyku
sieji į Europos vakarus pabrė
žia tai, kad laisvėje esantieji 
protestuotų, triukšmautų ir rei
kalautų laisvės suimtiesiems. 
Tai esąs vienintelis kelias jiems 
padėti.

Sacharovo pareiškimas
Du žymūs rusų disidentai — 

Andrėj Sacharov ir Sergej Ko
valev 1974 m. gruodžio 27 d. iš
vakarėse pasirašė atsišaukimą, 
kuris taip pradedamas: “Šian
dien, ant Naujųjų 1975 Metų 
slenksčio, mes reikalaujame 
amnestuoti sąžinės kankinius vi
same pasaulyje, paleisti visus 
tuos, kurie kenčia dėl savo pa
žiūrų ir altruistiškos bei taikios 
gynybos kitų žmonių teisių”. To 
laiško prieraše Sacharovas pa
žymėjo: “šis laiškas parašytas 

gruodžio 26-27 naktį. Dar netu
rėjau progos jį viešai paskelbti, 
kai gavau žinią, kad gruodžio 
27 d. suimtas Kovalevas”.

Gruodžio 28 d. Sacharovas pa
darė toki pareiškimą: “Suimtas 
Sergej Kovalev, biologijos 
mokslų daktaras. Jis — mano 
artimas draugas. Tai nepapras
to dvasinio tyrumo ir stiprybės 
žmogus. Dar neseniai mes abu 
tarėmės dėl Naujųjų Metų atsi
šaukimo, reikalaujant politi
niams kaliniams amnestijos. 
Šiandien jis ir pats jau kitoj pu
sėj. Formali suėmimo priežastis 
— kaltinamas ryšium su “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” leidimu. Tai, mano nuo
mone, valdžiai patogus preteks
tas jį teisti toli nuo draugų ir 
viešumos. Protingas ir talentin
gas žmogus Kovalevas jau dau
gelį savo gyvenimo metų pa
šventė žmogaus teisėm ginti ir 
kovai prieš beteisiškumą. Jis 
yra žmogaus teisių gynimo ini
ciatorių grupės narys, “Amnes
ty International’” SSSR grupės 
koautorius ir autorius pagrindi
nių dokumentų, nustatančių ke
lius kovai už žmogaus teises mū
sų krašte. Tyliai Kovalevas at
liko daug gerų ir sunkių darbų. 
Tai neatsitiktinumas, kad jam 
pavyko nustatyti ryšį tarp Simo 
Kudirkos motinos ir JAV amba
sados. Tai galų gale privedė 
prie Kudirkos išlaisvinimo. 1974 
m. gegužės mėnesį kartu su T. 
Velikanova ir T. Chodorovičiu- 
mi Kovalevas paskelbė nutari
mą leisti “Einamųjų Įvykių 
Kroniką”, prisiimdamas sau at
sakomybę už jos paskleidimą. 
Tai buvo drąsus istorinis žings
nis. Kartu tai buvo iššūkis 
tiems, kurie skelbė Kroniką 
esant šmeižikiška ir antisovie- 
tiška, tiems, kurie bijo tiesos ir 
viešumos. Vakarykštis suėmi
mas yra kerštas už padorumą ir 
drąsą. Aš šaukiuosi į Sergiejaus 
Kovalevo kolegas — viso pasau
lio biologus. Aš kreipiuos į 
“Amnesty International”, ku
rios nariu Kovalevas yra ir ku
rio visa veikla atitinka šios or
ganizacijos dvasią. Aš kreipiuos 
į Tarptautinę Žmogaus Teisių 
Lygą. Aš kreipiuosi į viso pa
saulio žmones, kuriems brangus 
yra gėris, dora, intelektualinė 
laisvė. Aš kviečiu į tarptautinę 
akciją už Sergiejaus Kovalevo 
išlaisvinimą”.

Pasaulio spauda
Pasaulio spaudoje daug rašo

ma apie sovietų biologo Sergie
jaus Kovalevo suėmimą ir nu
gabenimą į Vilnių, kur jis lau
kia teismo ryšium su tariama 
pagalba “Lietuvos Katalikų

(Nukelta i 9-tą psl.) 

centrinis komitetas, kiniečiams 
leidžiant streikuoti, dalyvauti 
rinkimuose ir būti renkamiems, 
priimti ar atmesti Dievą, sutei
kia lygias teises moterims, sau
go piliečius nuo suėmimo, bet tik 
tais atvejais, kai šiuo klausimu 
sprendimo nėra padaręs teis
mas ar saugumo institucijos. 
Sovietų Sąjungai konstitucija 
prisegė socialistinio imperializ
mo epitetą, sulygindama ją su 
pasauliui grėsmę sudarančiu va
karietiškuoju i m p e r i a Ii zmu. 
Kongrese pirmuoju smuiku 
grojo Kinijos premjeras Cu En- 
lai, 76 metų amžiaus, negaluo
jantis širdimi, bet parodęs pa
kankamai energijos. Kongreso 
atstovai pavirtino jo politiką ir 
gerokai apkarpė radikaliųjų 
kompartijos narių įtaką. Jam 
talkins net 12 vicepremjerų, ku
rių pirmuoju buvo paskirtas rau
donųjų sargų “kultūrinėje” re
voliucijoje 1966-68 m. nukentė
jęs Teng Hsiao-ping, 70 metų 
amžiaus. Jis taipgi buvo įtrauk
tas ir į penkių kompartijos vi
cepirmininkų eiles. Kariuome
nės vadu taip pat buvo paskirtas 
premjero Ču šaalininkas marša
las J. Čien-jing, 75 metų am
žiaus. Iš radikaliųjų partiečių 
grupės į vicepremjerus teįėjo 
Šanchajaus kompartijos vadas 
C. Cun-čiao, pastaruoju metu 
gerokai sušvelninęs savo pažiū
ras. Į kultūrinius reikalus nosį 
kaišiojusi Mao žmona Ciang 
Cing nebuvo paskirta kultūros 
ministere, matyt, dėl jos per
daug radikalios praeities. Atro
do, pagrindiniai kandidatai į 
premjero Cu vietą yra abu pir
mieji jo pavaduotojai—T.Hsiao- 
ping ir C. čun-čiao.

VIENINGA POLITIKA
Valstybės sekr. H. Kissingeris 

pasiūlė JAV kongresui siekti 
vieningos užsienio politikos su 
prez. G. Fordu, nes nesutarimai 
yra žalingi visam kraštui. Pa
siekti laimėjimai būtų naudingi 
ne vienai kuriai nors partijai, 
bet visiems amerikiečiams. Pa
sak H. Kissingerio, kongresas 
dabar dažnai kišasi į užsienio 
politikos detales, kai iš tikrųjų 
skirtumą tesudaro pasirinkta 
taktika. Konkrečiai jis paminė
jo Sovietų Sąjungos-JAV pre
kybos sutartį, kurios dėl kongre
so papildo atsisakė Maskva, 
spaudimą nutraukti pagalbą 
Turkijai, nors dėl to gali nuken
tėti Kipro problema bei saugu
mo užtikrinimas Viduržemio jū
roje. Kongreso diktuojami pre
kybos suvaržymai Venecuelai ir 
Ekvadorui vien tik dėl to, kad 
šios valstybės priklauso naftą 
tiekiančių kraštų organizacijai, 
taip pat gali būti labai žalingi 
JAV ryšiams. Izraelio gyvento
jai žymiausiuoju 1975 m. politi
ku visame pasaulyje išrinko H. 
Kissingerį, o žymiausia Izraelio 
politike — buvusią premjerę 
Goldą Meir. Už šią garbę H. Kis
singeris turės atsilyginti finan
sine parama, kurios Izraelis šį 
kartą nori net $2,2 bilijono. Iš 
šios sumos $1,5 bilijono būtų 
skirta naujiems ginklams. Po 
1973 m. karo JAV vyriausybė 
ginklų Izraeliui jau yra pasiun
tusi už $2,1 bilijono. Naujasis 
$2,2 bilijono prašymas prašoka 
dabartiniame JAV biudžete vi
siems užsienio kraštams numa
tytą $2,7 bilijono paramą.

EGIPTO POSŪKIAI
Egipto prez. A. Sadatas, ruoš

damasis į Paryžių, nevengė pa
sikalbėjimų su “Le Figaro” ir 
“Le Monde” dienraščių atsto
vais. Juose buvo pažerta prie
kaištų karinę paramą sustab
džiusiai Sovietų Sąjungai, pa
reikštas pasitikėjimas H. Kissin
gerio diplomatiniais žingsniais 
ir netgi pritarta, kad JAV ne
trukus suteiks oficialų pripaži
nimą arabų Palestinos Išlaisvi
nimo Organizacijai. Prieš pat iš
vykimą Beiruto laikraštis “An 
Nahar” pabrėžė, kad A. Sadatas 
iš Prancūzijos nori pirkti nai
kintuvų, radaro įrenginių, ma
lūnsparnių, tankų ir raketų. 
Prancūzija savo ginklų nepar- 
davimą Artimiesiems Rytams 
jau yra atšaukusi pernai ir da
bar laukia naujų klientų. Sako
ma, kad Egipto ginklų sąskaitą 
yra pasiryžęs padengti Saudi 
Arabijos karalius Faisalas, nuo 
1973 m. karo pabaigos Egiptui 
parūpinęs $1,1 bilijono. Egipto 
orinio susisiekimo bendrovė 
“Egyptair” iš amerikiečių Boe
ing bendrovės už $80 milijonų 
perka 10 turbininių keleivinių 
lėktuvų, pabrėždama ir šios so
vietų paslaugos atsisakymą. Ma
tyt, dėl šių posūkių staiga buvo 
paskelbtas sovietų užsienio rei
kalų ministerio A. Gromykos 
apsilankymas Egipte vasario 3.

SAUGUMO KONFERENCIJA
Sovietų kompartijos vado L. 

Brežnevo iniciatyva sušaukta 
Europos saugumo konferencija 
posėdžius Ženevoje nutraukė 
prieš Kalėdas. Ji turėtų būti ap
vainikuota 35-kių valstybių va
dų baigminiu susitikimu Helsin
kyje šią vasarą. Apie šį vadų su
sitikimą buvo vengiama kalbėti 
dėl perdaug menkos pažangos 
Ženevoje. Dabar JAV vyriausy
bės sluogsniai jau prašneko apie 
pradedamus pasiruošimus, nes 
paskutinieji posėdžiai Ženevoje 
duoda vilties, kad vadų susitiki
mą Helsinkyje bus galima įgy
vendinti rudenį. Stambiausia 
kliūtimi lig šiol buvo sovietų at
sisakymas palengvinti keitimąsi 
informacija bei gyventojų ry
šius tarp Vakarų ir Rytų Euro
pos. Padidėjęs amerikiečių op
timizmas leidžia spėti, jog So
vietų Sąjunga yra padariusi 
nuolaidų šioje srityje.

PERŽIŪRI BIUDŽETĄ
Vatikano valstybės sekreto

riaus kardinolo Vilioto praneši
mu, popiežius Paulius VI su
stabdė 1975 m. biudžetą dėl jo 
perdidelio deficito ir įsakė ap
karpyti išlaidas. Biudžeto suma 
neskelbiama. Jį dabar peržiūri 
popiežiaus Pauliaus VI sudary
ta specialistų komisija. Dėl Ita
liją palietusios 25% infliacijos 
apie 3.000 Vatikano tarnautojų 
gauna specialų mėnesinį $36 
vertės pragyvenimo papildą. 
Mėnesinės algos svyruoja nuo 
$200 seselėms telefonistėms iki 
$1.050 kardinolams. Pats popie
žius jokios algos negauna. Kar
dinolo Vilioto teigimu, nutari
mas apkarpyti biudžetines išlai
das ir sustabdyti naujų tarnau
tojų priėmimą buvo padarytas 
popiežiaus Pauliaus VI pasitari
me su pagrindiniais kardinolais. 
Kaikuriose Vatikano įstaigose 
tarnautojų skaičių bus stengia
masi sumažinti jų normaliu pa
sitraukimu ar perkėlimu į kitus 
skyrius. Vatikanas neturi iš al
gų atskaitomų pajamų mokes
čių savo iždui.
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Q RELIGINI AME GT VEMME
* KATALIKŲ PERSEKIOJIMAS 

LIETUVOJE šiuo metu nepaprastai 
sustiprintas, pasak žurnalo 
“Triumph" 1975 m. sausio mėn. lai
dos. Ypatingai jieškomi, suiminėja
mi ir baudžiami asmenys, kurie dau
gina arba platina maldaknyges bei 
kitokias religines knygas. Gyvena
muose namuose, raštinėse ir švento
vėse daromos kratos. Studentai pa
šalinami iš Vilniaus universiteto, jei
gu prisipažįsta tiki Dieva.. Vaclovas 
Sevrukas, nors ir marksistas, buvęs 
pašalintas iš Vilniaus universiteto 
vien dėlto, kad gynė tikinčio studen
to teises. Pogrindžio laikraštis “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
kuris leidžiamas nuo 1972 m., patei
kia daug religijos persekiojimo 
smulkmeniškų faktų. Kad teisybė 
ateistinėje santvarkoje rikiuotina su 
septyniomis didžiosiomis nuodėmė
mis, esą, suprantamas dalykas, ta
čiau kur gi esanti teisybė katalikų 
tarpe laisvajame pasaulyje, ypač 
Amerikoje? Jie žino apie katalikų li
kimą Lietuvoje, bet neprotestuoja. 
Jų tyla lygintina su pritarimu paver
gėjui ir ženklu pribaigti tikinčiuo
sius. Kur yra JAV katalikai senato
riai Jacksonai ir kongreso atstovai 
Rosenthaliai, klausia žurnalas, pri
mindamas Jacksono ir Rosenthalio 
kovą už žydų teisę emigruoti iš Sov. 
Sąjungos.

* KOMUNISTINE ČEKOSLOVA
KIJOS VALDŽIA stipriau ėmė per
sekioti kunigus ir vienuoles. Bent 40 
kunigų buvo pašalinta iš parapijų, o 
Šv. Pranciškaus seselių kongregaci
jos viršininkei nebebuvo leista su
grįžti Romon, kur jinai šiuo metu 
darbavosi. Daug kunigų suimta. Vie
nas iš įrodymų, kad tai platesnio 
masto persekiojimas, yra draudimąs 
Vienos kardinolui Franz Koenig at
likti religines apeigas prie mirusio 
vysk. Karei Skoupy karsto Čekoslo
vakijoje. Taipgi kard. Alfred 
Bengsch iš Berlyno ir kard. Karol 
Wojtyla iš Lenkijos negalėjo litur
giškai palaidoti mirusio Čekoslova
kijos kardinolo Stepan Trochta. 
Taipgi turima žinių, kad kard. Troch
ta mirė nuo komunistų tardytojų 
“priemonių”.

* Vengrijoje paskirti penki nauji 
vyskupai. Dabar 9 vyskupijos turės 
savo vyskupus. Iš viso Vengrijoje 
yra 11 vyskupijų. Vienas Vatika
no diplomatas pareiškė, kad šis Va
tikano laimėjimas įvyko kard. Mind- 
szenty išvykimo iš Vengrijos dėka. 
Vatikanas leido Vengrijoje vysku
pais konsekruoti kaikuriuos kunigus, 
kuriuos kard. Mindszenty buvo su
spendavęs.

* ZAIRO RESPUBLIKOS MO
KYKLOSE uždrausta dėstyti religi
ją. Tai tolimesnis prezidento Mobutu 
Sese Seko sankirtis su krašto tikin
čiaisiais betautinant valstybę. Anks
čiau prezidentas buvo įsakęs visiems 
krašto gyventojams pakeisti savo 
krikščioniškus vardus vietiniais var
dais. Dėlto jis smarkiai buvo susikir- 
tęs su kard Joseph Malula. Dabar sa
koma, kad jis norįs ir tautinę religi
ją įvesti vietoj krikščioniškosios. 
Zairo valstybėje yra 23 milijonai gy
ventojų, kurių pusė yra krikščionys, 
daugiausia katalikai.

* ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVE
RO, SJ, palaikai hermetiškai užda
rytame stikliniame karste buvo iš
kilmingai išstatyti Panajim mieste, 
Indijoje, iki sausio 5 d. Toks šven
tojo palaikų pagerbimas yra tapęs 
tradiciniu ir buvo praktikuotas, 
1782, 1859, 1878, 1890, 1900, 1910, 
1922, 1931, 1942, 1952, 1960, ir 1971 
m. Šis baskas šventasis, vienas iš 
septynių pirmųjų jėzuitų, padariusių 
savo įžadus 1534 m. Paryžiuje, atvy
ko Indijon 1542 m. ir septynerius 
metus darbavosi Indijos pietuose, 
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Ceilcne ir apylinkinėse vietovėse. 
Nuo 1549 iki 1552 m. jis buvo Japo
nijoje. Iš ten išsirengė kelionei į 
Kiniją, tačiau jos nebepasiekė — mi
rė pakeliui Sangčvan saloje, netoli 
Kantono upės žiočių. Šv. Pranciškus 
Ksaveras yra paskelbtas visų K. 
Bendrijos misijų globėju.

* KANKINĖS SESELĖS ANWA- 
RITE NENGAPETO 10 metų mirties 
sukaktis buvo labai iškilmingai pa
minėta Iširo ■ Niangara vyskupijoje, 
Zairo valstybėje. 1964 m. gruodžio 
1 d. ši 25 metų amžiaus vienuolė bu
vo sukilėlių gaujos nukankinta už 
skaistybės dorybės gynimą.

* SANTUOKOS RYŠIŲ NESUAR- 
DOMUMĄ nepaprastai ryškiai pabrė
žė Vatikano savaitraštis “L’Osserva- 
tore della Domenica”: persiskyrę ir 
antrą kartą susituokę katalikai jokiu 
būdu negali eiti sakramentų. Laik
raštis pridūrė, kad tai jokiu būdu 
nereiškia, jog K. Bendrija jų padė
ties nesupranta ir jais nesirūpina. 
Tai reiškia, kad K. Bendrija negali 
eiti į kompromisus su dieviškuoju 
įstatymu.

* ŠV. KIRILO RELIKVIJOS bu
vo iškilmingai įteiktos Konstantino
polio ekumeniniam ortodoksų pat
riarchui Demetrijui I. Popiežiaus 
vardu tas relikvijas įteikė Vatikano 
krikščionių vienybės sekretoriato 
pasekretoris kun. Pierre Duprey iš
kilmingose ortodoksų pamaldose Šv. 
Jurgio šventovėje. Iki šiol tos relik
vijos buvo laikomos apaštališkųjų 
Vatikano rūmų koplyčioje. Dabar Šv. 
Kirilo relikvijos sykiu su jo brolio 
Šv. Metodijaus relikvijomis bus pa
talpintos jų garbei statomoje šven
tovėje Tesalonikoje — jų gimtinėje. 
Abu broliai yra tiek katalikų, tiek 
ortodoksų gerbiami kaip pirmieji 
slavų tautų apaštalai.

* KARD. JEAN VILLOT priėmė 
naująjį komunistinės Lenkijos atsto
vą prie Šv. Sosto dr. Kazimierz Szab- 
lewski. Naujasis atstovas įteikė kar
dinolui laišką iš užsienio reikalų mi- 
nisterio Stefan Olszovvski su įgalio
jimais tęsti pokalbius komunistinės 
Lenkijos valdžios vardu su Vatika
nu. Vatikano radijas pranešė, kad 
Szablewski taipgi susitiko su viešų
jų K. Bendrijos reikalų tarybos sek
retoriumi arkiv. Agostino Casaroli ir 
su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. 
Luigi Poggi, kuris vadovauja delega
cijai, vedančiai pokalbius su Lenki
jos komunistine valdžią.

* ARKIV. CESARE ZACCHI, nau
jai paskirtasis apaštališkasis nunci
jus Kubai, savo kredencialus jau įtei
kė Kubos užsienių reikalų ininiste- 
riui Raul Roa. Iki šiol arkivyskupas 
Kuboje ėjo charge d’affaires parei
gas. Pakėlimas reprezentacinio Vati
kano rango Kuboje yra arkiv. Agos
tino Casaroli lankymosi Kuboje pa
sekmė.

* KUN. DR. DAVID KNOWLES, 
benediktinas vienuolis, žymus britų 
istorikas, mirė sulaukęs 78 m. am
žiaus. Visą savo akademinį gyveni
mą praleido profesoriaudamas Cam
bridge universitete. Nuo 1954 iki 
1963 m. jis užėmė istorijos fakultete 
karališkąją garbės katedrą, turi bu
vo įsteigta karaliaus Jurgio I apginti 
įstatymui, pagal kurį karaliais gali 
būti Anglijoje tik anglikonai. Jis yra 
išleidęs 18 svarbių istorinių veikalų.

* KARD. PAUL-EMILE LEGER, 
buvęs Montrealio arkivyskupas, o vė
liau darbavęsis raupsuotųjų koloni
jose Afrikoje, dabar grįžo į Mont- 
reali ir klebonauja Ste. Madeleine 
Sophie parapijoje. Tai pranešė da
bartinis Montrealio arkivyskupas 
Paul Gregoire. KUN. J. STŠ.

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

Gudija arba Baltarusija yra 
Lietuvos rytinis kaimynas. 
Kraštas, kuris nėra turėjęs savo 
nepriklausomybės. neskaitant 
kaikurių. kunigaikštijų X-XII š. 
Ir anais laikais, kai rusai iš at
skirų kunigaikštijų steigė kara
liją, gudai savo nepriklausomos 
valstybės neįsteigė. Jie nuo 
1320 m. buvo valdomi lietuvių 
kunigaikščiu. Vitebskas lietuvių 
valdžioje išbuvo nuo 1320 iki 
1772 m., o Minskas — nuo 1326 
iki 1793 m.

Gudų kilmė
Kaip L. E. sako, gudai susida

rė iš kelių rytinių slavų giminių: 
dragovičių, radimičių, poločėnų 
ir krivičių. Pastarieji buvo su
darę Polocko kunigaikštiją. Įsi
steigus Lietuvos karalijai, Po
lockas ir Minskas pateko i lietu
vių rankas. Gediminas prijungė 
prie Lietuvos Vitebską ir Pripe
tės baseiną. Algirdo laikais visa 
Gudija buvo Lietuvos valdžioje. 
Vytautas Didysis Lietuvos sie
ną nukėlė iki Maskvos — Ugros 
ir Okos upės. Tada Lietuvos plo
tas siekė apie 900.000 kv. km, o 
Gudijos — apie 250.000 kv. km. 
Tuo metu Gudijoje galėjo būti 
apie 0,5 mil. gyventojų, t. y. 2 
gyventojai viename kv. kilomet
re.

Raštuose Gudijos vardas mi
nimas 1472 m. Didžiojo Mask
vos kunigaikščio Jono III, o že
mėlapyje — po antrojo Lietu
vos padalinimo 1793 m. Tada 
rusai Mogilevo ir Vitebsko kraš
tus sujungė j “Bieloruskaja” 
guberniją. Religinėje srityje 
Gudijos - Baltarusijos vardas 
buvo žinomas nuo 1683 m., kai 
karalius Vladislovas Įsteigė pra
voslavišką Gudijos vyskupiją su 
sostine Mogileve.

Dešimtame šimtmetyje buvo 
žinomos gudiškos kunigaikšti
jos: Polockas, Smolenskas, Tu
rovas. Jos buvo įjungtos i Kievo 
valstybę. Kai vėliau Gudija pa
teko i lietuvių rankas, Polocką

Lietuviu studentu pėdsakai Vokietijoj
STEPAS VARANKA

Vokietija, pralaimėjusi II D.' 
karą, gulėjo griuvėsiuose. Įvai
rių tautybių darbininkai, paleis- 
ti iš koncentracijos stovyklų ka
limai ir karo pabėgėliai buvo 
sutelkti United Nations Relief 
Rehabilitation Administration - 
UNRRA DP stovyklose. Dalis 
tų pabėgėliu buvo prievarta 
gražinta Sovietų Sąjungai. Dėl 
to buvo nemažai savižudybių.

Pradiniam chaosui praėjus, 
amerikiečiu okupacinė valdžia 
leido vokiečiams atidaryti augš- 
tesnes mokyklas bei universite
tus. Amerikiečių administracija 
taip pat leido ir stovyklose gy
venantiems tremtiniams bei pa
bėgėliams stoti į universitetus. 
Ji sutiko taipgi mokėti už jų 
mokslą. Be to. ji skyrė namus 
studentų bendrabučiams steigti. 
Visuose Vokietijos universite
tuose atsirado daug studentų.

Bendrabutis
1946 m. pradžioje, būdamas 

sugriautoje Wiesbadeno DP sto
vykloje, gavau pasiūlymą iš 
lietuvių stovyklos švietimo ats
tovo. rodos, Vytauto Kudžmos 
vykti i Frankfurtą a. M. ir ten 
perimti du pastatus iš amerikie
čiu karininkų. Pastatai buvo 17- 
19 Zenpelin alėjoje, netoli Joh
ann Wolfgang Goethe universi
teto.

Perėmęs pastatus, turėjau su
rasti jiems administracinį per
sonala. Pastarasis buvo sudary
tas iš Hanau ir Wiesbadeno sto
vyklos žmonių. Pirmoii to stu
dentu bendrabučio direktorė bu
vo anglė Miss Laura Chamber
lin. Ji pavedė man surasti jai 
sekretore, kuri mokėtu angliš
kai. vokiškai, rašyti mašinėle ir 
nusimanytų apie administraciją. 
Apie tai buvo pranešta Wiesba
den lietuviu stovyklos švietimo 
komiteto atstovui. Iš stovyklos 
komitetas atsiuntė Ireną Varan- 
kienę, kuri ten dėstė pradžioje 
anglu kalbos pamokas. Direkto
rė su savo busimąja sekretore, 
nagai angliška tvarka, pasikal
bėjo ir ją priėmė. Sekretorės 
pareigos buvo rūpintis 250-300 
užsiregistravusių studentų 
kalais.

Studentiška veikla
Bendrabutyje apsistojo 

viai iš Hanau stovyklos, 
šiek tiek ir iš kitų stovyklų. Vi
siems vietų neužteko. Nemažas 
skaičius studentu, ypač medi
kai, gyveno privačiai pas vokie
čius. Vokietijoje buvo Įsisteigu
si Lietuvių Studentų Sąjungą 
su centru Muenchene. Frank
furto universiteto lietuviai stu
dentai buvo įsteigę savo skyrių. 
Pirmąją skyriaus valdybą suda
rė: Bučinskas. Grušauskas, Sei- 
butis, rodos, A. Baronas, Varan

rei-

lietu-
Buvo

Lietuvos pašonėje naikinami lietuviai
Sovietinėje Gudijoje prievarta rusinami lietuviškų sričių gyventojai

valdė lietuvis kunigaikštis Taut
vilas, Drucką — Eidivydas, 
Vitebską — Vykintas.

Gudai fiziniu ir kultūriniu at
žvilgiu yra artimesni lietuviams 
ir lenkams, negu rusams. Abi
pusis pasikeitimas kultūrinėmis 
vertybėmis buvo gana gyvas ir 
paliko ryškių pėdsakų iki šių 
dienų. Antropologiniu atžvilgiu 
gudai yra artimesni lietuviams, 
negu kitiems kaimynams. Vaka
riniai gudai yra snaudėje lietu
viai. Kaip ukrainiečių istorikas 
Chruščevskis sako, lietuviai tau
tiniu atžvilgiu buvo silpni. Tie
sa, kai lietuviai yra persekioia- 
mi, jie priešinasi, kovoja. Jei 
persekiojimo nėra, lengvai nu
tausta. Nutautimas Įvyksta 
dviem būdais: laisvai ir per di
delę priesnaudą. Ir minėti lietu
viai sugudėjo ne tik per bolše
vikmetį, bet ir anksčiau.

Gudija po I D. karo
Baigiantis I D. karui, 1918 m. 

kovo 25 d. Minske buvo paskelb
ta Gudijos nepriklausomybė, 
kurią nripažino Lietuva, bet ne
pripažino Maskva, kuri Gudiją 
prijungė prie Rusijos. Bolševi
kams okupuojant Gudiją, pasta
rosios vyriausybė pasitraukė Į 
Lietuvą, o buvęs Gudijos minis- 
teris Varonka buvo ministeriu 
gudų reikalams Lietuvos vyriau
sybėje. Pagal gudų ir lietuvių 
respublikų susitarimą, Gardino 
sritis buvo prijungta prie Lietu
vos. Lietuvoje formavosi gudų 
kariniai daliniai, kurie dalyvavo 
kare už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Vėliau bolševikai susigriebė 
ir 1919 m. sausio 1 d. Gudiją pa
skelbė socialistine respublika, 
kuri priklauso Maskvai ir įeina 
į Maskvos imperijos teritoriją. 
Lietuva tuo metu nuo bolševikų 

ka ir dar kažkas. Studentų val
dyba rūpinosi lietuvių atstova
vimu amerikiečių, vokiečių ir 
kitų tautų visuomenėje. Studen
tai pvz. rengė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą - koncer
tą, paskaitas, N. Metų sutikimą, 
kaukių balius, initium ir finis 
semestri. Dr. Jonas Yčas skaitė 
viena ar dvi paskaitas. Tuo lai
ku Frankfurte vyko pasaulio 
imtynininkų varžybos. Studentai 
huvo pasikvietė žinomą Ameri
kos lietuvi boksininką - imtyni
ninką Juozą Vincą. Sudėję savo 
maisto davinius, studentai su
ruošė puikią vakarienę. Girdė
jau šiame kontinente, kad jis sa
vo atsiminimuose apie tai gra
žiai atsiliepė. Aišku, buvo pa
garbintas ir dievaitis Bachas.

Emigracinė karštligė
Dalis studentu universitetą 

baigė, šiandieną vieni jų yra ži
nomi medicinos daktarai, kiti 
profesoriai, mokslininkai. . .De
ja, prasidėjus emigracinei karšt
ligei, kaikuriu nervai neišlaikė 
— metė studijas dėl netikros 
padėties Vokietijoje, skubėjo ją 
palikti. Busimieji profesijonalai, 
daktarai, inžinieriai, profesoriai 
išvyko į aukso, anglies kasyklas

Lietuvių studentų valdyba (antroji) 1947 in. J. W. Gocthcs universitete 
Frankfurte a. M. Pirmoje eilėje sėdi Kalvaitytė, pirm. Bučinskas; stovi 
Osvaldas Gerke ir S. Varanka. Trūksta Leono Seibučio, kuris dabar yra 
gydytojas, gyvenąs Čikagoje

J. VAIČELIŪNAS

atsigynė, išvydama juos už savo 
krašto ribų. Lietuva su Maskva 
1920 m. vasarą pasirašė sutartį, 
pagal kurią Maskva pripažino 
etnografines Lietuvos sienas.

Lenkams okupavus Vilniaus 
kraštą, Lietuva su Gudija bend
ros sienos neturėjo. Kai 1939 m. 
Lenkijos valstybė žlugo, Lietu
va turėjo atgauti savo rytinę da
li, bet Maskva 1920 m. pasirašy
tos sutarties nesilaikė ir Lietu
vai grąžino tik penktadali jai 
priklausančių žemių, o kitus jos 
plotus prijungė prie sovietinės 
Gudijos. 1940 m. Įvedus sovietų 
valdžią Lietuvoje, Gudijos at
stovai augščiausioje TSRS tary
boje Maskvoje 1940 m. rugpjū
čio 3 d. pasiūlė grąžinti sovieti
nei Lietuvai šešis rajonus: Šven
čionių, Vydžių, Adutiškio, Ast
ravo, Varanavo ir Rodūnės 
Augščiausioji taryba tą pasiūly
mą priėmė. Tie rajonai buvo nu
matyti grąžinti Lietuvai, nes 
juose lietuviai sudaro daugumą 
gyventojų.

Tas nutarimas pradėtas vyk
dyti tik 1940 m. gale. Iki 1941 
m. birželio mėnesio prijungta 
prie Lietuvos TSR Druskinin
kai, Švenčionių bei Ignalinos ra
jonai ir Dieveniškės. Gal tais 
metais būtu buvę prijungti ir ki
ti rajonai, bet kilo karas, ir vo
kiečiai okupavo Lietuvą su visu 
Vilniaus kraštu. Pasibaigus II 
D. karui, Vydžių, Astravo, Ro
dūnės ir Varanavo rajonai prie 
Lietuvos TSR nebuvo prijungti. 
Tokiu būdu po karo Gudiios res
publikoje Ūko apie 50.000 lie
tuviu. Jei 1939 m. Gudijos plo
tas siekė apie 125.000 kv. km su 
6 mil. gyventojų, tai 1945 m. jos 
plotas pašoko iki 207.000 kv.

bei miškų darbus. Vėliau jau
nos, gražios kolegės studentės 
būriais vyko kaip tarnaitės-“do: 
mesties”.

Buvę studentai, atlikę viene- 
rių metų praktiškas “studijas” - 
sutartis, susirado gyvenimo 
drauges, sukūrė šeimas. Toron
to šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis nemažą 
skaičių buvusių studentų sutuo
kė. Prie tos mielos kun. Ažuba
lio “pilaitės” jaunimas sukinė
josi kaip bitės prie avilio.

Buvusių studentu užauginti 
vaikai tęsė tėvų Vokietijoje pra
dėtas, bet nebaigtas studijas. 
Žiūrint iš laiko perspektyvos, 
gaila, kad nebuvo išnaudotos ne
blogos sąlygos visiems baigti 
mokslus ir vėliau emigruoti. 
Trūko kantrybės ir ištvermės. 
Frankfurto lietuviai studentai, 
kuriems buvo reikalinga pašal
pa, gaudavo po 100-180 markiu 
iš Amerikos lietuviu. Ačiū jiems 
nuoširdžiausiai. Studentams ją 
išmokėdavo stud. Jonas Vil- 
džius, kuriam buvo pavestos tos 
pareigos. Atrodo nemažai pini
go, bet tai buvo senos markės. 
Už 180 jų galėjai nusipirkti 3 
dėžutes cigarečių, žinoma, spe
kuliacine kaina. (Bus daugiau) 

km su 10 mil. gyventojų, kurių 
70% gudų ir 3091 mažumų.

Maskva atidavė dali Lietuvos 
teritorijos Gudijai dėlto, kad 
Maskva iš Gudiios pasiėmė di
delius žemės plotus: Toropec, 
Smolensk, Roslavl, Starodub ir 
kitus rajonus. Taip pat Gudijai 
buvo atiduoti kaikurie Lenkijos 
ir Ukrainos rajonai. Tokiu būdu 
rusų imperija pasistūmėjo į va
karus. Vakariniai Maskvos pa
kraščiai yra: lietuviškoji Prūsi
ja, Lenkija ir rytinė Vokietija.

Gudijoje taip pat atsirado 
daug rusų. Jie užėmė vietas iš
žudytų žydų bei repatrijavusių 
lenkų. Maskva pasistengė ir gu
dus perkelti i tolimesnius Rusi
jos rajonus. Rusai mieliau kolo
nizuoja savo pavergtus kraštus 
Europoje, negu Azijoje. Jei ki
tos mažumos Gudijoje persekio
jamos, tai rusų mažuma Gudijo
je turi didesnes teises, negu pa
tys gudai.

Nebroliškas elgesys
Nors dabartinės Lietuvos pro

pagandistai labai gražiai kalba 
apie broliškas respublikas, bet 
jos yra labai nebroliškos. Be to, 
jos ir Maskvos labai nelygiai 
traktuojamos. Lietuvoje rusai, 
lenkai turi savo šventoves, mo
kyklas, laikraščius ir 1.1., bet tų 
teisių neturi lietuviai, kurie gy
vena Gudijos teritorijoje ar pa
čioje Rusijoje. Gudijoje katali
kų šventovės yra uždarytos, o 
pravoslavų cerkvės paliktos 
veikti arba statomos naujos. 
Likviduojamos visos lietuviškos 
kultūrinės įstaigos, kurios buvo 
leistos Lenkijos okupacijos lai
kais: vaiku darželiai, skaityklos, 
klubai, kultūrinės organizacijos. 
Veikė “Ryto” ir Šv. Kazimiero 

PADĖKA
AtA 

MARIJA KRIKŠČIŪNIENĖ,
mūsų mylima mamytė ir močiutė, mirė 1974 m. gruodžio 
20 d. Palaidota gruodžio 23 d. lietuvių kapinėse — 
Anapilyje.

Nelaimėje pajutome, kad turime daug gerų draugų. 
Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie lankė ją ligoninėje, 
palengvindami jai paskutines skausmo valandas.

Dėkojame kun. P. Ažubaliui ir kun. J. Stoškui už ge
dulingas Mišiąs ir visas laidotuvių apeigas. Didelis ačiū 
solistui V. Verikaičiui už specialiai paruoštas giesmes. Dė
kojame visiems draugams ir pažįstamiems, užprašiusiems 
šv. Mišias, papuošusiems laidotuvių namus gėlėmis, auko
jusiems Lietuvių Fondui, Lietuvių Namams, užjautusiems 
žodžiu ar raštu. Ačiū šeimininkėms, paruošusioms pusry
čius ir visiems palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą.

Dukros, žentai ir anūkai

PADĖKA
Mūsų mylimas tėvas ir vyras a.a. Antanas Paulauskas 

netikėtai mirė 1974 m. sausio 8 d. Jis iškeliavo amžinybėn, 
palikdamas mus skaudžiame liūdesyje.

Esame dėkingi kunigui P. Ažubaliui už kapines, radijo 
programos vedėjui J. R. Simanavičiui už pranešimus, Prisi
kėlimo parapijos klebonui kun. Aug. Simanavičiui, OFM, 
ir visiems kunigams už kalbėjimą Rožinio ir už tokias iš
kilmingas šv. Mišias. Taip pat tenka iš širdies gilumos di
delė padėka Prisikėlimo parapijos choro vadovui E. Krikš
čiūnui ir chorui, giedojusiam per šv. Mišias. Ypač dėkoju 
Vaclovui Verikaičiui, giedojusiam bažnyčoje ir kapuose. 
Ačiū velionies draugams, nešusiems karstą į amžino poilsio 
vietą. Reiškiame labai nuoširdų ačiū visiems mieliems tau
tiečiams už gausų velionies lankymą laidotuvių namuose, 
už dalyvavimą šv. Mišiose ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių 
kapines. Taip pat ačiū labai už gražias gėles ir užprašytas 
šv. Mišias už velionį. Dar kartą ačiū visos šeimos vardu —

Žmona Liudvika Paulauskienė 
Dukros — Rita ir Nijolė 
Sūnus Vytautas

PADĖKA
Mūsų brangiai žmonai, Mamytei ir uošvei

A. A. ELENAI BRAKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems laido
tuvių koplyčioje, aukojusiems šv. Mišias už velionę, atsiun- 
tusiems gėlių, paskyrusiems aukas vietoj gėlių, visiems 
dalyvavusiems gedulingose Mišiose ir palydėjusiems velio
nę į amžino poilsio vietą — Šv. Jono lietuvių kapines Ana
pilyje. Nuoširdi padėka abiejų parapijų kunigams už visus 
religinius patarnavimus. Taip pat nuoširdi padėka šeimi
ninkėms, daug darbo įdėjusioms ruošiant pietus Anapilio 
salėje/ visiems mus užjautusiems žodžiu ar raštu bei kuo 
nors prisidėjusiems prie velionės laidotuvių.

Už jūsų parodytą nuoširdumą liekame visiems giliai 
dėkingi.

Vyras Adomas Brokas 
Sesuo Marija Krutulienė 
Vyro pusseserė Ona Albrechtienė 
Sūnūs — Adomas, Vytautas, Jonas, Bijūnas 
Dukros — Elena, Asta, Marija, Irena 
Marti Ellen, a.a. Antano žmona ir jų šeimos

draugijų skyriai. Dabar visa tai 
panaikinta, o veiklūs lietuviai 
nersekiojami, ištremiami ar už
daromi į kalėjimą. Taip elgiasi 
“broliškos” respublikos.

Kodėl vyksta lietuvių perse
kiojimas Gudijoje? Dėlto, kad ji 
isako Maskva. Dėl tos priežas
ties lietuviškos Gudijos vieto
vės. kurios etnografiškai pri
klauso Lietuvai, nebuvo pri
jungtos prie Lietuvos respubli
kos. Net ir sovietinės Gudijos 
atstovų parodytas lietuviams pa
lankumas— noras Lietuvai grą
žinti jos etnografinius rajonus 
su ten gyvenančiais lietuviais 
Maskvos nebuvo įvykdytas. 
Maskva Įsako Lietuvoje gyve
nantiems lenkams teikti įvairias 
lengvatas, nes Lenkija yra 30 
mil. gyventojų kraštas, o Lietu
va — 3 milijonų. Galimas daly
kas, ir Gudijos respublikos vy
riausybė lietuviams rodo žiauru
mus tik Maskvos įsakymu, o 
Maskvai negali priešintis nei 
Gudija, nei Lietuva. Maskva sie
kia surusinti visą Gudiją, pir
moje eilėje joje gyvenančias 
mažumas. Gudijoje lietuviškos 
mokyklos uždaromos, o jų vieto
je steigiamos ne gudiškos, o ru
siškos.

Gudijoje žiauriai paliečiami 
lietuviški reikalai ne tik kultū
rinėje bei religinėie srityje, bet 
ir kolchozuose. Jei kolchozą su
daro lietuviški kaimai, jis iš- 
išdraskomas ir to kolchozo žemė 
nriskiriama prie kitų kolchozų, 
kur lietuviai nesudarytu daugu
mos. Net ir pavyzdingi lietuviai 
pareigūnai pašalinami dėlto, 
kad iie yra lietuviai. Pastarieji 
atleidžiami iš pareigų vykdo
muosiuose ir partiniuose orga
nuose. Lietuviams kunigams ne
leidžiama eiti pareigų lietuviš
kose Gudijos parapijose. (B. d.)

• Galvokite vieną šimtmetį atgal, 
vieną šimtmetį priekin ir klausykite 
ką kiti žmonės sako apie jus.

Jean Paul



JŪRATĖ KROKYTĖ, S. Amerikos lietuvių jaunimo atstovų suvažiavime 
Ročesteryje organizacinio komiteto pirmininkė, dalina darbotvarkę

Nuotr. R. Sakadolskio

NAUJOS VADOVYBĖS NAUJI PLANAI
Ateitininkų federacijos vadovybė planuoja sukaktuvinę 

plataus masto stovyklą Dainavoje

Ką gvildeno jaunimas suvažiavime?
JAV ir Kanados jaunimo atstovų suvažiavimo svarstybos Ročesteryje

A. SKRUPSKELIENE

Buvusio AF vado dr. J. Pikti
no kadencijai pasibaigus, nau
juoju vadu buvo išrinktas dr. 
Petras Kisielius. Savo talkinin
kais jis pasirinko daugiausia Ci
cero priemiesty ar Čikagoje gy
venančius ateitininkus, kad bū
tų paranku dažniau sukviesti 
pasitarimus. Be dr. Kisieliaus, 
Federacijos valdybą sudaro — 
kun. Stasys Yla, gener. sekr. 
Vaclovas Kleiza, protokoių sek
retorė Aldona Prapuolenytė, 
reikalų vedėjas Jonas Pabedins
kas, sąjungų referentai — MAS 
Kęstutis Girnius, SAS Linas 
Sidrys, ASS dr. Algis Norvilas. 
Alina Skrupskelienė yra narė 
spaudos reikalams. Be to, pasi
tarimuose kartais dalyvauja ir 
iš toliau atvykę sąjungų pirmi
ninkai.

Praėjusio rudens posėdžiuose 
daugiausia laiko skirta jubilėji- 
nei stovyklai planuoti. Ji numa
toma 1975 m. Dainavoje pasku
tinę rugpjūčio mėn. savaitę. Pa
gal tradiciją turėjęs įvykti visos 
Federacijos kongresas nukeltas 
į 1977 m., kurie, atrodo, bus 
laisvesni nuo didesnių suvažia
vimų ir parengimų. 1976 m. 
JAV-se rengiamas eucharistinis 
kongresas Filadelfijoje. Ateiti
ninkai numato jame dalyvauti 
kaip atskiras vienetas, juo la
biau, kad kongreso rengėjų ta
riamasi dėl tautybių dalyvavi
mo ir, kiek girdėti, bus leista 
joms pasireikšti.

Stovykloje dalyvaus visos trys 
ateitininkų sąjungos. Joms pro
gramą rengia Kęstutis Girnius. 
1974 m. lapkričio bei gruodžio 
mėn. posėdžiuose buvo priimti 
pagrindiniai jos principai. Pro
gramoje ypač pabrėžiamas ant
rasis ateitininkų ideologijos 
principas — tautiškumas. Eu
charistinio kongreso metais nu
matoma labiau sustiprinti reli
ginį auklėjimą ir teikti didesnį 
dėmesį religinių klausimų gvil

siunčiu 'Tėviškės Žiburių" prenumeratą 
ir prašau siuntinėti savaitrašti 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

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

denimui.
Tautiškumas organizacijos na

rius įpareigoja dirbti savo tau
tai, gerai išsiaiškinti besikei
čiančio laiko situaciją ir iš jo 
kylančius uždavinius. Įsiparei
gojęs šiam principui ateitinin
kas, gyvendamas ne savo lais
voje valstybėje, o svetur, nuo
lat susiduria su daugybe sunkiai 
išsprendžiamų klausimų, kurie 
kyla iš to įsipareigojimo ir jo 
išeivio padėties. Stovykla paska
tins tuos klausimus apmąstyti, 
iškelti, išdiskutuoti ir bandyti 
jieškoti atsakymų.

Paskaitoms ir diskusijoms 
programoje numatytos 6 die
nos, skiriant joms rytmetį ir po
pietę. Vakarais bus dailiojo žo
džio, dainos ir muzikos koncer
tai. Studijinė programa supla
nuota dviem kryptim. Viena da
lis paskaitų pateiks medžiagos 
keliamiems klausimams, kita 
bandys mesti žvilgsnį į ateitį. 
Bus keliamos bei nagrinėjamos 
opiausios problemos Lietuvoje 
ir išeivijoje. Tema “Dabartinė 
tikinčiųjų padėtis Lietuvoje” 
nušvies okupacinės valdžios san
tykius su Bendrija ir tikinčiai
siais, iškels jos vaidmenį lietu
vių kovoje su rusais, o progą 
palyginti dabartinę ir rusų caro 
okupacijas duos vyskupo M. Va
lančiaus (1801-1875) sukaktis, 
kuri stovykloje bus plačiau pa
minėta. Be to, bus gvildenamas 
krašto rusinimas, jo metodai ir 
priemonės, okupuoto žmogaus 
teisės kasdieniniame gyvenime. 
Pagaliau, kiek privalomas mark
sizmas ir leninizmas pajėgia su
formuoti lietuvio dvasią ir kiek 
ši filosofinė srovė padeda pa
grindus religijai naikinti.

Ateities gairėms nužymėti pa
dės šios numatytos paskaitos: 
lietuvybės problema išeivijoje, 
ateitininkų, kaip kultūrinės or
ganizacijos, angažavimasis tau
tinei kūrybai, krikščioniškas 
žvilgsnis į dabarties nekrikščio
nišką dvasią.

Simpoziume dalyvavo keturi 
prelegentai, ir kiekvienas turėjo 
skirtingą nuomonę. Dėlto pasi
rinkau svarstymus pateikti skai
tytojams pagal kiekvieno pasi
sakymą. (Vadovavo Petras Ki
sielius iš Čikagos).

Mindaugui Pleškini iš Čikagos 
atrodė, kad kongresas nėra tik
tai manifestacija ar studija — 
tai kultūrinis renginys. Užtat 
programoje turėtų būti numaty
tas kultūrinių žinių perdavimas 
kaipo pagrindas tolimesnei veik
lai. Ypatingas dėmesys kreipti
nas į lituanistines žinias, į tai, 
kas dabar vyksta Lietuvoje. Sto
vykloje turėtų vyrauti informa
cija, o studijų dienose — tos in
formacijos studijavimas. Jo 
nuomone, mes negalime atsiri
boti nuo Lietuvos. Dėlto kongre
se dėmesys turėtų būti skirtas 
jai. Reikia susirūpinti men
ku lietuvių kalbos mokėjimu: 
mums trūksta žodžių, mažai tu
rime rašytojų, eilėraščiai mėgė
jiški. Laikas susirūpinti kalbos 
išlaikymu, pradedant nuo savęs 
— savo tarpe kalbėti lietuviš
kai, skaityti lietuvišką spaudą, 
literatūrą, žurnalus, remti litu
anistines mokyklas, imti kursus.

*«*
Kanadai atstovavo Rasa Luko- 

ševičiūtė iš Montrealio. Rasa kė
lė visą eilę įdomių klausimų. Ar 
susidomėjimas lietuvybe skatins 
mus toliau dirbti? Ar patekę į 
vyresniųjų eiles galėsime atsa
kyti į jaunesniųjų keliamus 
klausimus, jei dar tokių klausi
mų apie lietuvius bus? Jai rūpė
jo lietuviško identiteto klausi
mas. Kaikur matomas lietuvy
bės menkėjimas yra mūsų atei
ties veidrodis. Mums turi rūpėti 
kiekvienas lietuvis, kiekviena 
kolonija. Mūsų yra permaža, 
kad leistume ir mažiausiai ko
lonijai numirti! Jaunimo kong
reso rengimas Pietų Amerikoje, 
jos nuomone, bus jiems įrody
mas, kad jie gali padaryti tai, 
ką šiaurės Amerika padarė bu
vusiuose jaunimo konresuose. 
Tai pagyvintų ir sustiprintų te

ŠIMTAS METŲ
1974 m. buvo labai reikš

mingi filatelistams, nes spalio 
mėn. suėjo šimtas metų, kai bu
vo suorganizuota Tarptautinė 
Pašto Unija.

Pašto patarnavimas yra kas
dieninio gyvenimo dalis. Seniau 
taip nebuvo: už laišką reikėda
vo sumokėti laiško gavėjui. Tik 
įvedus pašto ženklą viskas pasi
keitė. Nebereikėjo gaišinti lai
ko surenkant pinigus už laiškų 
pristatymą, nes priklijuotas paš
to ženklas ant voko pasako, kad 
paštui atlyginimas jau apmokė
tas. Pašto ženklo įvedimą reikia 
laikyti vienu praktiškiausių iš
radimų.

Prieš įsteigiant Tarptautinę 
Pašto Uniją, pasikeitimas paštu 
tarp atskirų valstybių buvo 
komplikuotas ir nereguliarus. 
Buvo naudojami skirtingi tari
fai, skirtingi svorio matai ir paš
tų taisyklės.

Pirmasis, kuris iškėlė pasau
linės organizacijos reikalą, buvo 
JAV pašto viršininkas Montgo
mery Blair. Jo dėka 1863 m. Pa
ryžiuje sušaukta 15 valstybių 
konferencija, kur padėti pama
tai tvarkingam tarptautiniam 
pašto veikimui. (JAV 1963 m. 
išleido oro pašto ženklą 15 et. 
vertės paminėti Montgomery 
Blair). Tačiau viską sustabdė ci
vilinis Amerikos karas ir pran
cūzų - prūsų karas.

1874 m. spalyje 22 valstybės 
pasiuntė savo delegatus į Berno 
miestą Šveicarijoje. Smulkiau
sios Tarptautinės Pašto Unijos 
veikimo detalės buvo nustatytos 
Heinricho von Stephen, kuris ta
da buvo Prūsijos pašto viršinin
kas. (Vokietija 1949 m. išleido 
30 pf. pašto ženklą, vaizduojan
tį Heinrich von Stephen, pami
nėti Tarptautinės Pašto Unijos 
75 m. sukakčiai). Pasirašyta su
tartimi įsteigta bendra pašto 
unija. Dabartinis pavadinimas 
— Tarptautinė Pašto Unija — 
buvo priimtas 1878 m. Tais pa
čiais metais ir Kanada tapo 
TPU nare. Nuo pat įsisteigimo 
TPU veikla buvo sėkminga. Iki 
1900 m. beveik visos valstybės 
įsijungė į TPU. Šiandien yra 
150 narių. Nuo 1948 m. TPU tu
ri savo specialią agentūrą prie 
Jungtinių Tautų.

Buhalterijos supra stinimui 
buvo nutarta, kad valstybė, iš

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
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Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
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nai lietuviškosios pasaulinės 
bendruomenės jausmą, lietuviš
ką identitetą. Pagrindinė kong
reso mintis turėtų būti aptari
mas lietuviško identiteto, atsa
kymas į identiteto klausimo kri
zę. Turėtume nagrinėti lietuvių 
kalbos išlaikymo būdus, orga
nizacinės veiklos klausimus ir 
kelti tęstinumo klausimą — 
kaip sudominti tuos, kuriems 
lietuvybė nerūpi?

Antrasis Kanados atstovas bu
vo Eugenijus Girdauskas iš To
ronto. Jo pagrindinė mintis, 
kaip ir Rasos — lietuviško iden
titeto klausimas. Eugenijus kė
lė klausimą: kaip galime mylėti 
tautą nepažindami jos? Kiek
vienas turime padaryti sąmonin
gą tautinį apsisprendimą ir jo 
laikytis. Turėtume nagrinėti 
tautinės individualybės puose
lėjimus: kas yra tikras lietuvis 
tautietis, kaip reaguoti į antrą
ją mišrios šeimos pusę, kas pa
daro mus lietuviais. Eugenijus 
ragino išeiti iš “gintarinio kalė
jimo” — nežiūrėti vis į praeitį, 
bet į dabartį ir situaciją, kurioje 
mes dabar esame ir ką joje ga
lime nuveikti lietuvybės ugdy
mo darbe. Jis teigė, jog jauni
mo ateitis yra tuose kraštuose, 
kuriuose jis gyvena. Siūlė gvil
denti sociologiniu ir antropolo
giniu požiūriu aktualų klausi
mą, kas yra llietuvis. Reikia nu
statyti tautinę misiją mūsų jau
nimui. Iškeltina tai, ką duoda 
lietuvybė, kuo galime didžiuotis. 
Jis ragino atsipalaiduoti iš 
verkšlenimo mentaliteto.

Iš Bostono kalbėjo Mykolas 
Drunga. Kongresą jis vertina 
daugiau kaip manifestacinį, o 
ne studijinį įvykį dėl amžiaus, 
patirties, profesijos skirtumų. 
Visa tai nepadeda, bet trukdo 
studijoms. Studija galima tik 
mažais, atrinktais būreliais. Kal
bant apie pagrindinę mintį, esą 
reikia pabrėžti, kad visus mus 
riša Lietuva. Jaunimo kongre
sas, jo manymu, turėtų pradė-

PAŠTO UNIJAI
kurios laiškas keliauja į kitą 
valstybę, nieko nemoka. Tai bu
vo motyvuojama tuo, kad į laiš
kus paprastai atsakoma laišku. 
Tokiu būdu skola atsilyginama 
panašiu patarnavimu. Valsty
bės, kurios gauna labai daug 
pašto iš užsienio, bet labai ma
žai išsiunčia į kitas valstybes, 
dabar yra kompensuojamos. Pa
lengvinti atsiskaitymui šiandien 
valstybės neregistruoja kiekvie
no laiško, kuris eina į užsienį. 
Vietoj to kas treji metai kiek
viena valstybė sveria pilnus 
laiškų maišus, kuriuos ji siun
čia į kitas valstybes. TPU tar
nautojai Berno mieste, Šveica
rijoj, skaitytuvų pagalba nusta
to, kiek kiekviena valstybė yra 
skolinga kitom valstybėm.

1898 m. buvo nutarta, kad ža
lia pašto ženklo spalva būtų 
naudojama spaudiniams, raudo
na — vietiniams laiškams, mėly
na — laiškams i užsienį. Kitas 
svarbus potvarkis buvo reikala
vimas, kad pašto ženklas turėtų 
valstybės pavadinimą, kuri tą 
pašto ženklą išleido. Tik vienai 
valstybei — Anglijai — buvo 
padaryta išimtis dėlto, kad ji 
pirmoji išleido 1839 m. pirmąjį 
pašto ženklą.

Tarptautinė Pašto Unija susi
renka kas penkeri metai peržiū
rėti naujų pasiūlymų, kad būtų 
galima prisitaikyti prie naujų 
ekonominių ir technikinių rei
kalavimų. Stengiamasi, kad bū
tų daugiau tarptautinio bendra
darbiavimo. Čia daug nuveikia
ma, suartinant žmones ir tautas.

Kanada 1974 m. spalio 9 iš
leido du pašto ženklus 8 ir 15 
et. TPU šimtmečiui paminėti. 
Šie pašto ženklai, sukurti Geor
ge Gundesen, vaizduoja oficia
lią TPU emblemą ir dievų pa
siuntinį Merkurijų su dviem 
sparnuotais žirgais.

Oficiali TPU emblema yra 
stilizuota versija, paimta iš pa
minklo Berne. Tą paminklą su
kūrė skulptorius Rene Charles 
de Saint Marceaux TPU 25 me
tinių proga. Tas paminklas vaiz
duoja globusą, apsuptą penkių 
skirtingų figūrų, kurios perduo
da laiškus viena kitai. Indėnas 
atstovauja Šiaurės, Vidurio ir 
Pietų Amerikom, kaukazietis — 
Europai; toliau eina malajietis, 
azijietis ir afrikietis. K. K.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

ti akciją susipažinti su Lietuva, 
su jos kasdieniniu gyvenimu. Iš 
viso mes čia gyvenantys turėtu
me skverbtis pro geležinę už
dangą ir pasirodyti kas esame, 
būti landžiais. Iš tenai atvyks
tantiems reiktų imponuoti, o ne 
juos boikotuoti, ypač tokioje sis
temoje, kur yra didelis plyšys 
tarp oficialaus atsakymo ir as
meninio įsitikinimo. Mums čia 
reiktų steigti disidentų paramos 
būrelius imigruojantiems iš te
nai sutikti, globoti, politiškai in
formuoti.

Kongreso proga reiktų rasti 
dėmesį laikraščiuose, televizijo
je. Būtų gera kongrese surengti 
demonstraciją prie sovietų am
basados. Tai būtų vieša veikla, 
kurioje nebūtina lietuvių kalba. 
Žmogaus teisių žygis yra visų 
tautinis apsisprendimas.

Mykolas Drunga taip pat filo
sofiškai apibrėžė vienybę kaip 
netikrą dorybę, kuri tik iš vir
šaus atrodo galinga. Daug svar
besnis esąs darbštumas, sąmo
ningumas. Jis taip pat kėlė miš
rių vedybų klausimą kaip neiš
vengiamą — reiktų jieškoti kas 
tokiose vedybose yra pozityvaus. 
Iki šiol neturime joms paruoši
mo.

Baigdams jis, kaip ir Eugeni
jus, teigė, kad turime auginti lie
tuvių kultūrą čia. Realistiškai 
kalbant, jam neatrodo, kad jau
nimas grįžtų į Lietuvą, jeigu ji 
išsilaisvintų. Mes čia irgi esame 
tauta. Mes nesame tremtiniai ar 
išeiviai, kaip buvo mūsų tėvai, 
bet ta išeivija mus juhgia — tai 
yra mūsų istorija!

Taip baigėsi simpoziumas, iš
kėlęs įvairius pasisakymus dėl 
pagrindinės kongreso minties. 
Atrodo, reikia jieškoti derinio 
tarp dėmesio Lietuvai ir mūsų 
tautos gyvenimo išeivijoje. Pri
simena rašytojo Leon Uris pasa
kymas: “žinok iš kur ateini. Pir
miau, negu sužinosi kas esi ir 
kur eini, turi žinoti iš kur tu 
ateini” (romanas “Milą 18”).

Gabija

A+A

JONUI BLEIZGIUI mirus, 
reiškiame nuoširdžia užuo

jauta jo liūdinčiai šeimai bei 

artimiesiems, o jo laidotuvių 

proga vietoje gėlių aukoju

siems Tautos Fondui - gilią 

padėką.

E. M. Bumeister $170 E. Jankutė $ 10 G. Maurušaitis $ 5
Ciužų šeima $ 50 Emil. Jankus $ 10 A. Mikšys $ 5
O. I. Delkai $ 50 M. Jankus $ 10 L. A. Millstone,
E. G. Sernas $ 30 VI. Jocas $ 10 A.P.A. $ 5
J. A. Timpa $ 30 A. V. Kulnys $ 10 J. G. Mockus $ 5
Veičekauskų šeima $ 30 J. H. Lasiai $ 10 Marija Naujokas $ 5
W. I. Dauginiai $ 25 J. L. Lukošiai $ 10 J. K. Ožalai $ 5
Kun. Ansas, dr. A. A. M. Marcis $ 10 M. G. Pamataitis $ 5

ir M. Trakiai $ 25 J. I. Meiklejohn $ 10 L. A. Pilipavičius $ 5
E. R. Vilembrektai $ 25 Ed. Miliauskas $ 10 A. Povilaitis $ 5
P. Z. Augaičiai $ 20 A. Muliuolis $ 10 A. G. Povilaitis $ 5
M. E. Grincevičiai $ 20 M. Petrulis $ 10 G. J. Povilaitis $ 5
Z. M. Laurinavičiai $ 20 A. V. Rusienė $ 10 M. Pranevičius $ 5
V. L. Lenauskai $ 20 R. L. Saikus $ 10 J. I. Preikšaitis $ 5
O. A. Skrebūnai $ 20 K. Šidlauskaitė $ 10 J. Prisas $ 5
A. G. Tarvydai $ 20 J. Skrebutėnas $ 10 E. A. Pūkai $ 5
O. Filipūnas $ 15 A. H. Stepaičiai $ 10 O. Rinkevičius $ 5
P. Gulbinskas $ 14 K. Stulpinas $ 10 J. P. Sablinskai $ 5
L. I. Adomavičiai $ 10 I. P. Sturm $ 10 B. V. Saulėnas $ 5
M. Adomavičius $ 10 A. Sukauskas $ 10 J. K. Steponai $ 5
A. E. Augustinavičiai $ 10 P. E. Šernai $ 10 J. Storm $ 5
H. J. Bučys $ 10 K. B. Žutautai $ 7 E. Uleckienė $ 5
G. Buntinienė $ 10 O. S. Banelis $ 5 L. Novogrodckienė $ 5
J. A. Dauginiai $ 10 E. Bartminas $ 5 W. Willenbrechit $ 5
VI. I. Dresher $ 10 A. Basalykas $ 5 A. Kuzmak $ 4
R. Dirvelis $ 10 Vikt. Dailydė $ 5 S. Telšinskas .$ 4
L. L. Einikis $ 10 M. Galinaitis $ 5 J. Bedorfas $ 2
O. Fice $ 10 L. Gvildienė $ 5 A. V. Kazlauskas $ 2
A. Firavičius $ 10 O. Indrelienė $ 5 B. Jesas $ 1
E. K. Gudinskai $ 10 J. V. Jasinevičiai $ 5 L. S. Pringle $ 1
Dr. O. ir J.Gustainiai $ 10 E. Jurkšaitis $ 5 Žemaitaitis $ 1
E. Hermanas $ 10 J. Karaliūnas $ 5 Toronto skautinin-
G. A. Izokait $ 10 J. Karasiejus $ 5 kių-kų Ramovė $ 55
A. O. Jakimavičiai $ 10 E. A. Lorenc $ 5 Baltiečių moterų

M. Malinauskas $ 5 d r-j a $ 20
Iš viso suaukota $1.231.
Šios žemės kelionėje mylėjai Dievą, tėvynę ir artimą. Tebūna Tau, mielas tau

tieti, šviesūs žvaigždžių takai Viešpaties amžinybėje.
Aukotojams, taip prasmingai pagerbusiems Velionį, t.y. parėmusiems pavergtos 

tėvynės Lietuvos laisvinimo pastangas, reiškiame viešą padėką.
Tautos Fondo

Toronto Apylinkės Atstovybė
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JAV ir Kanados lietuvių jaunimo atstovų suvažiavime, kuris įvyko Ročeste
ryje, dalyvius registravo ir jais rūpinosi Ročesterio jaunimas

Nuotr. R. Sakadolskio

INFLIACIJA IR EKONOMINĖ KRIZĖ
Devynių Europos ekonomistų 

organizacijų vadai savo konfe
rencijoje priėjo išvadą, kad pa
saulinė krizė gali būti išvengta 
tiktai tarptautinės ekonomijos 
politikos mastu. Paryžiuje eko
nomistų konferencija buvo la
biau pesimistiška, negu Niujor
ko konferencija, kuri numatė, 
kad JAV produkcija sumažės 
0,7% 1975 m., o 1974 m. pro
dukcija sumažėjo 1,8%. Japo
nijoje tikimasi, kad ekonomija 
1975 m. pagyvės. Atrodo, bus 
jieškoma priežasčių ekonominio 
pagerėjimo, pradedant 1951 
metais. Vašingtono ekonomistai 
mano, kad ekonominis netikru
mas truks ilgiau, negu dauguma 
specialistų galvoja. Ekonomistų 
konferencijos manymu, stagna
cija baigsis apie 1975 m. vidurį. 
Visai natūralu, įmonių pelnas 
sumažės dėl išlaidų padidėjimo. 
Krizę šiuo metu galima charak
terizuoti kaip įmonių veiklą že
miau savo pajėgumo. Amerikos 
ekonominis potencialas dau
giausia nukris per pirmą 1975 
m. pusmetį, bet antrame 1975 
m. pusmetyje pradės laipsniškai 
atsigauti.

Mičigano universiteto ekono
mistų metinėje konferencijoje 
buvo pranašauta, kad 1975 m. 
infliacija sumažės iki 6-7% vie

toje dabartinės 11,6%.
Po II D. karo turėjome 6 eko

nomines krizes, bet dabartinė 
gali būti ilgiausia ir trukti dve- 
jus-trejus metus. Prie 1930 m. 
ekonominės padėties neprieis, 
nes turėta pakankamai ekono
minių ir finansinių pamokų.

Toronto universiteto ekono
mistų nuomone, nėra priemo
nių infliacijai sulaikyti. Kaip il
gai ji truks ir kokios bus pasek
mės, nebando atsakyti. Visdėlto 
kada nors padėtis turės pasi
keisti į gerąją pusę. K. Liutkus

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-51 91

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.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. - 12 v.
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® PAVERGTOJE TE/ffiEJE ©■ LIETUVIAI PASAULYJE
ATEIZMO KOORDINATORIAI
“Tiesos” 2 nr. skaitytojai supažin- 

d’naml su Vilniuj įvykusiu respubli
kinės ateistinės propagandos koordi
navimo tarybos posėdžiu, kuriame 
kalbėjo tarybos pirm. J. Kuolelis, 
vilniškės kompartijos centrinio ko
miteto propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėjas, Vilniaus universiteto 
filosofijos istorijos ir ateizmo kated
ros docentas B. Genzelis, filosofijos, 
teisės ir sociologijos skyriaus prie 
istorijos instituto sektoriaus vedėjas 
J. Aničas, patarėjas ministerių tary
bai I*. Mišutis bei kiti nariai. Pra
nešime rašoma: “... tyrimai moksli
nio ateizmo srityje atliekami visose 
respublikos aukštosiose mokyklose 
bei Mokslu akademijoje. Jose plačiai 
nagrinėjamos krikščionybės atsiradi
mo priežastys Lietuvoje, demaskuo
jamas reakcinis bažnyčios vaidmuo 
visuomenės gyvenime, atskleidžia
mos lietuvių buržuazinės emigraci
jos socialinės-politinės ir filosofinės 
koncepcijos, jų ryšiai su šiuolaikine 
buržuazine filosofija ir tarptautiniu 
antikomunizmu, gvildenamos dorovi
nės bei etinės tarybinio žmogaus pa
žiūros, ir t.t. Tyrimai šioje srityje 
ateityje bus dar labiau plečiami. Nu
matoma nagrinėti tokias temas, kaip 
religijos ir ateizmo istorija, religijos 
sociologija, klerikalinio antikomuniz
mo metodologijos kritika. Šiais klau
simais bus paruošti ir išleisti moks
liniai veikalai, pasirodys daugiau po
puliarios literatūros ...” Taigi, 
“mokslinio" ateizmo propaguotojams 
rūpi ne tik kova su religija okupuo- 
toj Lietuvoj, bet ir išeivijos veikla, 
jos politinės ir net filosofinės nuo
taikos. Posėdyje buvo nutarta dar la
biau stiprinti ateistinę propagandų 
spaudoje, per radiją ir televiziją, 
konferencijomis ir seminarais, ku
riuos surengs augštosios mokyklos, 
ateizmo muzėjus Vilniuje ir “žini
jos” draugija.

VĖTROS IR LIŪTYS
Sausio 4 d. Grenlandijoje susifor

mavęs negilus cikloninis sūkurys pa
lietė ir Lietuvą. Sausio G d. rytą vėjo 
greitis Klaipėdoje pasiekė 2G met
rus per sekundę, gūsių — 34 metrus. 
Vilniuje vakarų krypties vėjas su
stiprėjo iki 24 m per sekundę, gūsių 
— iki 28 m. Daug kur prapliupo lie
tus, o Biržuose netgi ėmė griaudėti 
perkūnija. Šilutės rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas 
Ignas Venskavičius sausio 7 d. tele
foniniame pasikalbėjime su “Tiesos” 
korespondentu Leonu Braziuliu at
skleidė dalį padarytų nuostolių: “Pa
tvino tartum pavasarį. Vakaris vėjas 
šiaušia Nemuną, gena jį atgal, van
duo plūsta ir iš Kuršių marių. Išsilie
jo Šyša, Minija, Leitė, kitos upės. 
Atkirsti keliai į Mingės kaimą Kintų 
žuvininkystės ūkyje, į Rusnės salą, j 
Sausgalvius Šilutės žemės ūkio tech
nikumo mokomajame ūkyje, Kučus 
Nemuno valstybiniame žirgyne, Leit- 
girius Juknaičių tarybiniame ūkyje 
ir kitas gyvenvietes. Daug kur nu- 
vartyti ar apdraskyti stogai, išlaužyti 
ar išrauti medžiai, išgriauti stulpai, 
nutraukyti elektros bei telefono lai
dai. Dešimt ūkių neteko ryšio su ra
jono centru. Laimei, žmonių aukų

DELHI-TILLSONBURGO AUKOTOJAI
1974 m. vasario 16 d. aukojo: Va

sario 16 minėjimo organizacijų ko
mitetas — $200, Tillsonburgo Lietu
vių Ūkininkų Klubas — $75, DLK 
Gedimino šaulių kuopa — $50, KLK 
Moterų Draugijos Delhi skyrius — 
$25, D. Žiogas — $30. G. Rugienis
— $25.

A. Rudokas — 20, S. Jakubickas
— 20, J. Mačiulis — 20, B. Stonkus
— 20, S. Styras — 20, V. Miceika — 
20, P. Augaitis — 20, B. Dirsė — 20, 
J. Vieraitis — 20.

A. Usvaltas — 10, J. Laureckas — 
10, J. Jocas -j- 10, K. Ratavičienė — 
10, A. Kairys — 10, B. Polenskas —- 
10, A. Budreika — 10. K. Liubartas
— 10, A. Vaitkevičius — 10, J. Jurė
nas — 10, J. Rimkus — 10, H. Kai
rienė — 10, A. Augustis — 10, G. 
Sutkaitis — 10, V. Dirsė — 10, V. 
Zadurskis — 10, kun. dr. J. Gutaus
kas — 10, J. Bliumas — 10.

J. Gudinskas — 5, S. Jokubilius — 
5, J. Gurklys — 5, J. Gerčas — 5, B. 
Povilaitis — 5, P. Ožalas — 5, P. Žil

************ ****** * ******* * ** * * * rr r f * * * + ? + * + + + +
% DELHI-TILLSONBURG, Ontario

LiefUyos nepriklausomybės J 
paskelbimo 57-tos sukakties

X* MINĖJIMAS į
X X
$ rengiamas vasario 15, šeštadienį, $
£ 7 vai. vakaro, Tillsonburgo Community Centre salėje £ 
£ (45 Hardy Street)
j P R O G U M O J £ ; $

_ . , , ,. , . ....
£ • Žuvusių uz Lietuvos laisvę pamine/imas
$ ir trumpa paskaita $
S • Londono "Baltijos” ansamblis 'j

(Chorui vadovauja — Loreta Lukšaitė ir '<■
Vida Petrašiūnaitė,

yv tautiniams šokiams — Miras ir Dana Chainauskai) J* 
$ • Orkestras, šokiai, bufetas, loterija $

Lietuvių visuomenė kviečiama mūsų didžioje šventėje 
dalyavuti. Visų apylinkės organizacijų vardu —

v‘ KLB Delhi apylinkės valdyba

nėra. Tačiau materialiniai nuostoliai, 
atrodo, susidaro nemaži...” Ciklonas 
praūžė virš centrinių Švedijos rajo
nų. Dabar jį jau yra pakeitęs j pie
tus besiveržiantis šaltas arktinis 
oras.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS
Liūdnoką automobilių nelaimių 

vaizdą 1974 m. atskleidžia trijų mė
nesių oficiali statistika. Tų metų 
mėnesinis rekordas buvo pasiektas 
rugsėjyje, kai Lietuvos plentuose ir 
miestų gatvėse įvyko net 622 nelai
mės, kuriote žuvo 108 žmonės, o su
žeista buvo 590. Spalyje įvykusios 
436 automobilių nelaimės pareikala
vo 78 gyvybės aukų, sužeidė 358 as
menis. Lapkrityje nelaimių susilauk
ta 420, žuvusių — 63, sužeistų — 
336. Pagrindinė nelaimių priežastis 
— girti vairuotojai ir neblaivūs pės
tieji.

KAI TRŪKSTA BUTŲ
Aleksandra Matekūnaitė "Kom

jaunimo Tiesos” 1974 m. gruodžio 28 
d. laidoj atskleidžia Kauno lokomo
tyvų depo mašinisto padėjėjo Valen
tino B. susikirtimą su šio miesto Le
nino rajono vykdomuoju komitetu. 
Valentinas, laukdamas eilės butui, 
su uošviais ir žmonos sesers šeima 
gyveno avarinio namo 32,83 kv. met
ro butelyje. Kai pagaliau atėjo lai
kas tą namą nugriauti, jiems vėl bu
vo parūpintas bendras 50,15 kv. met
ro ploto trijų kambarių naujas bu
tas, nors Valentinas savo šeimai rei
kalavo atskiro buto. Jo šeimą suda
rė kūdikio laukianti žmona ir dvejų 
su puse metų dukrelė Gitana. Pro
testuodamas prieš Lenino rajono 
vykdomojo komiteto sprendimą, jis 
vėjuotą rudenį su žmona ir dukrele 
persikėlė į Kaune pasistatytą pala
pinę. Lenino rajono prokuroras įsa
kė palapinę nugriauti, bet ji ir vėl 
išdygdavo kaip grybas po lietaus. 
Kai žmonai atėjo laikas važiuoti li
goninėn, kur ji susilaukė naujagi
mio, Valentinas dukrelę Gitaną pa
liko vykdomojo komiteto būstinėje. 
Jo protestą dar labiau sustiprino ar
gumentas, kad šeima su mažu vaiku 
Ir naujagimiu tikrai reikalinga atski
ro buto. “Komjaunimo Tiesos” bend
radarbė A. Matekūnaitė, papasakoju
si šią istoriją, gina vykdomąjį komi
tetą, negalintį visoms šeimoms parū
pinti atskirų butų. Valentiną ji juo
dina net ir žmonos vardu. Tačiau 
faktas lieka faktu, kad tie komparti
jos biurokratai tris šešių suaugusių 
asmenų šeimas su mažu vaiku ir kū
dikiu įgrūdo į nedidelį 50,15 kv. met
ro ploto butą. Jeigu tie kambariai 
yra vienodo dydžio, kiekvienai šei
mai tenka vos po 16,7 kv. metro. 
Toks žmonių sukimšimas j vieną bu
tą mums tegali priminti UNRROS 
laikus karo nusiaubtos Vokietijos 
stovyklose. Šiemet okupuotoj Lietu
voj bus minimas II D. karo užbai
gos trisdešimtmetis. Atrodo, buvo 
pakankamai laiko ne tik užgydyti 
karo žaizdas, bet ir parūpinti visiems 
gyventojams pakankamą pastogę. Jo- 
markinis butų sukoichozinimas rodo 
visišką kompartijos atsilikimą nuo 
pagrindinių gyvenimo poreikių.

V. Kst.

vitis — 5, B. Keburis — 5, P. Kun
činą — 5, S. Liaudinskas — 5, P. La- 
pienis — 5, M. Grincevičius — 5, L. 
Balnys — 5, B. Svirka — 5, S. Ber
žinis — 5, M. Norkus — 5, V. Vytas
— 5, A. Ambroziejus — 5, M. Stan- 
kaitienė — 5, P. Malakauskas — 5, 
P. Vindašius — 5, J J.oneikas — 5, 
J. Balys — 5, K. Lukošius — 5, J. 
Vitkauskas — 5, B. Čeika — 5, A. 
Masiulis — 5, V. Treigys — 5.

V. Radauskas — 7, P. Petraitis — 
6, P. Lileikis — 3.

P. Gudinskas — 2, P. Andreikienė
— 2, B. Vyšniauskas — 2, J. Korsa
kas— 2, V. Tarvydas — 2, P. Janu
lis — 2, O. Rutkauskienė — 2, A. 
Lapenas — 2, J. Lukšys — 2, O. Ans- 
kaitienė — 2, A. Langas — 2, M. Ru
dokienė —2.

S. Olekas — 1, E. Langas — 1, A. 
Gaižauskienė — 1, E. Pūkienė — 1, 
P. Martišius — 1

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū! Tautos Fondo įgaliotinis —

Gediminas Rugienis

Brazilijos lietuvių jaunimo tautinių šokių grupė “Nemunas” ruošiasi dalyvauti tautinių šokių šventėje ir laukia 
atvykstant į jaunimo kongresą tautiečių iš JAV, Kanados ir kitų kraštų

Hamiltono ateitininkai 
visus maloniai kviečia i

BALIU
• Penkios premijuojamos kaukės
• Bufetas su įvairiais gėrimais
• Staliukų ir smulkių daiktų loterija
• Šokiams gros "Galaxy Dance Band"

KAUKIU | 
vasario 8, šeštadienį,

Jaunimo Centro salėje
- '

• Pradžia — 7.30 vai. vakaro
• įėjimas — $3.00,

studentams ir pensininkams — $1.50
Rengėjai

. m r............v., .-..v.-. s

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS” IR " N E M U N O ” 

TUNTŲ rengiama Lietuvos nepri
klausomybės šventė — iškilminga 
sueiga įvyks vasario 9, sekmadienį. 
Visi skautai ir skautės (pilnai uni
formuoti) renkasi salėje po bažny
čia 10.30 v.r. Abu tuntai dalyvaus 11 
v. Mišiose. Sueiga įvyks 12 v. po pa
maldų parapijos salėje. Į ją esame 
pakvietę St. Catharines ir Londono 
skautus bei skautes. Sueigos metu 
bus įžodžiai, trumpa programa, lau
žas ir užkandžiai. Kviečiu visus skau
tų tėvelius, pažįstamus ir kitus daly
vauti šioje sueigoje. Primenu, kad 
ligi šios sueigos turi būti sumokėtas 
nario mokestis.

Kaziuko mugė įvyks kovo 16 d. 
nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p. Raginu vi
sas skautes nuoširdžiai dirbti ir jau 
skubiai ruoštis mugei.

Skautų vadovybė nutarė, kad su 
nario mokesčiu bus privaloma ir 
“Skautų Aido” prenumerata — $5 
metams (viena prenumerata kiek
vienai skautiškai šeimai). Mes šią 
taisyklę pradėsime vykdyti ateinan
tį rudenį. Būtų labai naudinga, jei
gu kiekviena skautiška šeima užsisa
kytų organizacijos žurnalą. Tai bus 
galima padaryti per Kaziuko mugę. 
Iki pasimatymo sueigoje ...

Budžiu! “Širvintos tunto tuntinin- 
kė ps. Aid. Baltakienė

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MANIFESTACIJO

JE - DEMONSTRACIJOJE dalyvaus 
ir provincinės valdžios ministeris 
Robert Welch. Jis taip pat dalyvaus 
ir priėmime. Lietuviai, kurie norėtų 
tame priėmime dalyvauti, yra pra
šomi iš anksto užsirašyti pas apylin
kės valdybos vicepirm. Juozą Paukš
tį tel. 682-7607. Kaina vienam asme
niui — $5. Vietos salėje ribotos. Sa
lėje galima bus užsisakyti valgius 
pagal sąrašą, sumokant vietoje.

Vasario 16 šventės paruošiamieji 
darbai eina sklandžiai. Numatoma, 
kad tiek prie paminklo, tiek priėmi
me bus apie 20 žymių kitataučių, ku
rių tarpe — minėtasis ministeris, 
taip pat federacinės valdžios atsto
vas Gilbert Parent, keli parlamenta
rai ir pavergtų tautų atstovai. Koks 
bebūtų oras, viskas vyks kaip numa
tyta. Svarbu tik, kad mes, lietuviai, 
dalyvautume šia svarbia proga iš vi
so Niagaros pusiasalio ir Buffalo 
miesto. Kanada neturi pakartoti 
Australijos bei N. Zelandijos gėdin
go žingsnio. Tai žymia dalimi pri
klauso ir nuo visų lietuvių aktyvu
mo.

Vasario 8, šeštadienį, tautiečiai, 
ypač arčiau gyveną prie miesto ro
tušės, lygiai 9 v.r. turėtų susirinkti 
pakelti Lietuvos vėliavos, kuri čia 
plevėsuos visą savaitę.

MIRĖ DU LIETUVIAI — vieną 
dieną Juozas Grigas, o kitą — Vita
lis Alonderis. Didelis smūgis arti
miesiems ir visai mūsų negausiai 
bendruomenei. Abu buvo, kol sveika
ta leido, labai veiklūs lietuviai. J. 
Grigas buvo daugelyje valdybų, pa
dėjo kur tik reikėjo. Vitalis Alonde
ris buvo vienas iš steigėjų gerai vei
kusios skautams remti draugijos. 
Abu turėjo daug bičiulių, todėl to
kių gausių laidotuvių čia dar nėra 
buvę. J. Grigas paliko liūdinčią žmo
ną, dukterį, podukrą ir posūnį, V. 
Alonderis — liūdinčią žmoną, posū
nį ir du brolius. Šios srities lietuviai 
dalyvauja jų liūdesy ir reiškia gilią 
užuojautą. Kor.

DELHI, ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukaktis bus iškil
mingai paminėta vasario 15, šešta
dienį, 7 v.v., Tillsonburgo Communi
ty Centre salėje. Meninę programos 
dalį atliks "Baltijos” ansamblis iš 
Londono, Ont. Bus orkestras, šokiai, 
bufetas ir loterija. Minėjimą rengia 
KLB Delhi • Tillsonburgo apylinkės 
valdyba ir kviečia visus tautiečius 
dalyvauti. Kor.

LONDONO STUDENTŲ ŽINIOS
Londono studentai veikia nuo 

mokslo metų pradžios. Rudenį buvo 
dažni susirinkimai. Atstovai buvo 
nusiųsti į LSS suvažiavimą Toronte 
ir į jaunimo suvažiavimą Ročestery- 
jc.

Neseniai buvo posėdis. Dalyvavo 
nemažai studentų. Jaunimo tarybos 
atstovai — Jurgis Valaitis ir Algis 
Jusys kalbėjo apie tai, kas buvo nu
spręsta ir nagrinėta Ročesteryje. Įdo
mu buvo išgirsti apie III PLJK, ku
ris įvyks šiais metais P. Amerikoje.

Šiemet Londone studijuoja per 
100 lietuvių studentų. Tai didžiausias 
iki šiol lietuvių studentų skaičius 
Londone. Daug daugiau žmonių pa
laiko ryšius su lietuviais studentais. 
Malonu matyti daug naujų veidų ir 
išgirsti naujų idėjų.

Londono ir Windsoro lietuvių stu
dentų klubai palaiko keleto metų 
tradiciją — futbolo rungtynes. Per
nai Windsoras laimėjo taurę antrus 
metus iš eilės. Londono studentai 
nenusivylę -s-tfįjau pradėjo futbolo 
treniruotes. Nenorime iš anksto di
džiuotis, bet taurę tikrai parnešime 
“namo”. Stipresnei konkurencijai 
esame pakvietę studentų klubus iš 
kitų vietovių.

Jau žinome, kad dalyvių bus iš 
Toronto ir Detroito, žaidimai įvyks 
1975 m. vasario 1 d. universiteto sta- 
dijone (J. W. Little Memorial Sta
dium). Rungtynės prasidės 2 v.p.p. 
Vakare bus šokiai lietuvių parapijos 
salėje Dundas St. Gros puikus Lon
dono lietuvių studentų orkestras. 
Bus skanūs valgiai ir pigūs gėrimai.

Nakvynės visiems atvykusioms bus 
parūpintos. Tik prašome atsivežti 
miegmaišius ir pagalves.

Kviečiame visus universitetų stu
dentus atvykti ir dalyvauti rungty
nėse bei atsivežti savo “cheerlead
ers”. Kai pralaimės kitos vietovės 
Londonui, juk reikia, kad būtų dau
giau žiūrovų, kuriems galima būtų 
pasiskųsti. Taip pat bus rungtynių

EKSKURSIJA ŠVENTOJON ŽEMĖN 
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., 
7010 Tecumseh Road East, 

Windsor, Ontario

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-------------

kiekvieno skoniui

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

karaliaus rinkimai. Baigęs savo ka
denciją Antanas Vyšniauskas laukia 
momento perduoti savo titulą kitam 
laimingam vyrukui. Palaikykime šią 
tradiciją. Iki pasimatymo!

Vakarų Ontario Lietuvių Studentų 
Universiteto Klubas

London, Ontario
SUSITIKSIME BLYNŲ BALIUJE! 

Žinoma, kad taip — juk tai paskuti
nė proga pasilinksminti prieš ilgą 
gavėnią! Tad nesigailėsite atvykę į 
parapijos salę 1414 Dundas St. E. 
vasario 8, šeštadienį. Pradžia — 8 
v.v. Vakaro rengėjos — darbščiosios 
katalikės moterys maloniai Jus pa
sitiks ir skaniai pavaišins. Ten bus 
turtingas ir įvairus bufetas, linksma 
muzika (P. Gcnčiaus, jn., orkestro), 
puiki nuotaika ir t.t. Rengėjos iš su
telktų lėšų remia jaunimo organiza
cijas, lietuvišką spaudą, atstovauja 
lietuviams kanadiečių visuomenėje 
savo sėkmingomis parodomis ir t.t. 
Tad tuo pačiu nuoširdumu ir joms 
atsilyginkime — gausiai dalyvauki
me! Pageidaujami laimikiai (fantai) 
loterijai. Lietuviška muzika, lietuviš
ki valgiai ir įvairūs skanumynai bu
fete ir tikra šeimyniška nuotaika pa
dės užsigavėti. Katalikių moterų ba
lius visada yra populiarus ir sėkmin
gas. Reikia manyti, kad nekitaip bus 
ir šį kartą. Tad iki malonaus pasima
tymo geros nuotaikos baliuje. D. E.

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

lęšiai (contact lenses).

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 8’2%
term, depozitus 1 m. 9 %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 Vi %

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

J. A. Valstybės
AMERIKOS LIETUVIŲ TARY

BOS suvažiavime išrinkta naujoji 
valdyba sausio 10 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. — dr. K. 
Bobelis, vicepirmininkai — T. Blin- 
strubas, dr. K. Sidlauskas, dr. V. Si
maitis ir dr. J. Valaitis, sekr. — 
kuri. A. Stašys, ižd. — J. Skorubskas, 
finansų sekr. — E. Smilgys, protoko
lų sekr. — A. Pakalniškis, nariai — 
A. Jonikas, T. Kuzienė, V. Šimkus ir 
E. Vilimaitė. Siame posėdyje taipgi 
buvo sudarytos ir kelios komisijos, 
kurių darbų vyriausioji! koordinato
rium bei politikos vadovu su JAV 
administracija ir kongresu bus 
ALTos valdybos pirm. dr. K. Bobe
lis. Vykdomosios pareigos patikėtos 
sekretoriatui — kun. Stašiui, A. Pa
kalniškiui ir J. Skorubskui. Bendros 
veiklos klausinius sausio 10-11 d.d. 
aptarė VLIKo atstovai inž. J. Valai
tis ir St. Lūšys su ALTos atstovais 
kun. A. Stašiu, dr. K. Šidlausku, dr. 
V. Simaičiu ir dr. J. Valaičiu.

ALGIMANTAS GEČYS, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos pirmi
ninkas, užmezgė ryšius su advokatu 
Jerome J. Shestack, vadovaujančiu 
tarptautinei žmogaus teisių sąjungai 
— International League for the 
Right of Man. Jam įteikta dokumen
tinė medžiaga, liečianti žmogaus tei
sių pažeidimus pavergtoje Lietuvo
je, kartu su prašymu pasiųsti atsto
vus į Vilniuje vykstančius teismus, 
susietus su “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” platinimu. Ten 
bus teisiamas ir žymusis rusų disi
dentas S. Kovalevas. Si organizacija, 
įsteigta 1942 m., turi daugiau kaip 
3.000 narių 37-niose valstybėse. Jos 
skyrius Sovietų Sąjungoje, turėjęs 6 
narius, dabar liko tik su vienu A. 
Sacharovu.

BOSTONE IR APYLINKĖSE GY
VENANTYS buvusios Dilliugeno sto
vyklos nariai yra pasiryžę surengti 
buvusiųjų dillingiečių suvažiavimą, 
kuriam/ yra numatytas šiemetinės 
amerikiečių Padėkos Dienos savait
galis. Suvažiavimo tikslas — po ket
virčio šimtmečio atnaujinti pažintis, 
pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais. 
Laukiama ir buvusiųjų dillingiečių 
atžalyno. Informacijas teikia Jonas 
Valiukonis, 99 P Street, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

VILNIETIS ŽURNALISTAS Apo 
linaras Sinkevičius su žmona Zinai
da vasario pradžioje grįžta Vilniun. 
“Vienybės” pranešimu, jis čia buvo 
atvykęs kaip sovietų laikraščio “Mos
cow News” korespondentas, nes JAV 
vyriausybė tebepripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę ir nesutinka su jos 
priverstiniu įjungimu Sovietų Sąjun
gom Vilniečiai žurnalistai į JAV įsi
leidžiami tik kaip rusų laikraščių at
stovai. Tokiais anksčiau yra bu
vęs Albertas Laurinčiukas ir Rober
tas Žiugžda. A. Sinkevičiaus sutar
tis jau pasibaigė pernai. Maskvai pa
lankius pranešimus jis skelbdavo ir 
vilniškėj “Tiesoj”, kurios vyr. redak
torius dabar yra A. Laurinčiukas.

KOMPOZ. ALEKSANDRUI J. 
ALEKSIUI Waterbury, Conn., ligo- 
ninėje prieš Kalėdas buvo padaryta 
sėkminga širdies operacija. Jo svei
kata gerėja.

LAIKRAŠTIS “THE MIAMI HER
ALD”, aprašydamas Kalėdas Sovie
tų Sąjungoje, pabrėžia taikos siekius 
pamoksluose. Jis mini Maskvos šv. 
Liudviko bažnyčios kleboną kun. Sta
nislovą Mažeiką ir Vilniaus šv. Pet
ro ir šv. Povilo bažnyčioje pamokslą 
sakiusį kun. Antaną Dilį. Pasak AP 
agentūros, kalėdiniai varpai skam
bėjo Panevėžyje, Kaišiadoryse, Vil
kaviškyje ir Kaune.

Venecuela
DANUTĖ BUBNYTĖ, buvusi Va- 

lencijos gyventoja, dabar gyvenanti 
Toronte, Kanadoje, viešėjo pas savo 
seserį Ireną, aplankė ir kitus tautie
čius.

KALĖDŲ PROGA kapelionas kun. 
A. Perkumas, SDB, lankė lietuvių 
šeimas. Caracas mieste ji lydėjo apie 
10 jaunuolių, kurie toms šeimoms 
pagiedojo kalėdinių giesmių. Beat
ričę Mikalauskaitę vedęs inž. Carlos 
Dominguez, sužavėtas tokio lietuviš
ko vieningumo, savo lėktuvu kun. A. 
Perkumą nuskraidino pas Valencijos 
lietuvių šeimas.
Australija

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NOS Adelaidėje buvo pradėtos ab
straktaus meno parodos atidarymu 
Lidunis galerijoje. Atidarymo žodį 
tarė kompoz. Br. Budriūnas, svečias 
iš Los Angeles. Dailininkams jis pa
reiškė pageidavimą, kad savo kūri
niams jie pasirinktų temas ir iš Lie
tuvos praeities bei dabarties. L. šim- 
kutės-Pocienės suorganizuotoj paro
doj dalyvavo 14 Australijos lietuvių 
dailininkų. Literatūros, dainos ir mu
zikos vakarui vadovavo jo organiza
torius Pr. Pusdešris. Literatūrai at
stovavo poetai L. Pocienė, V. Kazo
kas, A.Veščiūnaitė, J.Mikštas, M.Ma- 
lakūnienė, feljetonistas V. Baltutis 
ir prozininkė A. Lukšytė, dainai — 
solistai J. Rūbas, G. Vasiliauskienė, 
muzikai — pianistė R. Kubiliūtė. J 
Lietuvių Dienų rėmus taipgi buvo 
įtraukta PLB pirm. inž. Br. Nainio 
atidaryta sporto šventė, Adelaidės 
"Vaidilos” teatro suvaidinta A. Kai
rio “šviesa, kuri nedegė”, režisuota 
J. Neverausko, tautinių šokių vaka
ras, spalvinga dainų šventė, jaunimo 
talentų vakaras.

ALB TARYBOS ATSTOVŲ SUVA
ŽIAVIMĄ sveikino PLB pirm. inž. 
Br. Nainys. Naujojon krašto valdy- 
bon dvejų metų laikotarpiui balsų 

dauguma išrinkti 7 melburniečiai: P. 
Sungaila ir A. Šimkus, gavę po 57 
balsus, V. Ališauskas — 48, A. Bla- 
dzevičius — 46, D. Levickienė — 38,
V. Juška — 35 ir J. Peienauskas — 
32. Prof. A. Kabaila skaitė paskaitą 
“Pabaltijo pripažinimas, faktai, įvy
kiai ir kas toliau”, inž. Br. Nainys 
kalbėjo apie lietuvių problemas. Lie
tuvių Dienų proga suvažiavimus taip 
pat turėjo LKVS “Ramovė”, inžinie
riai ir architektai, Australijos lietu
viai studentai, Australijos lietuvių 
kapelionų sekretoriatas.

ĮSPŪDINGAI PRAĖJO Lietuvių 
Dienų pamaldos: gruodžio 27 — Lie
tuvių Katalikų Centro šv. Kazimiero 
koplyčioje, gruodžio 29 — šv. Ksave
ro Adelaidės katedroje. Abiejose 
šventovėse Mišias koncclebravo kun. 
A. Spurgis, MIC, kun. K. Bučinys, 
OFM, ir kun. P. Butkus. Pamokslas 
koplyčioje buvo kun. A. Spurglo, 
MIC, o katedroje į lietuvius prabilo 
Adelaidės arkiv. James Gleeson, pa
sisakydamas ir prieš Australijos vy
riausybės gėdingą lietuvių tautos ati
davimą Sovietų Sąjungai. Lietuvių 
Dienos užbaigtos bendru visų daly
vių 1975 m. sutikimu Centennial 
Hall salėje, turinčioje 2.000 vietų. 
Sausio 1 d. popietę buvo surengta 
lietuvių gegužinė.

AUSTRALIJOS OPOZICIJOS VA
DAS W. SNEDDEN, Kalėdų ir N. 
Metų švenčių proga lankydamasis 
Adelaidėje, priėmė PLB pirm. inž. 
Br. Nainį su ALB pirm. V. Neveraus- 
ku ir ALB įgaliotiniu politiniams 

•reikalams J. Lapsiu. Inž. Br. Nainys 
jam įteikė Lietuvos nepriklausomy
bės medalį, išleistą JAV Lietuvių 
Fondo, minint Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo penkiasdešimtmetį.
W. Snedden pažadėjo sekančiame 
rinkiminiame vajuje Į savo partijos 
programą įrašyti pažadą, kad laimė
jimo atveju būtų atšauktas Pabalti
jo pripažinimas Sovietų Sąjungai. 
Pasikalbėjimą su PLB pirm. inž. Br. 
Nainiu Kalėdų antrosios dienos va
karą transliavo Adelaidės televizijos 
II kanalas, o visos radijo stotys pra
nešė JAV lietuvių ekskursijos atvy
kimą į Lietuvių Dienas.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ N A M A I 

yra tapę lietuvių jūrininkų atostogų 
bei poilsio vieta. Kalėdas juose at
šventė P. Gudiškis, T. Lekavičius, B. 
Ališauskas, A. Ptašinskas ir Ru- 
džianskas. šventėms nesuskubo at
vykti visų laukiamas J. Lukėnas. Po 
švenčių lietuviai jūrininkai vėl grįžo 
Į savo laivus.

MANČESTERIO LIETUVIŲ KLU
BE Kalėdų eglutę surengė lituanisti
nės sekmadienio mokyklos mokinių 
ir skautų tėvų komitetas. Dalyvavo 
apie 30 vaikų, kuriuos apdovanojo 
Kalėdų senelio pareigas atlikęs V. 
Motuzą. Eglutei vadovavo mokyto
jas D. Dainauskas, mažuosius daly
vius sveikino kun. V. Kamaitis ir klu
bo pirm. V. Bernatavičius. Programą 
atliko jaunieji skautai su seserijos 
vadeive ps. J. Traškiene. Tėvų ir vai
kų bendrų vaišių metus visus links
mino akordeonistas P. Viržintas.

Vokietija
TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ 

Vasario 16 gimnazijos mokiniams bu
vo surengta jau dvidešimtą kartą. Ją 
kasmet organizuoja evangelikų liu
teronų ir katalikų tikybos dėstyto
jai. Pirmiesiem jau dvidešimtus me
tus iš eilės atstovavo dijakonas Fri- 
cas Skėrys, o katalikams — dabarti
nis gimnazijos kapelionas kun. Jonas 
Dėdinas, žvakutes uždegė dijakonas 
F. Skėrys, gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius ir šeštokas Eduardas 
Gražutis. Po direktoriaus V. Natke
vičiaus žodžio prasidėjo lietuviškos 
Kūčios, papildytos menine progra
ma — aštuntokės R. Piedaitės vado
vaujamo chorelio giesmėmis, kun. J. 
Dėdino režisuotu vaidinimėliu “Pir
mosios Kalėdos”, kuri atliko pirmų
jų dviejų klasių evangelikai ir ka
talikai mokiniai. Didelį dovanų mai
šą atnešė Kalėdų senelis, iš mėnulio 
atskridęs į Frankfurtą, bet ten pa
klydęs ir pirmiausia nukeliavęs į 
Schwetzingeno pilį. Direktoriui V. 
Natkevičiui jis įteikė gimnazijai skir
tą 500 DM čekį. Atrodo, kad tomis 
dovanomis vėl pasirūpino lietuvių 
sargybų kuopos vyrai, globojantys 
Vasario 16 gimnaziją.

KUN. VACLOVAS ŠARKA Kalė
dų ir N. Metų proga pasiuntė laiš
ką vilniškės augščiausiosios tary
bos prezidiumo pirm. Motiejui šu- 
mauskui, reikalaujantį pilnos religi
nės laisvės sovietų okupuotoje Lie
tuvoje, o laiško kopiją, išverstą į vo
kiečių kalbą, kartu su kalėdiniais 
sveikinimais išsiuntinėjo 66 užsienio 
valstybių konsulams Hamburge, 
Schleswig-IIolsteino, Niedersachseno 
dvasiškiams bei daugelio žymiųjų 
laikraščių redaktoriams. Kaikurie jų 
tą laišką ar jo ištraukas panaudojo 
savo laikraščiuose. M. šumuskas, ži
noma, neatsiliepė. Tyli ir panašius 
laiškus gavęs Vilniaus radiofonas, 
kultūros ministerija, kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais komitetas. 
Matyt, per neapsižiūrėjimą toks laiš
kas nebuvo pasiųstas tikrajam sovie- 
tinamos Lietuvos vadovui P. Griške
vičiui, I sekretoriui, ir jį prižiūrin
čiam Maskvos atstovui V. Charazo- 
vui. M. šumauskas tėra senosios 
gvardijos eilinis karjeristas, neturin
tis jokios galios, nes augščiausiosios 
tarybos prezidiumą tvarko kompar
tijos centrinis komitetas, kurio kont
rolėje taipgi yra ir kultūros minis
terija su Vilniaus radiofonu bei ryši
ninkų komitetu.



GENĖ GESTAUTIENĖ — naujas veidas lietuvių dailės srityje. Pirmoji jos 
tapybos paroda buvo surengta š.m. sausio 19-26 dienomis Los Angeles miesto 
galerijoje “Westwood Center of the Arts”. Dailininkė yra gimusi Biržuose. 
Gimnaziją baigė Pasvalyje. Meną studijavo Stuttgarte, Melburne (Austra
lijoje), Kalifornijos universitete, Santa Monikos kolegijoje, Otis Meno 
Institute. Ilgesnį laiką tobulinosi Paryžiuje pas prancūzų menininką F. de 
Fozez ir pas Kalifornijos tapybos meisterį Kero Antoja. Dailininkė yra 
narė Beverly Hills Art Association, Laguna Arts Association, Westwood 
Center of the Arts.

Marijos Saulaitytės “Šeštoji diena”

ANTANAS MUSTEIKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Knygos kompoziciją autorius 
rentė dviem plotmėm. Viena jų 
prasideda Liudviko misija — 
ugnis turi malšinti ugnį — gel
bėti iš trokštamos mirties brolį 
Mečį. Išpažindamas savo asme
ninę dramą, Liudvikas tikėjosi 
atsverti brolio tragediją ir su
grąžinti jį gyvenimam Iš dalies 
tai jam pavyksta. Bet išpažinti
mi — nusivalymu Liudvikas iš 
tikrųjų ne tiek brolį, kiek save 
pagydo.

Antroji plotmė, įeinanti į pir
mosios rėmus, prasideda Juozo 
ir Liudviko lažybomis: ne Liud
vikui tapti rašytoju, nes gero 
šeimos vyro rolė nesuderinama 
su kūrėjo role. Knygos pabaigo
je abi plotmės susijungia i vie
ną: Liudvikas neparašo romano 
kaip tik todėl, kad praregi tik
rojo žmogaus kelią, vedantį į 
gėrį.

Autoriui atrodo, kad D. K. ci
tuojamas Liudviko-Juozo dialo- 
gėlis nėra švaistymasis tuščiais 
žodžiais, o kaip tik nuveda į ant
rosios plotmės užuomazgą, reikš
mingą, sakyčiau, būtiną kompo
zicijoje.

Jeigu knygos įvykiai ir nuo
tykiai galima lyginti su topo
grafinėmis upelėmis žemės pa
viršiuje, tai abiejose plotmėse 
rutuliojama problematika rei
kia palyginti su požeminėmis 
srovėmis, kurios žmogiškoje eg-

Knyga iš smagiosios pusės

PR, NAUJOKAITIS

“šeštoji diena” yra ketvirta
sis Marijos Saulaitytės poezijos 
rinkinys (pirmasis “Kai mes nu
tylam” 1967, antrasis “Viena 
saulė danguje” 1971, angliškas 
“And You” 1972). Iš jaunesnių
jų (gim. 1941) mūsų išeivijos 
poetų M. Saulaitytė yra pati pra
našiausia, savaimingiausia. Ji 
sugebėjo nenukrypti į tuščius 
modernizmo eksperimentus, bet 
nesustingo ir tradicinėse eilėda
ros formose. Ji eiliuoja laisvai
— atrodo, tyliai, ramiai kalba
si pati su savimi, lengvais, švel
nių spalvų teptuko brūkšneliais 
fiksuoja aplinkumos įspūdžius 
ir savo vidinius išgyvenimus. 
Jos gausios metaforos yra orgi- 
nalios ir tik jai tepriklausan
čios, nepaskolintos, nenudėvė
tos. Poetei šešėliai kilimus že
mei audžia; užuot tiesiai sakius
— praleidau vasarą tarp puikių 
palmių, ji taria: “karališkomis 
palmėmis apsodinau vieną va 
sąrą ...” Poetė išsako save to
kiais įvaizdžiais, kaip išaižytų 
sapnų derlius, senos pilies me
džioklė, ji sugeba ragauti vasa
ros mintis, sapnuoti mėtinį dan
gų, ji skundžiasi, kad baltos mė
nesienos neprigijo, kad neužau
ginome naktų, kad miegas be 
sapno nesaldus . . . Tai vis sim
bolinė išraiškos forma, taupiais 
žodžiais pasakanti susidarančias 
nuotaikas, gilesnius išgyveni
mus, apie kuriuos poetė nekal
ba iškilmingais retoriniais žo
džiais, lyg suslepia aštresnius 
jausmo niuansus ir prabyla pa
čiais švelniausiais tonais. Tie 
tylūs tonai ir žodžių taupumas 
yra M. Saulaitytės poezijos di
džioji jėga. Dažnai ji sugeba ne
sudėtingais vaizdais paliesti ir 
labai svarbias problemas. Kai 
devynragius elnius iššaudys me
džiotojai, o mes būsime sukaus
tę paskutines pasakas, kažin ar

..........NAUJAS "% 
g ANATOLIJAUS KAIRIO $

DRAMINIS VEIKALAS $
| KARŪNA |

Istorinė drama — poema iš Min
daugo laikų — nuo 1237 iki 1268 me
tų — parašyta eiliuota kalba ir susi
deda iš trijų savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos pavasa
ris, 3 v. legenda, vaizduoja Mindau
go kovas į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, apima 
krikšto, karūnacijos ir jau suvieny
tos valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, spren
džia Mindaugo mirties, o kartu ir 
Lietuvos tragediją.

Iš viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir epilo
gas, 318 puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai iliustruota 
ir gražiai išleista knyga. KARŪNA 
tinka vaidinti, skaityti, deklamuoti 
mokyklose, parengimuose, minėji
muose, graži, taisyklinga ir vaizdi 
kalba. Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mokyklos 
baigimo ar betkuria kita proga sa
vo vaikams, anūkams ar draugams, 
lietuviško teatro darbuotojams.

KARŪNĄ išleido knygų leidykla 
DIALOGAS. Kaina $6.50 su persiun
timu. Galima gauti “Drauge”, "Dar
bininke”, “Keleivyje”, “Marginiuo
se”, Vaznelių prekyboje, “Terroje”, 
įvairiuose spaudos kioskuose ir pas 
platintojus arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
“Dialogas”, 8457 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Ill. 60652, USA. 

tada nebus žmonijos pabaigos 
pradžia:

Kai būsime sukaustę 
paskutiniąsias pasakas 
ar dar gimdysime 
vaikus? (37 p.)

Šiame rinkinyje yra per 50 
eilėraščių. Visi jie yra trumpu
čiai, miniatūriniai, nepaprastai 
kondensuoti. Poetė visai nevar
toja daugtaškių, nė brūkšnelių, 
nors nutylėjimų, nulaužtų vaiz
dų, nebaigtų minčių labai gau
su. Kaikuriuose eilėraščiuose vi
sai nevartoja didžiųjų raidžių, 
pasigendame kaikur ir reikalin
gu skyrybos ženklų. Tai savo
tiška (ir visai nereikalinga) ma
niera. Rinkinio eilėraščiai išdės
tyti į 5 skyrius. Pirmojo sky
riaus “Pietuose” miniatūrose 
suvokiame, kad poetė čia užfik
savo savo kelionės į Pietų Ame
riką įspūdžius. Tačiau tie įspū
džiai yra labai fragmentiški, bū
dingose smulkmenose suslėpti, 
supoetinti, sumetaforinti, net 
susimbolinti. Štai kaip poetė iš
reiškia toliuose palikto mylimo 
asmens prisiminimus:

. ... stiklo krislais atkuriu tave — 
langą, per kuri regėsiu 
beveik visa (16 p.)
penkios nuotraukos 
ir ilgesys (17 p.)
tu priklausai 
baltam pajūriui, 
paskutiniam saulės 

išryškėjimui
žmogaus akims (18 p.)

Poetė yra gimusi išeivijo
je, tačiau tėvų tėvynė tebėra gy
va jos širdyje. Lietuva nebuvo 
pamiršta ankstesniuose poetės 
rinkiniuose, ir šiame rinkinyje 
skyrius “Šiaurėje” plazda gyvu 
patriotiniu jausmu. Vienoje gra
žiausių šio ciklo miniatūrų poe
tė sukuria šiltą tėviškės namų 
vaizdą ir jaučiasi buvus namie:

Prie durų dygsta kažkieno 
sugalvotas beržas.

Baltos naktys driekiasi paryčio 
vėjuje.

Žemę apglėbusios šaknys šyla. 
Namai.
Svarūs langai, praviros durys. 
Žemos lubos, tylios sienos. 
Uždengsim išraižytą stalą 
audiniu, pamerksim rūtų, 
įsileisim saulę vienai popietei. 
Bū.iu buvusi namie. (47 p.)

Idilinius tėviškės vaizdus už
dengia prarastos tėvynės gėla:

Išrautas gyvenimo šaknis 
nešiojuosi glėbyje.
Jos gyvos be vandens,
kaip aš — be žemės. (59 p.)

Kituose skyriuose vyrauja eg
zistencinės žmogaus nuotaikos. 
Pasitaiko polinkių ir į sausesnį 
abstraktizmą. Kaikur atskiros 
metaforos atrodo berte pabertos 
be tarpusavio ryšio. Tai silpny
bės, bet jų nedaug. Daugumas 
M. Saulaitytės eilėraščių yra vie
ningos nuotaikos, ir jų prasmė 
nesunkiai suvokiama. Tačiau 
jos poeziją reikia skaityti di
džioje tyloje, susikaupus ir lyg 
maldai nusiteikus, lyg šeštadie
nio vakarą po visų savaitės dar
bų. Gal dėlto parinktas ir šeš
tosios dienos pavadinimas.

Marija Saulaitytė, SESTOJI DIE
NA. Spausdino Nida Pr:ss, Lon
done, 1974 m. Viršelis dail. Alfre
do Stanevičiaus (Urugvajuje), 78 
psl. kaina $3.

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas 
laikraštis.

zistencijoje yra daug galinges
nės.

Konkretinant pro blematiką, 
tenka pasakyti, kad autorius ją 
bandė išreikšti pirmiausia pra
diniu motto, paimtu iš Genezės:

Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal sa
vo paties atvaizdą; pagal Dievo at
vaizdą Jis sutvėrė jį, vyrą ir mote
rį Jis sutvėrė juos... Ir Dievas ma
tė visus tvarinius, kuriuos Jis sukū-
rė, ir jie buvo labai geri.

Tas gerumas autoriaus yra su
prastas dvejopai: 1. kaip gėris 
(pasaulio tvarka), priešpastaty
mas blogiui, ir 2. kaip abiejų ly
čių — vyro ir moters — gėris. 
Autorius pagrindiniu v e i k ėjų, 
vos išplaukusiu į vyro stotą, ir 
atsiremia į taip suvoktą pasau
lio tvarką, su iššauka, implikuo
jančia abiejų prasmių atmetimą. 
Jam netvarka, jei jo tėvynė te- 
riojama; netvarka, jei asmeniš
kai jisai neranda pilnos darnos 
su savo mylima žmona. Norėda
mas tapti pilnu, tikru žmogumi, 
kurio matmuo yra nemarybė, 
herojus pasineria tai į grožį (se
miasi kūrybos paslapčių), tai į 
tiesą (veržiasi į profesionalizmą 
ar į mokslo viršūnes), kol išsi- 
kaptoja ligi gėrio.

Knygos pradžioje tuo gėriu 
suspindi Benediktas Tilvikas; 
vėliau, bėgimo dienomis, Liud
viką sukrečia blogio ir gėrio 
sankryža viename asmeny — Ži- 
liony; dar vėliau — Alfoje. Ide
alus kūrybinis tipas suspinksi 
artimiausiame Liudviko drauge 
—- Mitkuje. O ir kiti veikėjai ro
do atsitiktinių ar gilesnių meno 
polėkių. Tokie yra — Karolina, 
bevardis režisorius iš sostinės, 
gimnazijos direktorius, gimna
zistė Vaitkutė, Bronius Kriau- 
naitis, Reginos ir Nijolės šei
mos su Vilniaus bohema, Kip
ras Kirsna, net Meilutė Liepie- 
nė, Mečys Rimgaila, — dažniau
siai antraeiliai ir trečiaeiliai vei
kėjai. Neretai jie yra susiję su 
blogiu, o tai verčia Liudviką 
pertvarkyti savo “nemarybės” 
sampratą. Palengva paaškėja, 
kad jo profesija ir mokslas — 
šaltas, abstraktus žinojimas — 
neangažuoja jo paties problemai 
apspręsti, nenurodo, kaip save 
surasti vyro - moters dilemoj, 
vad. “lyčių kovoj”. Pastarosios 
atspindžių pilna daugely viene
tų: Reginos, Nijolės, tetos, Mit
kaus, Burkaus, Šimaičių, taip 
pat Kriaunaičio ir ypatingai Ge- 
nevievės-Margaritos ryšiuose su 
kita lytimi. Net ir trečiaeilio 
veikėjo Luko mintis, kad ten, 
Pietų Amerikoj, brunetės greit 
subręsta, Liudvikui gali būti 
reikšminga: ar jo žmona su
brendus? (Žinia, skaitytojas ga
li būti teisus, čia nutardamas, 
kad tai devintas vanduo nuo ki
sieliaus).

Herojus apnuogina savo in
telektinį snobiškumą akistatoj 
su geraširde teta, su Burkų ir 
Šimaičių intelektinio vidutiniš
kumo pavidalais; pastarieji yra 
arčiau šeimos darnos ir gėrio 
nei jis savo intelekto pily. Kad 
ir šypsodamasis iš jų, autorius 
ima pavydėti jų gėrio atspin
džių. Galiausiai herojus nerašo 
“nemirštamo” romano ne todėl, 
kad neturi talento, kaip įtaria T. 
Ž. K., bet kad mokslą, profesiją 
ir meną nuvertina gėrio sąskai
tom Liudvikas lažybas pralai
mi sąmoningai — dėl dviejų 
priežasčių. Atsisakymu rašyti 
jis atveria kelią Mečiui, kurs už 
jį rašo knygą ir atgauna gyveni
mo tikslą, tuo pačiu bent laiki
nai jį išgelbsti gyvenimui. Ant
ra, nerašydamas jis išvengia 
veidmainystės. Romanu gi jis 
būtų save iškėlęs į herojinį lygį, 
nors to jis nėra nusipelnęs: ne
pažino moters “prigimties”, 
klydinėjo tarp grožio, tiesos ir 

gėrio. Gi autentiška kūryba tu
rėtų' būti susijusi su šventu ra
šytojo pašaukimu. Ir čia herojus 
nenori lygintis su kitais kūrė
jais, kurie vadovaujasi kasdie
niškom pažiūrom.

Knygos problematiką antihe- 
rojiškas herojus išbaigia šiais 
žodžiais: pralaimėjimas yra lai
mėjimas. Herojus pralaimėjo 
lažybas ir autoriaus titulą bei 
garbę, o laimėjo žemėno — tik
ro žmogaus, gero žmogaus var
dą pačioj svarbiausioj akistatoj 
— akistatoj su pačiu savim, gal 
ir su Kūrėju.

Ar šios požeminės srovės iš 
tikrųjų yra pėda nutolusias nuo 
tikrovės (nuo fotografijos) ir ar 
jos turi reikšmingą visuotinu- 
numą, kaip reikalauja A. K. ir 
daugelis kitų, ne mano reikalas 
atsakyti. Šitaip betgi atrodo iš 
tos kertės, kur autoriaus stovė
ta.

Tai tiek aš žinau apie autorių. 
Galiu dar pridėti vieną mažutę 
paslaptį: nūnai jis yra susigū
žęs. Kaip po ką tik pasakyto 
anekdoto nepažįstamai publikai: 
kažin ar prapliups įvertinamas 
juokas? Gal toji publika bus jau 
daug kartų tą istoriją girdėjus, 
tad išsišieps nuobodžiai. Gal ji iš 
tikrųjų nesupras neįprasto są
mojaus, bet liks mandagi ir pa

Kaip dauguma žiūri i mažumas?
1971 m. spalio 8 d. min. 

pirm. P. E. Trudeau paskelbė 
par lamente “daugiakultūrišku-1 
mo politiką dviejų kalbų rė
muose”.

Valstybės sekretorius, vykdy
damas jo pareiškimą, be kitų 
projektų, pavedė atlikti dvi stu
dijas, skatinančias šią politiką: 
a. kad yra etninių grupių, no
rinčių išsaugoti savo kultūrinį 
palikimą; b. anglų, prancūzų ir 
kitų kilmių kanadiečiai yra pa
siruošę toleruoti, palankiai pri
imti ir remti esamą etninį skir
tingumą.

Pirmosios prielaidos studija, 
žinoma neoficialių kalbų studi
jos vardu, valstybės sekreto
riaus buvo paskelbta 1973 m. 
spalio mėn. viešame susirinki
me.

Antrai prielaidai išaiškinti ly
giagretus darbas “Daugumos 
laikysenų studija” buvo paves
ta atlikti psichologų būriui, ku
riam vadovauja Queen universi
teto prof. dr. John Berry. Jo 
bendradarbiai tyrinėtojai yra 
dr. Rudy Kalin, taip pat iš 
Queen universiteto, ir dr. Don 
Taylor iš McGill universiteto; 
dr. Luc Lamarche iš Montrealio 
universiteto yra pagrindinis pa
tarėjas.

Montrealio “Centre de Son

ATSIŲSTA PAM INĖTI

ELENA BLANDYTĖ, solistė ir deklamatorė, koncertavusi daugelyje lietu
vių kolonijų JAV-se, pirmą kartą su savo menu pasirodys Kanadoje — 
atliks meninę programa “T. Žiburių” spaudos baliuje Nuotr. S. Jameikio

šventas rastas, psalmy
nas. Penkios knygos. Vertimas iš 
Ncovulgatos. Vertė kun. A.Liesis, re
dagavo kun. V. Aliulis ir kun. č. 
Kavaliauskas Kaune. “Krikščionies 
Gyvenime” 1974 m. leidinys. 264 psl. 
kietais viršeliais. Kaina $3.50. Pre
numeratoriams ir platintojams, 
imantiems nemažiau kaip 10 egz. — 
$2.50.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DA
LIA. 1950-73 metų atsiminimai. Či
kagos Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1974 m. leidinys, 1739 So. Hal- 
sted St., Chicago, Ill. 60609, USA. 
296 psl.' kietais viršeliais. Kaina $7. 
Gaunama pas platintojus.

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVI
JOS PARODA 73. Redagavo Algi
mantas Kezys, SJ. Viršelio nuotrau

siklaus autorių: ar jhu galima 
juoktis?

Tik ar paskutinis šios istori
jos žodis nepriklauso laiko dul
kėm?

Ar ne smagu, malonus šių ei
lučių skaitytojau?

Post scriptum. Kas dar lieka 
pasakyti po paskutiniojo taško?

Dar kartą pakeitęs savo kailį 
ir atsidūręs kitoje tvoros pusė
je, pokerišku establišmento vei
du galėčiau paporinti štai ką:

Abejotinas autorius, juo 
labiau jo knyga. Mėsininkas! 
Kas gi nežino, kad “steikas”, 
ypač reto kepimo, yra karališ
kas patiekalas. Ir ne tik energi
jos krizės laikais. Bet kam šia 
meniška proga rodyti prišvin- 
kusią virtuvę? Kam prisiminti, 
kaip tėvas skerdė jautį? Kaip 
juodas kraujas mirkė tvarto mi
gi?Snobas! Tremties li
teratūra jam per žemo lygio. 
Nusimano jis ir apie lakštinga
lą? (Gal tą, kur kumeles pjau
na!). Surado, mat, ne save, o ki
tą — kūrėją egoistą . . . Pats ne
sugebėdamas kurti pasiteisini
mo įieško fantastinėse požemio 
srovėse! Kas jas matė!? .. -

Tik išmesti tokią varlę i žeb
rą pelkę!

Sutinku su Tavimi, malonus 
skaitytojau.

dage” ir Toronto “The Institute 
of Behavioural Research” yra 
atsakingi už šio darbo atlikimą - 
apklausinėjimą 2,000 namų ir 
paruošimą duomenų viso krašto 
mastu. Tai pagrindinė viso pro
jekto informaciją.

Šioje anketoje klausėjai buvo 
nukreipę 43 iš 50 klausimų į at
sakovus. Iš tų klausimų 28 turi 
išryškinti žmonių laikyseną. Ki
ti klausimai turi atskleisti ka
nadiečių nusistatymą etninių 
grupių, etninio įvairumo ir dau- 
giakultūrės politikos atžvilgiu.

Paklaustas apie šios apžval
gos apimtį, dr. Berry pareiškė: 
“Jei mes (psichologų būrys) no
rėtume ir neturėtume kitų pa
reigų, galėtume studijuoti šią 
medžiagą nuo penkerių iki de
šimties metų”. Toliau jis paaiški
no, kad šios apžvalgos trečdaliu 
galėtų pasinaudoti visa eilė so
cialinių mokslininkų, ypač isto
rikai, sociologai ir politikai.

šiuo metu dr. Berry dirba 
“Nederlands Institute for Ad
vanced Study”, kur jis ketina 
ištisus metus studijuoti vien šio 
projekto medžiagą. Jis tikisi, 
kad provizorinė studija bus pa
ruošta 1974 m. gale, o galutinis 
leidinys bus užbaigtas nevėliau 
kaip 1975 m. rugpjūčio mėn. 
Canadian Scene. Vertė J. St ■

ka Kastyčio Izokaičio. Išleido 1974 
m. Lietuvių Fondo Archyvas, 2345 
West 56th St., Chicago, Ill. 60636, 
USA.

Prof. Bronis J. Kasias, THE LI
THUANIAN STRIP IN SOVIET- 
GERMAN SECRET DIPLOMACY, 
1939 — 1941. Atspausdas iš “Journal 
of Baltic Studies” nr. 3 (1973 m.). 
211-224 psl. Kaina $0.50. Galima gau
ti pas prof. B. J. Kasią, Department 
of History, Wilkes College, Wilkes 
Barre, Penn. 18703, USA.

Vacys Kavaliūnas, HESTERA. Ro
manas. Lietuviškos Knygos Klubo 
1974 m. leidinys. 222 psl. minkštais 
viršeliais. Kaina $4.50. Galima gauti 
pas platintojus ir “Draugo” adminis
tracijoje, 4545 West 63rd St., Chica
go, Ill. 60629, USA.
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□ KULTOWMEJE VEIKLOJE
VASARIO 16 SKIRTĄ VI DAILĖS 

PARODĄ Brooklyno Kultūros Židi
nio abiejose salėse vasario 22-23 d. 
d. rengia LB Niujorko apygardos 
valdyba, vadovaujama pirm. Alek
sandro Vakselio. Anksčiau šios pa
rodos trukdavo visą savaitę, bet šį 
kartą pasirinktas tik savaitgalis, nes 
jo metu susilaukiama daugiausia lan
kytojų. Kitomis dienomis parodos 
salės dažniausiai būdavo tuščios. 
Vykdomąjį komitetą parodai organi
zuoti sudarė Česlovas Janusas, Jonas 
Rūtenis, Paulius Jurkus ir LB apy
gardos pirm. Aleksandras Vakselis. 
Dailininkai kviečiami parodoje daly
vauti su penkiais paveikslais, bet jų 
skaičių, reikalui esant, galės suma
žinti kūrinius parodai atrenkanti ver
tintojų komisija. Kita komisija pa
skirs premijas. Vieną dolerių šim
tinę jau yra parūpinusi LB Niujor
ko apygarda geriausiam lietuviškos 
tematikos paveikslui, antrą — Ele
na . Mickeliūnienė geriausiam tradi
cinio meno kūriniui. Tikimasi, kad 
dar keletą premijų paskirs ir di
džiosios lietuvių organizacijos. Daly
vausiantieji dailininkai registruoja
si pas A. Vakselį, 84-20 112 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418.

“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.

STASIO PILKOS REČITALIS Niu
jorko lietuviams įvyko Brooklyno 
Kultūros Židinio mažojoj salėj. Jis 
yra mūsų dramos teatro veteranas, 
gimęs 1898 m., palikęs ryškius pėd
sakus Kauno teatre, pasižymėjęs 
poezijos rečitaliais pirmaisiais poka
rio metais lietuvių stovyklose Vo
kietijoje. Su svečiu iš Čikagos, jo 
teatrine veikla dalyvius supažindino 
aktorius Vitalis Žukauskas ne tik gy
vu žodžiu, bet ir S. Pilkos gyveni
mą atskleidusiu pusšimčiu skaidrių. 
Rečitalį S. Pilka pradėjo savo mėgs
tamiausio poeto Kazio Binkio dina
miškais posmais, papildydamas juos 
savo paties eilėmis, ir užbaigė Jonu 
Aisčiu. Jis taipgi papasakojo atsimi
nimų iš savo pirmųjų žingsnių į teat
rą. Antroji dalis buvo skirta S. Pil
kos vaidmenų monologinėms ištrau
koms iš S. Čiurlionienės “Aušros sū
nų” ir A. Ostrovskio dramos “Miš
kas”.

ELENOS JUCIŪTĖS “Pėdas mir
ties zonoje” išleido Simo Kudirkos 
šaulių kuoposNiujorke sudarytas ko
mitetas. Autorė yra Sibiro kankinė, 
atskleidžianti savo įspūdžius iš so
vietinių kalėjimų, koncentracinių 
stovyklų, pokarinio gyvenimo oku
puotoje Lietuvoje. Knyga, turinti 544 
psl., kainuoja $10. Visais jos rei
kalais prašoma kreiptis į Kazimie
rą Bačkauską, 84-55 86th Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421, USA.

LITUANISTIKOS INSTITUTO V 
suvažiavimas — gegužės 16-18 d. d. 
Klevelande, Ohio. Mokslinės progra
mos koordinatorius yra LI pirm. dr. 
J. Gimbutas, 119 Woodside Lane, 
Arlington, Mass. 02174. Paskaitų san
traukų ir duomenų apie paskaitinin
kus laukiama iki vasario 15 d. Kiek
vienam paskaitininkui su diskusijo
mis skiriama po 30-40 minučių. Pro
grama rūpinasi Lituanistikos Insti
tuto skyrių vedėjai. Lietuvių Namuo
se įvyksiančio suvažiavimo organi
zacinį komitetą yra sudarę: LI na
riai S. Barzdukas, R. Šilbajoris, LB 
Ohio apygardos pirm. K. Žiedonis, 
LB Klevelando apylinkės pirm. J. 
Malokis, lituanistinės mokyklos ve
dėjas Pr. Karalius, žurnalistas V. 
Rociūnas ir “Tėvynės Garsų” radijo 
programos vadovas J. Stempužis. Or
ganizacinio komiteto adresas: K. Žie
donis, 2938 Rockefeller Rd., Wil
loughby Hill, Ohio 44092, USA.

MELBURNO DAINOS SAMBŪRIS, 
vadovaujamas muz. Alberto čelnos, 
sidabrinę veiklos sukaktį paminėjo 
Lietuvių Namuose surengtu 25 tuoju 
metiniu koncertu. Be mišraus choro, 
atskirus pasirodymus turėjo vyrų ir 
moterų chorai. Dirigentui A. čelnai 
talkino jo pavaduotoja Dana Levic
kienė, mokytojaujanti Macleod gim
nazijoje. Jos dėka šiame sukaktuvi
niame koncerte dalyvavo June Ball 
vadovaujamas gimnazijos mokinių 
orkestras. Su jo ir choro dainininkų 
talka tautinių šokių grupė “Klumpa
kojis” atliko savo vadovo V. Strauko 
montažą “Duktė viena namie liko”. 
Koncerte taipgi buvo atlikta choro 
vadovo A. čelnos daina “Ilgesys”. 
Programos pranešėju buvo Viva 
Alekna. ALB Melburno apylinkės 
valdybos surengtose vaišėse chorą 
sveikino Melburno lietuvių klubo 
pirm. A. Ramanauskas, parapijos 
choro vadovas P. Morkūnas, “Klum- 
pakojo” vadovas V. Straukas, kun. 
Pr. Vaseris, Katalikių Moterų Drau
gijos pirm. H. Statkuvienė, Sociali
nės Globos Moterų Draugijos atsto
vė p. Gripkelienė, Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos vicepirm. 
V. čižauskas.

DAIL. ADOMO GALDIKO tapy
bos paroda, apie kurią buvo rašyta 
“TŽ” 4 nr. šioje skiltyje, neįvyko 
Klevelande sausio 18-19 d.d. Nesu
skubus įrėminti visų paveikslų, pa
roda atidėta kovo 15-16 d.d. Nors 
daug A. Galdiko kūrinių jau buvo 
parduota ankstesnėse parodose, Kle
velando lietuviai turės progą susipa
žinti su 45 šio mūsų talentingo dai
lininko darbais.

VILNIAUS KONSERVATORIJA 
sidabrinę savo veiklos sukaktį pami
nėjo simfoninės muzikos koncertu 
filharmonijos salėje. Simfoninis stu
dentų orkestras, papildytas dėstyto-' 
jais ir diriguojamas J. Domarko, at
liko V. Montvilos “Gotišką poemą”, 
su violončelistu R. Armonu — P. 
Čaikovskio “Variacijas rokoko te
ma”, su berniukų “Ąžuoliuko” cho
ru, tenoru Z. Žemaičiu ir bosu 
B. Dirse, klavesinu grojusia G. Luk
šaite — J. S. Bacho “Kantatą nr. 
106”. Koncertas užbaigtas P. Čai
kovskio “VI simfonija”, J. Domarko 
diriguota pirmą kartą. Vilniaus kon
servatorija, gyveniman išleidusi 
1.745 diplomantus, šiais mokslo me
tais turi 754 studentus ir 137 peda
gogus, kurių 13 yra profesoriai, 36 
docentai.

JURGIO BALTRUŠAIČIO poezi
jos du rinkinius “Žemės laiptai” ir 
“Kalnų takais” viena knyga Vilniu
je išleido “Vaga”. Iš rusų kalbos 
juos vertė L. Broga, kruopščiai dirb
damas nuo 1948 m. Recenzente Gra
žina Ramoškaitė pabrėžia, kad J. 
Baltrušaičio eilėraščius bandė versti 
S. Naginskas, B. Sruoga, F. Kirša, H. 
Radauskas ir J. Valaitis Pastarojo 
išversti “Žemės laiptai” 1947 m. bu
vo išleisti V. Vokietijos Tuebingene. 
L. Broga atliko didelį darbą, nors 
pasitaiko ir silpnų vietų kaikuriuose 
posmuose — tarmybių, dirbtinių žo
džių bei derinių, negyvai skamban
čių vertėjo susikurtų lietuviškų kon
strukcijų.

DAIL. RIMTAUTO GIBAVIČIAUS 
apie 60 grafikos darbų paroda bu
vo surengta Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade. Iš čia ji pervežama į Sara
jevą bei kitus didesniuosius miestus.

KAUNO POLITECHNIKOS IN
STITUTO liaudies dainų ir šokių an
samblis “Nemunas”, vadovaujamas 
Algimanto Balčiūno, 25 metų veiklos 
sukaktuvinį koncertą surengė sporto 
halėje. Ankstesniais “Nemuno” va
dovais yra buvę A. Čižas, A. Buzys 
ir L. Gadliauskas. Koncerte taipgi 
dalyvavo ir buvusieji ansambliečiai, 
kurių per ketvirtį šimtmečio susida
rė beveik 700. Dalyvių gretose taipgi 
buvo Lietuvos žemės ūkio projekta
vimo instituto liaudies šokių ansamb
lis “Rasa”, Talino ir Rygos politech
nikos institutų ansambliai “Kuljus”, 
“Vektors”.

ALEKSANDRA STASKEVIČIŪTĖ, 
Vilniaus konservatorijos solinio dai
navimo katedros profesorė, prieš pat 
Kalėdas atšventė 75 metus amžiaus. 
Mums ji yra daugiau pažįstama kaip 
Kauno operos solistė, lyrinis sopra
nas, daugelio pagrindinių vaidmenų 
atlikėja, 1930 m. baigusi Prahos kon
servatoriją. Gastroliavo Maskvoje, 
Prahoje, Stockholme, Rygoje, Tali
ne, turėjo progos dainuoti su žymiai
siais solistais F. šaliapinu, J.Boerlin- 
gu, L. Sibiriakovu. Įsivėlusi į politi
ką, II D. karo pradžioje pasitraukė į 
Sovietų Sąjungą, dainavo užfrontės 
koncertuose, Maskvos didžiajame te
atre. Su Vilniaus opera pokaryje at
sisveikino 1953 m., apsiribodama pe
dagoginiu darbu Vilniaus konserva
torijoje.

KIPRAS PETRAUSKAS 1975 m. 
išvakarėse, gruodžio 31 d., buvo pa
gerbtas prie Vilniaus naujųjų teatro 
ir baleto rūmų atidengtu paminklu
— figūrine skulptūra. Paminklą su
kūrė skulptorius Gediminas Jokūbo- 
nis. Tą dieną sukako 54 metai profe
sinei mūsų operai, kuri buvo pradėta 
Kaune G. Verdi "Traviata”. Pagrin
dinį Alfredo vaidmenį pirmajame 
spektaklyje atliko K. Petrauskas, 
1920 m. grįžęs Lietuvon iš Marijins- 
kio operos teatro Petrapilyje. Gražia 
tradicija tapo G. Verdi “Traviatos" 
spektaliai N. Metų išvakarėse, pri
menantys mūsų operos pirmuosius 
žingsnius ir liudijantys jos pasiektus 
laimėjimus.

KAZIO BORUTOS talento gausūs 
gerbėjai jo 70-tąjį gimtadienį pami
nėjo literatūros vakaru Vilniaus res
publikinės bibliotekos konferencijų 
salėje. Vakaro dalyvius su velionies 
gyvenimu bei kūryba supažindino ra
šytojas J. Baltušis ir filologijos dr. 
V. Galinis. Atsiminimais dalijosi J. 
Paleckis, rašytojas V. Petkevičius, 
agronomas J. Lukoševičius. Progra
ma papildė ištraukos iš naujojo mu
zikinio filmo “Velnio nuotaka”, su
kurto pagal “Baltaragio malūną”, so
lisčių B. Grincevičiūtės ir V. Janule- 
vičiūtės atliktos klasikų ir lietuvių 
liaudies dainos. K. Borutos prozos 
kūrinių ištraukas ir eilėraščius skai
tė aktoriai S. Nosevičiūtė, G. Urbo
naitė, S. Sipaitis. Biblioteka taipgi 
surengė K. Borutos raštų parodą.

"HERKUS MANTAS”, lietuviškas 
istorinis filmas, debiutavo Japonijos 
kino teatrų ekranuose. Jo sėkme 
ypač džiaugiasi M. K. čiurloinio klu
bo vadovas Itaras Katas, japonų žur
nalistas ir menotyrininkas.

J. S. BACHO KŪRINIŲ koncertų 
ciklą Vilniuje jo tokatomis pradėjo 
tarprespublikinio M. K. Čiurlionio 
konkurso diplomantė Nijolė Trinku- 
naitė-Dainienė ir sąjunginio M. Glin- 
kos jaunųjų dainininkų konkurso 
laureatė Regina Maciūtė, Vilniaus 
filharmonijos solistė.

VILNIAUS PEDAGOGIKOS IN
STITUTO studentų lietuvių kalbos 
būrelis paminėjo dvigubą kalbininko 
Kazimiero Būgos penkiadešimtmetj
— mirties ir jo “Lietuvių kalbos žo
dyno” išleidimo. Studentus su K. Bū
gos gyvenimu, moksliniu darbu, jo 
įnašu į kalbos mokslą supažindino 
“Lietuvių kalbos žodyno” vyr. ręd. 
J. Kruopas. V. Kst.
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KLEOPUI DAULENSKIUI
mirus, jo šeimai bei artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą, o laidotuvių proga aukojusiems 
Tautos Fondui — gilią padėką.
Aukojo po $50: R. Namikų šeima, R. Gerasimavičių 
šeima, E. Večerskienė.

Tautos Fondo
Toronto Apylinkės Atstovybė

A + A
ELENAI BRAKIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos šeimai bei arti
miesiems, o laidotuvių proga aukojusiems Tautos 
Fondui — gilią padėką.
Po $10 aukojo: Vyt. Kairys, B. J. Lėliai; po $5: 
p. Česėkienė, P. Lelis, P. B. Sapliai, T. Stanulis

Tautos Fondo 
Toronto Apylinkės Atstovybė

A+A
JUOZUI GRIGUI

mirus, jo žmonai, jos šeimai, jo broliui ir jo šeimai, 
broliui, sesutei ir jų šeimoms Lietuvoje, taipgi

KAS KENKIA VEIKLAI?
Vienas dalykas yra kalbėti, o ki

tas — veikti. Vieni dirba, o kiti vis 
randa, kad dirbama netaip jau ge
rai, kaip galėtų būti dirbama. Vieni 
sako, kad į Vasario 16 minėjimus 
reikia kviesti kuo daugiau žymių ka
nadiečių politikų, eiti j plačiąją ka
nadiečių visuomenę, kiti nurodinėja, 
kad to nereikia daryti, nes kanadie
čiai visiškai nekreipia j mus dėme
sio. Pastarieji taip sako, bet turbūt 
patys tuo netiki. Juk kas gi kitas kal
bės kanadiečiams apie pavergtą Lie
tuvą? Rusai? Esame ne tik lietuviai, 
bet ir kanadiečiai. Pilietinė mūsų 
pareiga yra žiūrėti, kad mūsų išrink
ti parlamentų žmonės žinotų mūsų 
problemas, jaustų atsakomybę rinki
kams. Jei sovietų agentai be palio
vos veikia politiškai silpnas kanadie
čių galvas, tai ar mes galime tylėti 
tokiom progom, kaip Vasario 16? 
Šiandieną nedidelis kurios vietovės 
politikas rytoj gali tapti ministeriu. 
Kas žino? Ar Australija bei N. Ze
landija neparodė, ką reiškia snaus
ti? Pažadino mus smūgis. Puolėm 
protestuoti, laiškus rašyti, nors pui
kiai žinojome, kad šaukštai jau po 
pietų.

Tokių ir panašių kalbų yra visur. 
Kaikurie tautiečiai, atrodo, gyvena 
tik maistui ir kritikai. Visai kartais 
ne iš blogos valios. Jie nori tik pasi
rodyti kitų akyse “guviu Vincuku”. 
Atsiminkime, blogas žodis mūsų 
veiklai kenkia, o geras — padeda.

S. šetkus
V. KUDIRKOS PORTRETO 

NERANDANTIEMS
Skųsdamasis trūku mu vaizdinių 

priemonių “jauniesiems laisvinto-
S. Kalyčiui Toronte, gilią užuojautą reiškia —

Bušauskų šeima

jams” auklėti, skaitytojas A. L. sa
vo laiške tarp kita ko minėjo tėvą, 
nežinojusį, kur rasti ir kaip dukte
riai parodyti Vinco Kudirkos portre
tą. To tėvo (regis, ir laiško auto-

A+A
VITALIUI ALONDERIUI

mirus, broliams — JUOZUI ir ANTANUI bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu 

liūdime —

Veronika Senkevičienė Vytautas Senkevičius

riaus) nuomone, vienintelė vieta 
tam portretui pamatyti būtų tik lie
tuvių salės siena. Ten jo nematyda
mi, jie ir nesugalvojo, ką patarti 
jaunuoliams, pasidomintiems, kaip 
atrodė Lietuvos himno autorius.

įtariu, kad jie bus nepasidomėję

“T. Žiburiams’aukojo
$25: Paul Barbatavičius; $13: Hen

ry Jasinskas; $10: Anicetas Prial- 
gauskas, K. Vaičionis ir J. Šimans
kienė, dr. J. ir A. Sungailos; $8: Pr.
Pranaitis, Jonas Misevičius, Ant.
Martinkevičius, Stasė Kowbell, Alf. 
Lukošius; $7: Vine. Stulgys; $6: Pov. 
Dunderas, Jonas Ranonis.

ONAI RUTKAUSKIENEI
mirus, jos vyrui VALIUI reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —
K. Rickienė
J. M. Vaškevičiai

P. G. Kripai
D. Jonynienė

- $5: P. Lapienis, Jonas Vėgelis, 
dail. V. Pazukaitė, Bal.' Vaišnoras, 
M. Jasionytė, S. Kneitas, DLK Algir
do šaulių kuopa Hamiltone, A. Ru
binas, B. Rakauskas, A. Dumčius, 
Petr. Misevičius, M. Jonikas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: po 
$20 — Br. Baltrušaitienė, Petras Jok- 
šas; $18 — E. Šakienė; po $15 už 
dvejus metus — prel. Pr. M. Juras, 
P. A., už vienerius metus — Kaz.

Pulkininkui
VLADISLOVUI STRIMUI

Anglijoje mirus, jo žmonai, dukteriai ir anūkei 
VIOLETAI reiškiame gilią užuojautą —

Aldona ir Aleksandras Kocenai

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

JOHN’S ELECTRIC
APPLIANCES and SERVICE
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646

Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 
Skalbimo mašinos ir džiovintuvai nuo $55.95. Pataisyti ir 
pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir j namus.
• Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis.
• Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
Perkame - parduodame - mainome

Lembertas, A. Pilipavičius, dr. Juoz. 
Petrikonis, Pr. Gustas, Ed. Punkris, 
V. Juodelis, V. Baliūnas, Iz. Anta
naitis, Ant. Petrauskas, R.Michalaus- 
kas, V. Vaitkus, Juoz. Peseckas, Elz. 
Rakauskienė, Vyt. Miškinis, Juoz. 
Petronis, inons. Vyt. Balčiūnas, Ant. 
ir E. Dirsės, Alg. Taraila, A. Vaičiū
nas, Pr. Sukevičius, Vine. Žemeckas, 
Andr. Ališauskas, B. Galbuogis, VI. 
Mockus, Aleks. Kelmelis, kun. J. 
Pakalniškis, Jonas Brazlauskas, Mi
kas Petrulis, B. Baranauskas, J. Ak
lys, Alg. Čiužas, G. M. Šernas, Br. 
Laučys, Aug. Stankaitienė, Liudas 
Vyšniauskas, Julius Kviecinskas, A. 
Berentas, Mik. Kardelis, V. Karas - 
Karasevičius, Cesl. Rickevičius, M. 
Pocienė, Ant. Rūkas, J. Riauka, Ed. 
Praninskas, dr. A. Šidlauskaitė, Jo
nas Nacevičius, M. Račys, Br. Rut
kauskienė, Alg. Grybauskas, A. Dum
čius, Jonas Ažubalis, VI. Stabingis, J. 
Danilevičius, dr. St. Pacevičius, Ant. 
Liaukus, Raim. Paškauskas, Juoz. 
Morkūnas, V. Liačas, S. Meškauskie
nė, J. Lukša, Jonas Karaliūnas, Ir. 
Kalvaitis, J. Lapp - Lapavičius, VI. 
Melnykas, Vyt. Montvilas, J. Ast
rauskas, St. Bubulis, dr. Henr. So- 
lys, M. K. Marčiukaitis, B. Arūnas, 
M. Zubrickas, dr. B. Vidugiris, prof. 
R. Vaštokas.

$4: Jonas Rinkevičius; $3: Vacį. 
Urbonas, Vine. Vaškelis, Jonas Da- 
naitis, VI. Levickas, A. Pilipavičius, 
J. Lapp - Lapavičius, F. Mockus, J. 
Kriaučeliūnas, J. Lukša, A. Vadako- 
jis, P. Dranginis, Vyt. Skaržinskas, 
T. Mačiulis, T. Tarvydas, P. Imbra- 
sas, Ign. Juzukonis, A. Štreimikis, 
Br. Rutkauskienė, Alg. Grybauskas, 
D. Jasaitis, Leon. Žyvatauskas, Elz. 
Rakauskienė, M. Mielkaitienė, Vyt. 
Adomonis, J. Bailey, P. Petrėnas, 
Petr. Bagdonas, Jonas Jotautas, J. 
Bukšaitis, V. Radauskas, G. Ilgauds, 
Just. Laureckas, J. Steibys, F. Ba
ronaitis, A. Sargautis, V. Pivoriūnas, 
J. Petrauskas, M. Račys.

$2.50: P. Galinauskas, Ant. Berno- 
taitis; $2: VI. Kriaučeliūnas, J. Račys, 
Kl. Giedraitis, Baltic Movers, T. Ga
linienė, J. Gudavičius, Eug. Abro
maitis, Vyt. Vaitonis, Vyt. Prūsaitis, 
A. Rudnickas; $1: Vac. Rociūnas, J. 
Lėveris, Ign. Budrys, J. Bajoraitis, 
Pr. Puškorius, L. šeškus, kun. J. Vė- 
lutis, Jul. Kviecinskas, A. Navardaus- 
kas, J. Grajauskas, T. Anderson, K. 
Majauskas, Pr. Mickus, F. švabaus- 
kas, Iz. Antanaitis, Jurg. Stankūnas.

Pagarba ir didi padėka visiems au
kotojams, parėmusiems lietuviškąją 
spaudą.

“Lietuvių Enciklopedija”, kurios 
XIII tome yra ne tik V. Kudirkos, 
tegu ir mažiukas, portretėlis bei fo
tografija, o ir išsamus (ir jaunam 
skaitytojui įkandamas) straipsnis, iš 
kurio apie V. Kudirką galima patirti 
žymiai daugiau, negu būtų tik iš sa
lėje kabančio portreto.

Tiesa, A. L. mini ir kitą jaunuolį, 
kuris, pamatęs prezidento Smetonos 
portretą, klausinėjęs "Who is in 
that picture?” Tokius geriau tiktų 
nukreipti į “Encyclopedia Lituani- 
ca”, parašytą jiems suprantamesne 
(anglų) kalba. Jos III tome (218 
psl.) yra daug ryškesnis, negu lietu
viškojoj, V. Kudirkos portretas, taip 
pat ir straipsnis, — trumpesnis, bet 
pakankamas “pirmai pažinčiai” su 
V. Kudirka. Turbūt nereikia įrodinė
ti, kad toj enciklopedijoj, šalia V. 
Kudirkos, yra ir bus dar mažiausia 
keliolikos šimtų dalykų nušvietimų, 
į kurių bent šiokią tokią dalį verta 
ir svarbu atkreipti bei patraukti mū
sų lietuvijos atžalyno dėmesį.

Jei klaustumėt, kur tokią “lazdą 
neregiams” rasti, tai štai adresas: 
Encyclopedia Lituanica, 395 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127, 
TISĄ V. Rastenis, New York

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir Įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

"Daugiakultūriškumas 
yra pastovi 
vyriausybės politika"

Daugiakalbė bibliotekos tarnyba yra naujausia valstybinėje 
bibliotekoje, skirta visiems Kanados etnokultūrinių bendruomenių 
nariams. Tai jos įnašas į daugiakultūrę Kanados vyriausybės politika.

TIKSLAS
Tos bibliotekos tarnybos tikslas yra atrinkti, 
įgyti, kataloguoti bibliotekinę medžiagą neanglų 
ir neprancūzų kalbomis bei padaryti prieinamą 
per Kanados bibliotekų tinklą. Bus įgyjamos 
knygos, liečiančios grožinę literatūrą, biografijas, 
keliones, vaikų slaugymą ,valgių paruošimą, 
daržininkystę ir folklorą. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į vaikų knygas, siekiant 
išsaugoti tėvų kalbą ir skatinti ją išmokti.

PROGRAMA
Knygų paskirstymas bus tvarkomas provincinių 
bei regijoninių centrų. Knygos bus siunčiamos 
į tuos sandėlinius centrus siuntomis po 50

egzempliorių. Tie centrai gautus rinkinius 
paskirstys ir siuntinės po provinciją bei regijoną 
pagal vietos poreikius.

Minėtoji tarnyba pradeda knygų siuntinėjimą 
1975 m. pradžioje dešimtimi kalbų: ispanų, italų, 
kiniečių, lenkų, olandų, portugalų, suomių, 
švedų, ukrainiečių, vokiečių. Kitomis kalbomis 
knygos bus kasmet pridedamos pagal reikalą.

Bibliotekos tarnyba ypatingai nori patirti 
etnokultūrinių bendruomenių poreikius knygų 
srityje. Šio pobūdžio informacija bus 
labai svarbus veiksnys tarnybos 
tobulinimui.

Norintieji gauti informacijų apie bibliotekos 
tarnybą arba pateikti savo sugestijas 
dėl tolimesnės jos veiklos 
prašomi rašyti:

Valstybinė
Kanados Biblioteka 
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yra daugiakultūrės 
politikos dalis

Vardas, pavardė

HironrūRAUSM Miestas ar miestelis

.

Hamiltono bankelis "Talka” už
baigė 1974 metus, pasiekdamas 
$5.480.783,47 balansą, kuris padidėjo 
$330.000, t. y. 6.5%. Palyginus su 
1973 m., paaugimas žymiai mažesnis 
(buvo 33%). Besiplečianti infliacija 
ir beatodairinis nuošimčių kilimas 
gerokai sutrukdė normalų augimą. 
Nežiūrint nepalankios ekonominės 
raidos, bankelis pajėgė atlaikyti be
sikeičiančią situaciją, pritraukdamas 
kapitalo, nes narių indėliai pakilo 
iki $3.079.877, paaugo $405.400 arba 
8.5%.

Asmeninių paskolų išduota $537.- 
834. Jos nežymiai sumažėjo, nes nė
ra perdaug narių, kurie šia paskola 
naudojasi. Išduotos nekilnojamo 
turto paskolos $3.713.029 padidėjo 
6,2%. Visoms paskoloms metų laiko
tarpyje buvo pakelti imami nuošim
čiai keliais atvejais prisitaikant prie 
rinkos kainų. Tuo reikalu buvo su
šauktas specialus narių susirinkimas 
spalio 19 d. Jis padidino imamus nuo
šimčius nuo 12% iki 15% metinių.

Pajamų per metus turėta $476.000 
išlaidų — $465.000. Didžiausią išlai
dų dalį sudarė išmokėti nariams 
nuošimčiai už depozitus. Antrame 
metų pusmetyje už taupomuosius in
dėlius priskaityta už 3 mėn. 8%%, 
už kitus 3 mėn. — 9*/4%, o už termi
nuotus vienerių metų indėlius — iki 
10%. Tai buvo augščiausi bctkada 
mokėti nuošimčiai. Už čekių sąskai
tas mokėta 6% ir duotas nemokamas 
patarnavimas, nežiūrint kiek čekių 
išrašoma.

Už narius mokestis OCU Lygai po 
$1,5 nuo nario sumokėtas iš ban
kelio pelno. Tai sudarė $2.215. Taip 
pat išspausdintas lietuviškas sieninis 
kalendorius ir besiartinančio dvide

Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism 
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šimtmečio sukakties proga užsakyti 
specialūs pieštukai, kurie bus išda
linti visiems nariams.

Nepamiršti buvo lietuviški reika
lai; metų laikotarpyje paskirta 
$6.350.00 įvairiems reikalams aukų. 
Čia stambiausias sumas, kaip ir vi
suomet, gavo lietuviškos mokyklos ir 
jaunimo organizacijos.

Valdyba nuo gruodžio 15 d. įvedė 
bankelyje registruotų pensijų planą, 
kuris yra atleidžiamas nuo pajamų 
mokesčių. Šiuo planu yra didelis na
rių susidomėjimas: per pirmas kelias 
dienas j jį įsirašė 6 nariai, įnešdami 
per $10.000. Už šiam plane laikomus 
pinigus bus mokamas nemažesnis 
kaip kitur nuošimtis (šiuo metu — 
9%). Nuošimčiai už šią sąskaitą bus 
apskaičiuoti kas trys mėnesiai, o pri
rašomi kas pusmetį. Dėl besikeičian
čių rinkos sąlygų nuošimčių pakeiti
mai pagal reikalą bus daromi kas 
trys mėnesiai. Kviečiame narius šio 
plano mokesčių lengvatomis pasi
naudoti. Nariai, turį tokį planą kito
se įstaigose, gali lengvai perkelti į 
“Talką”. Smulkias informacijas gali
ma sužinoti bankelio raštinėje darbo 
valandomis.

Dvidešimtas metinis narių susirin
kimas, kuris bus sukaktuvinis, atžy- 
mintis dviejų dešimtmečių veiklą, 
nutartas šaukti vasario 16, sekmadie
nį, 4 v. n. n., Jaunimo Centro salėje. 
Datos nukėlimas iš šeštadienio į sek
madienį įvyko todėl, kad šeštadienį 
Hamiltone vyks Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėjimas. 
Kviečiami nariai šią datą rezervuoti 
kooperatinio bankelio reikalų svars
tymui.

Per gruodžio mėn. į bankelį įstojo 
11 narių, mirė 2 nariai — Alfonsas

L’hon.John Munro 
Ministre charge 
du Multiculturalisme

Adresas

Provincija

Telefonas: srities kodas (

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duoną. Didelis 
mėsos gominių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Paukštis ir Edvardas Mickūnas. Me
tai užbaigti su 1750 nariais. Kredito 
komitetas per gruodžio mėn. leido iš
duoti naujų paskolų $79.660. Prime
name nariams, kad norintieji gauti 
nekilnojamojo turto paskolas turi iš 
anksto užsiregistruoti, nes kitaip ne- 
visada galima bus prašymus paten
kinti. Šiuo metu už šias paskolas 
imama 11.5%, o už asmenines—12%.

Stasys Dalius

Multilingual 
Biblloservlce, 

National Library, 
Ottawa, Ontario, 

KIA 0N4

Kodas



Mažo būrelio didelė sukaktis
Amerikiečių ir kanadiečių pastangos gimnazijai remti

1953 metams baigiantis, pavyko 
suorganizuoti Buffalo, N.Y., mieste 
Vasario 16 gimnazijai remti būrelį, 
kuriam buvo duotas 113 numeris.

Kadangi tuo metu žmonės gyveno 
neseniai iš Vokietijos atsivežtais pri
siminimais ir dolerio dar taip negar
bino, tokį būrelį įsteigti nebuvo sun
ku. Neatsimenu kodėl, tik atsimenu, 
kad tuo laiku turėjau surinkti ne
mažiau 20 narių. Kadangi visoj Buf
falo apylinkėj tiek šeimų nebuvo, tai 
kaikurios jų įrašė net po du narius. 
Vėliau narių skaičius po truputį ma
žėjo, nes ir pati Buffalo lietuvių ko
lonija mažėjo, o be to, kas netekda
vo darbo ar susirgdavo, taip pat sa
vo įnašus nutraukdavo. Toks rėmėjų 
skaičiaus mažėjimas, galima sakyti, 
buvo normalus, bet prieš keletą me
tų ūžtelėjo prieš gimnaziją raudonų
jų organizuotos propagandos ban
ga, kuri jos rėmėjų skaičių gerokai 
sumažino. Dėl šios priežasties ir ma
no tvarkomas būrelis neteko keleto 
narių, bet visdėlto išsilaikė ir 1973 
m. užbaigė pirmąjį gimnazijos rėmi
mo dvidešimtmetį. Per tą laikotar
pį derlingiausi būrelio metai buvo 
pirmieji ir antrieji, o liesiausieji — 
devynioliktieji — 1972-ji. Dvidešim
taisiais — 1973 m. būrelio rėmėjų 
sąraše buvo pasilikę 4 pirmieji vete
ranai. Trys jų ištvėrė be pertraukos 
visus 20 metų, o ketvirtasis buvo 
penketą metų praleidęs. Iš vėliau 
įstojusių ir pasiekusių dvidešimtme
čio sukaktį buvo 6. Vienas jų yra 
aukojęs 18 metų be pertraukos, ant
ras — 14, o kiti — trumpesnį laiką.

Dvidešimt metų padirbus ir sulau
kus pensininko amžiaus, ne pro šalį 
būtų ir pažvejoti, bet, va, kas gi šiuo 
metu tą darbą iš tavęs ims, o tie ke
li palikę užsispyrėliai dar nesirengia 
nustoti aukoję, sakydami, kad lietu
viškame darbe pensininkų negali bū
ti. Tad tokioj situacijoj teko pradėti 
ir antrąjį dvidešimtmetį, tėturint są
raše 9 narius.

Šiandieną, kai antrojo dvidešimt
mečio pirmieji metai jau užbaigti ir 
aukos gimnazijai pasiųstos, su pasi
tenkinimu noriu pranešti, kad šie 
dvidešimt pirmieji metai buvo net 
derlingesni už pirmuosius. Juos už
baigiant, būrelio sąrašuose jau turė
jau net 21 narį. Čia skaitytojas gal ir 
nustebs, iš kur tame lietuviais negau
siame Buffalo taip staiga atsirado 
tuzinas naujų rėmėjų! Taip, atsirado 
trejetas naujų ir Buffalo mieste, bet 
dauguma jų yra kaimynai kanadie
čiai. Štai jie: Janušoniai iš Niagara

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ

(dabar geriau nei buvo 
anksčiau)

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų gimines su tuo sutiko
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. j reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Pigiausiomis kainomis 
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis iš šių 

naujų modelių:
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3574.00

Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00

Falls; Diliai, Staugaičiai, Šarapnic- 
kas ir šetkai iš St. Catharines; Šid
lauskas iš Wellando; Vincas ir Eri
ka Sakai iš Hamiltono, Valickiai iš 
Toronto.

Dėkingas esu jiems už greitą atsi
liepimą į mano laiškus ir įsijungimą 
į nuolatinį gimnazijos rėmimą per 
113 būrelį.

Turiu pažymėti, kad keletas jų, 
kaip Janušoniai, Staugaičiai ir a.a. J. 
Tonkūnas iš Toronto, jau buvo na
riais ir baigiant pirmąjį būrelio dvi
dešimtmetį.

Šiuo metu, įsijungus kanadiečiams, 
būrelio teritorija dar paplatėjo, nors 
ji nebuvo maža ir prieš tai. Vienas 
pirmųjų būrelio narių-veteranų Kos
tas Gludą, gyvena Floridoj, Šilėnai, 
kurie taip pat jau daug metų yra bū
relio nariais, reziduoja Erie mieste, 
Pensylvanijoj. Dr. Rimvydas šliažas 
gyvena Edinboro, Pa., dr. Vidmantas 
Raišys — tolimojoj Vašingtono vals
tybėj. Žinoma, pats būrelio branduo
lys ir dabar tebėra Buffalo mieste.

Pažymėtina, kad pastarieji du bū
relio nariai — dr. šliažas ir dr. Rai
šys yra baigę Vasario 16 gimnaziją 
ir, pasiekę augštąjį mokslą, tuoj pat 
įsijungė į gimnazijos rėmėjų eiles. 
Tik jų dėka ir mano tvarkomas bū
relis išsilaikė. Vienas po kito jie įti
kino gimnazijos rėmėjus, kad gimna
zijai metami kaltinimai yra be pa
grindo ir kad jos rėmimas yra ne 
tik reikalingas, bet ir būtinas.

Hamiltoniečiai Vincas ir Erika Sa
kai, praėjusią vasarą važinėdami po 
Europą, buvo susitikę su Vasario 16 
gimnazijos auklėtiniais ir parsivežė 
apie juos labai gerus įspūdžius. Grį
žę jie abu įsirašė į nuolatinius gim
nazijos rėmėjus.

Telkdamas gimnazijos rėmėjus, 
1974 m. birželio pradžioje pasiun
čiau į Kanadą 60 laiškų ir gavau 10 
atsakymų, kurių 7 buvo teigiami ir 3 
neigiami. Verslo požiūriu rezultatai 
yra visai neblogi, bet tautiniu ir žmo
niškumo požiūriu jie yra permenki. 
Sunku patikėti, kad šiuo metu svei
kas ir dirbantis asmuo su saugia atei
timi negalėtų- paaukoti po dolerį į 
mėnesį vienintelės lietuviškos gimna
zijos išlaikymui. Penkiasdešimt laiš
kų paliko dar neatsakytų. Tikiuosi, 
kad atsakiusiųjų nuošimtis dar padi
dės. Geras darbas, nors ir vėliau at
liktas, savo vertės nenustoja.

Baigdamas, noriu perduoti visiems 
būrelio nariams gimnazijos vadovy
bės ir mokinių atsiųstus didžiųjų 
švenčių proga sveikinimus bei linkė
jimus. Iš savo pusės linkiu jums ge
riausios sveikatos bei ištvermės, re
miant šią vienintelę mūsų gimnaziją 
laisvajame pasaulyje.

R. M., 113 būrelio vadovas

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Kanados Bendrijų Tarybos užsienio reikalų komisija Toronte posėdžiavo kartu su baltiečių atstovais, kurie sim
poziumo formoje išdėstė religinę priespaudą sovietų okupuotuose kraštuose Nuotr. J. Kreilio

Jaunimas reikalingas visų talkos
Pasauliojietuvių jaunimo III-jo kongreso komiteto pareiškimas

ir darbai nuo pat šios dienos. 
Lietuviai vieni kitus kviečia ir 
traukia į bendrą darbą visų la
bui. Juk lietuvis yra lietuvio 
brolis ir sesuo. Visi esame tos 
pačios tautos vaikai, išeivijoje 
sudarantys vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri į 
šį kongresą kviečia, jį ruošia ir 
vykdo.

Jaunimo vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems jau dirban
tiems kongreso ruošos darbe ir 
tiems, kurie prisidės prie jo 
darbų ir jame dalyvaus.

Pasaulio lietuvių jaunimo tre
čiojo kongreso komitetas

ARGENTINOJE:
Nelida Zavickaitė, Jonas Balt

rūnas, Jonas Mikalonis, Vikto
ras Barzdžius

BRAZILIJOJE:
Antanas Saulaitis, Elena Ba- 

reišytė, Teresė Jocytė, Jonas 
Lukoševičius

URUGVAJUJE:
Birutė Mačanskienė, Romas 

Mačanskas, Juozas Petruškevi
čius, Rikardas Geležauskas, Ed
mundas Andriuškevičius

Argentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus lietuvius jau pusšimtį 
metų jungia glaudūs ryšiai, iš
reiškiami ir pagyvinami Pietų 
Amerikos lietuvių kongresais, 
bendromis stovyklomis, kultū
rinėmis kelionėmis bei svečia- 
vimusi. Gyvendami panašiose 
kultūrinėse ir socialinėse sąly
gose ir turėdami panašią istori
ją, šių kraštų lietuviai ypatingu 
būdu vieni kitiems artimi ir vie
ni kitiems reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti ir 
bendrauti mus skatina 1975 m.

Premija-$500
Premija visuomenininkui, dau

giausia pasižymėjusiam krikš
čioniškoje ir lietuviškoje veiklo
je skiriama ir šiais metais. Jos 
dydis — $500, mecenatas — 
kun. dr. J. Prunskis. Kandida
tus siūlyti iki š.m. vasario 10 d.: 
PLKB vertintojų komisija, Lie
tuvių Židinys, 16 Hound Rd. 
West, Brigdford, Nottingham 
NG2 6AH, England. Minėtą ko
misiją sudaro: Pr. Makūnas, 
kun. Stp. Matulis, MIC, J. Nar
butienė, J. Šukaitis, J. Zokas. 
Paskirtąją premiją įteiks kovo 
mėnesį Pasaulio Lietuvių Kata
likų Bendruomenės centro val
dyba. Pastaroji rengia suvažia
vimą Šv. Metų proga Romoje 
1975 m. birželio 30 - liepos 1 d. 
Šv. Kazimiero kolegijoje. Pagal 
statutą turėtų dalyvauti 90 at
stovų: iš Anglijos 3, Argentinos 
4, Australijos 4, Belgijos 1, Bra
zilijos 4, Italijos 2, JAV 42, Ka
nados 12, Kolumbijos 1, Olandi
jos 1, Prancūzijos 1, Skandina
vijos 1, Škotijos 2, Šveicarijos 
1, Urugvajaus 1, Venecuelos 2, 
Vokietijos 3. Penki atstovai pa
likti dar nesusiorganizavusiems 
lietuviams katalikams įvairiuo
se kraštuose. Ta proga rengia
ma ir ekskursija Europon birže
lio 19 - liepos 4 d.d.

gruodžio - 1976 sausio paskelb
tas trečiasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, į kurį su- 
skris šimtai lietuvių iš kelioli
kos kraštų ir keturių žemynų.

Sis jaunimo kongresas pirmą 
kartą suteiks progą kitų šalių 
lietuviams plačiau ir giliau pa
žinti Pietų Ameriką, jos grožį, 
kultūrą, gyvenimą ir šių kraštų 
lietuvių bendruomenes, įstai
gas, organizacijas, veiklą, jau
nimą ir šeimas. Ir pirmą kartą 
Argentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus lietuviai išsamiau paro
dys, ką per imigracijos 50 metų 
yra atlikę, sukūrę, pasiekę, ko 
dabar siekia, sielojasi ir sten
giasi. O išvystyti tarpusavio ry
šiai bei paties kongreso pragy
venimai sustiprins bei pagyvins 
mūsų veiklą ir draugystę. Kon
gresas ir vėl pakartos mums ir 
pasauliui, kad išeivijos lietuviai 
trokšta ir siekia savo tėvų že
mei laisvės, nepriklausomybės 
ir kultūrinės gyvybės.

Kadangi kongresas yra dide
lio masto renginys, jį ruošti, 
remti ir jame dalyvauti turi visa 
Argentinos, Brazilijos ir Urug
vajaus lietuvių visuomenė, ypa
tingai jaunimas ir tie, kurie rū
pinasi lietuvių tautos ateitimi. 
Pats jaunimas, užaugęs čia, rei
kalingas talkos iš tų, kurie daug 
metų veikia ir kuriuos su Lietu
va riša gyvi ryšiai savam kraš
tui. Reikalinga kiekvieno as
mens, kiekvienos šeimos, visų 
organizacijų, įstaigų ir apylin
kių talka, parama, pasiūlymai
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Rytprūsiuose susikalbėdavom lietuviškai
Nuo mūsų Kaupiškių kaimo 

ligi Kybartų yra 11 km. Greta 
Kybartų stovėjo nedidelis Vo
kietijos miestelis Eitkūnai, kurį 
vokiečiai fiurerio siautėjimo me
tu pavadino Eitkau.

Nuo Eitkūnų į šiaurės vaka
rus už 7 km buvo Bildviečių 
bažnytkaimis — parapija. Iki 
tos bažnyčios nuo mūsų namų 
buvo 18 km, bet buvo gražiai ma
toma. Mūsų namai stovėjo ant 
augštumos, o į šiaurę ir vakarus 
buvo didelės lygumos.

Bildviečių bažnyčia buvo mū
rinė—nedidelė, bet graži. Labai 
gražūs altoriai, sakykla, Kry
žiaus keliai, minkšti suolai žmo
nėms susėsti. Viskas padaryta iš 
brangaus riešuto medžio, labai 
meniškai išdrožti įvairūs pa
veikslai. Visas bažnyčios vidaus 
įrengimas brangus, bet ir gra
žus.

Nežinau, kaip būdavo papras
tais šventadieniais, bet per Šv. 
Baltramiejaus atlaidus kunigas, 
užlipęs į sakyklą, pirma skaity
davo Evangeliją vokiškai, po to 
— lietuviškai. Pamokslą sakyda
vo tik vokiškai. Aukas rinkdavo 
prie ilgo gražaus pagalio (smai
go) prikabintu nedideliu krep
šiuku.

Bildviečių parapijoje ir 
apylinkėje gyveno daug ūkinin
kų, kalbančių lietuviškai. Daug 
tų ūkininkų mano tėvai pažino
jo, susitikę kalbėdavosi lietuviš
kai. Daugelio tų ūkininkų ir pa
vardes žinojau, bet per ilgą lai
ką pamiršau. Prisimenu tik Jo
ną Vilką, Miliauską, Balnių, Su- 
deikį. Visi buvo stambūs ūkini- 
ninkai, gražiai kalbėjo lietuviš
kai.

Ūkininko Jono Vilko dukra 
Barbora atėjo į mūsų kaimyninį 
Papečkių kaimą — ištekėjo už 
Juozo Kriaučiūno, tapo mūsų 
kaimyne. Barboros Kriaučiūnie
nės brolis Jokūbas Miliauskas 
atėjo į Kurpikų kaimą, vedė naš
lę Papikienę, kuri valdė stambų 
ūkį.

Iš to krašto buvo mano tėtės 
antro|i mama ir mano antroji

močiutė Ona Krygerienė. Pasta
roji mane ir mano brolius bei 
seseris užaugino ir lietuviškai 
poterius kalbėti išmokė. Kai 
mano močiutė mirė, aš jau lan
kiau Lietuvos vargo mokyklą. 
Kai mirė mano pirmoji močiutė 
ir tėtukas, aš dar nebuvau atė
jęs į šį pasaulį. Man pasakojo 
mano tėvai, kad mano tėtukai 
mirė dar jauni būdami.

Apie 1900 m. mano tėtė vež
davo į Stalupėnus žąsis parduo
ti, nes Vokietijoj brangiau mo
kėdavo. Leidimą pervažiuoti Vo
kietijon reikalavo gauti iš ca
rinio valsčiaus tik arkliam, bet 
ne žąsim. Vokiečiai nereikalavo 
leidimo nei arkliam, nei žąsim. 
Kaikada tėtė veždavosi vieną 
vaikų pabūti prie arklių ir veži
mo, jeigu tėtė kur nueidavo. Po
rą kartų ir mane buvo nusivežęs. 
Vokiečiai, pirkdami žąsis, visa
da susikalbėdavo lietuviškai.

Kai 1944 m. keliavom per 
Rytprūsius, per senovės Lietu
vą, man kilo ši mintis: jeigu bū
tume per Rytprūsius keliavę 
apie 1900 metus taip, kaip 
dabar keliaujame, tai visur bū
tume radę žmonių, mokančių 
lietuviškai. Ir tai pradedant nuo 
Smalininkų, nuo Nemuno, tolyn 
į Rytprūsius. Gamta ir laukai la
bai primena, kad čia dar netoli
moje praeityje gyveno lietuviai, 
ypač tos lygumos, kaip Lietuvos 
Suvalkijos šiaurinė dalis. Isto
riškai ir geografiškai čia mūsų 
Lietuva. V. Liesūnaitis

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugclj metų kaip mais
tą, 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!

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3624.00

“MOSKVIČIUS”408IE $3332.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3781.00

Station Wagon 
“MOSKVICTUS”427IE $4057.00

“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2284.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu
letenių su automobiliu ir apar
tamentu iliustracijomis.

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

A+A
ELENAI BRAKIENEI

mirus, jos vyrui ADOMUI ir visai šeimai reiškiu 
nuoširdžią užuojautą —

B. Baranauskas

Norite supažindinti savo bi
čiulius su “Tėviškės Žiburiais”? 
Atsiųskite jų adresus “TŽ” ad
ministracijai. Ji nemokamai 
siųs keletą numerių susipažinti.

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

Netoli Lietuviu Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Pries pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainos. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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)

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Mūsų provincijoj yra daugiau 
meno, teatru ir muzikos nei 
daugelyje kitu saliu.
Ontario kaip tik ir stengiasi 
įjungti jus į meno gyvenimą

spalvotame Ontario Meno Tarybos kataloge, pa
vadintame "ONTOUR". Per Keliaujančio Meno 
Fondą (Touring Arts Fund) Ontario Meno Taryba 
gali pagelbėti lėšomis tiems rengėjams, kurie kvie
čia j savo vietovę keliaujančias grupes.

Per 100 muzikos, teatro, šokio ir rankdarbių 
grupių yra pasiruošusios aplankyti Ontario 
dines ir vidurines mokyklas. Jų repertuaras 
išspausdintas brošiūroje "artlist".

Žymūs menininkai nori lankyti provincijos 
kyklas, Tuo mudu visi Ontario jaunuoliai gali 
supažindinti su visokiu menu: tapyba, puodų
dimu, kompozicija, fotografija, drama, skulptūra, 
audimu, poezija, lėlių darymu, keramika ir dau
geliu kitų meno formų. Ši programa yra išdėstyta 
knygelėje "Creative Artists in Schools".

Norintieji gauti nemokamai Ontario Meno Ta
rybos knygeles bei katalogus terašo:

Ontario Arts Council
Suite 500
151 Bloor Street, West
Toronto, Ontario M5S 1T6

Ministry of Colleges and Universities
James Auld, Minister

pra- 
yra

mo-
būti 
žie-

Menininkas, gyvenantis jūsų bendruomenėje ir 
dirbantis su vyresnio amžiaus piliečiais bei vaikais.

Gražus ir nebrangus paveikslas jūsų kambary
je, sukurtas premiją laimėjusio Ontario dailininko.

Nepasiekiama svajonė? O ne! Su Ontario Meno 
Tarybos (Ontario Arts Council) pagalba ta svajonė 
gali tapti tikrove, nesvarbu kurioje provincijos 
dalyje begyventumėte. Ontario Meno Tarybos tiks
las —■ rūpintis, kad visi provincijos gyventojai nau
dotųsi Ontario kultūriniais lobiais.

Per 500 Ontario meno kūrinių 
pasirodyti jūsų bendruomenėje. Jie

laukia progos 
yra apibūdinti

Government of Ontario
William Davis, Premier
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sųžininga: patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvailes 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%
taupomqsias-savings s-tas 83Zi% 
depozitų-čekių s-tas ........... 6%
Duoda paskolas: 
asmenines ........................ 10’/2%
nekiln. turto .......... ............. 10%
investacines iki ................... 12%

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

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokomos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AUTORITE SALES and SERVICE. ... J . ■. .‘.il .Jt.. "J..

Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.
ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.

(tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

Ateitininkų žinios
Ateitininkų sąjūdis gimė tada, kai 

pasaulėžiūrinės srovės skaldė mūsų 
šviesuoipenę ir darė žalą jaunimui. 
Pastarajam reikėjo aiškiai pasakyti, 
kas yra pasaulėžiūra ir kokią reikš
mę ji turi žmonių bei tautų gyveni
me. Ateitininkų ideologija atsiremia 
j krikščionybę. Idealas, kurį pasirin
ko ateitininkai, yra ne tik kilnus, 
bet ir realus. Realus ta prasme, kad 
jis pritaikomas gyvenime, žmogaus 
ryšys su Dievu yra realus dalykas, 
lygiai kaip realus buvo Dievo įsikū
nijimas žmoguje. “Kristaus asmeny
je įvyko tobula kūrinio ir Kūrėjo 
vienybė. Tikrovė ir idealas Kristaus 
asmenyje visai neišsiskiria” (St. Šal
kauskis).

Ateitininkų sąjūdį silpnina per- 
lengvos sąlygos. Jeigu jaučiame pasi
metimą, tai todėl, kad daugiau dėme
sio kreipiame į mažai ką jaunuoliui 
duodančius dalykus, klubines pramo
gas ir pan., bet ne dvasines verty
bes. Buvimas tik kuopos ar draugo
vės sąrašuose dar nepadaro ateitinin
ku. Reikia, kad ta gyvoji dvasia ir 
idealas spindėtų kiekvieno širdyje.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyloj sausio 

19 d. dalyvavo 24 skautai ir vadovai. 
Iškylos vietoj buvo pakankamai snie
go žiemos sportui. Netrūko geros 
nuotaikos ir apetito ant laužo iškep
tiems gaminiams suvalgyti iki pasku
tinio trupinio. Skautai dėkingi tė
vams — A. Grybui, V. Sendžikui, G. 
Smolskiui ir V. Turūtai už transpor
tą ir talką. Sekanti Mindaugo dr-vės 
sueiga — vasario 3, pirmadienį, Pri
sikėlimo muzikos studijoje.

• Skautų-čių tėvų metinis susirin
kimas šaukiamas vasario 2 d., 12 v., 
skautų būkle. Svarbu, kad bent vie
nas iš šeimos tame susirinkime da
lyvautų. Tėvams turėtų rūpėti or
ganizacija, j kurią jie savo vaikus 
siunčia.

• Vasario 16 minėjimas ir iškil
minga sueiga bus vasario 9, sekma
dienį, 4 v. p. p., L. Namuose.

• Romuvos valdybos posėdyje 
sausio 21 d. komiteto pirmininku iš
rinktas B. Saplys, vicepirm. A. Ka
lendra. Komitetas aptarė ateinančios 
vasaros darbus Romuvoje ir pasida
lino jų vykdymo atsakomybe.

• Kunigaikštytės Birutės vyr. 
skaučių dr-vės sueiga įvyko pas sesę 
V. Grybienę. Ruošiamasi artėjančiai 
Kaziuko mugei. ) draugovę įstojo 
kandidatės — O. Balsienė, I. Bazi- 
liauskienė, O. Radzevičienė ir E. 
Namikienė. Č. S.

Studentų žinios
Penktadienį, vasario 14, bus To

ronto Universiteto Lietuvių Diena. 
Bus parodos ir šokiai.

Antradienį, sausio 14, buvo bend
ras studentų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo viešnia iš Pietų Amerikos 
— Živilė Jūraitytė. Ji kalbėjo apie 
P. Ameriką, ypač apie pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą, kuris įvyks 
1975 m. pabaigoje P. Amerikoje. 
Taip pat buvo diskusijos apie Lietu
vos egzistavimą — ar lietuvių tauta 
gali išlikti be žemės.

Mes norime matyti daugiau stu
dentų susirinkimuose, ypač ateinan
čiame susirinkime, kuriame vyks no
minacijos į naują valdybą.

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Almis Kuolas, ižd. Romas Puteris 
ir Juozas Gudinskas suvažiavime Ročesteryje, kur dalyvavo ir JAV LJS 
atstovai Nuotr. R. Sakadolskio

®ž>SPORTAS
SPORTAS VISUR

Trisdešimt trečiosios pasaulinės sta
lo teniso pirmenybės įvyks vasario 
6-16 d. d. Kalkutoje. Komandinėse 
pirmenybėse dalyvauti pareiškė no
rą 62 šalys. Jos paskirstytos į kelias 
grupes pagal praėjusių pirmenybių 
Jugoslavijoje laimėjimus. Kanados 
vyrų ir moterų komandos žais B gru
pėje. Moterų grupėje kartu su Kana
da žais Malezija, N. Zelandija, Grai
kija, Šveicarija, Liuksemburgas, Ga
na ir Brazilija. Kanados rinktinei 
šiose pirmenybėse atstovaus dvi lie
tuvaitės iš Toronto — Violeta Nešu- 
kaitytė ir Birutė Plučaitė.

Talino priemiestis Piritą taps 1980 
m. olimpinių žaidynių buriavimo re
gatos uostu. Rusai jau patvirtino Pi- 
ritos uostamiesčio atstatymo planą, 
čia bus įrengtas buriavimo centras 
augščiausio lygio varžyboms, viešbu
tis dalyviams ir svečiams, prekybos 
centras, kinoteatras, koncertų aikš
telė ir pan.

Po 1974 m. pasaulinių futbolo pir
menybių iš 16 trenerių, kurie savo 
komandas ištempė iki baigminio tur
nyro Muenchene, tik 5 liko savo se
nose pozicijose. Du jų patys pasi
traukė, o likusieji buvo atleisti. Visi 
P. Amerikos treneriai prarado savo 
tarnybas, įskaitant ir Brazilijos Ma
rio Zagallą, kurio vadovaujama brazi- 
liečių rinktinė 1970 m. tapo pasaulio 
meisteriu. Neužtarnautai pašalinti 
buvo treneriai, kurie silpnokas ko
mandas ištobulino ir ištempė į pa
saulio geriausių 16-kos komandų 
tarpą.

Antoine Tassy buvo pašalintas, kai 
Haiti nepajėgė laimėti jokių rungty
nių, nors vos nepadarė staigmenos 
žaisdami su Italija. Rale Rasio pirmą 
kartą įtraukė Australiją į pasaulio 
pirmenybių turnyrą, tačiau nieko ne
laimėjo ir buvo pašalintas.

Gal daugiausia nukentėjo jugosla
vas Bagoje Vidinio, visame pasaulyje 
žinomas futbolo strategas. Mat, jis 
pasirinko nedėkingą kelią — mokyti

futbolo žaidimo atsilikusiose šalyse. 
1970 m. jis prastume Maroką į pa
saulio pirmenybių baigminį turnyrą, 
tačiau buvo pašalintas, kai marokie
čiai nieko nelaimėjo. Po to Vidinio 
nukeliavo J Zairą (Kongą), kur iš 
būrio pradžiokų sulipdė komandą, 
laimėjo Afrikos meisterystę ir įtrau
kė į pasaulio baigminius žaidimus. 
Zairas buvo sužavėtas jo pasiseki
mais — žaidėjams ir treneriui buvo 
pažadėta gausiai atlyginti. Laimėji
mams užsitikrinti buvo pasiųstas ir 
būrys raganių. Tačiau nieko nelaimė
jęs, Vidinic skubiai turėjo dingti, o 
raganiai liko nepaliesti.

VYČIO ŽINIOS
Mamerto ir Jonės Duliūnų gyve- 

venime sausio 28 yra neeilinė diena. 
Prieš 25-rius metus jiedu pirmieji iš 
vytiečių šiapus Atlanto sukūrė lietu
višką šeimą. Sidabrinės sukakties 
dieną sveikiname Mamertą ir Jonę, 
linkime jiems dar ilgo ir tokio pat 
darnaus gyvenimo.

Mergaitės A (18 m.) CYO lygos 
rungtynėse 62:16 pasekme nugalėjo 
St. Edwards komandą. Žaidė: S. Un- 
derytė 26, L. Žukauskaitė 4, K. Stoč- 
kutė 10, Ciccorelli 4, O’Donohue 16.

Vytis D II (iki 12 m.) — berniu
kų komanda rodo žymią pažangą ir 
pasipriešinimą pajėgesnėms koman
doms. Vytiečiai St. Chris komandai 
pralaimėjo tik 6:12, Aušrai — 7:22. 
Žaidė: A. Balsys 5, A. Budrys 4, J. 
Ažubalis 4, Bajorinas, T. Rimkus, Ba- 
nelis, P. Sukauskas.

Jauniai C (14 m.) pralaimėjo Auš
rai 16:22. Vytiečiams taškus iškovo
jo: A. Radzevičius 4, P. Ignatavičius 
10, E. Augaitis 2.

Mergaitės D (12 m.) pralaimėjo 
St. Bridgets komandai 2:6. Žaidė: 
Slapšytė 2, Radzevičiūtė, Baliūnaitė, 
Sinkevičiūtė, Balsytė, Kasperavi- 
čiūtė.

Vladui Bakūnui, parėmusiam mus 
nuolatine auka, nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
NETOLI LIETUVIO 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 Namų, namas be skolų. Jmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n m įp* ja j|j| J® 
TORONTO LIETUVIŲ Į*AK/ktVlA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------

MOKA:
93/4'7o ui 90 dienų term, depozitus

9% už 1 metų term, depozitus
8 Va % už taup. sqskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita)

KAPITALAS: $8,800,000
Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgič'ius 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. Pirmadeinį 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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iŠ šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztines 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., i eje/I Lietuviams daroma
T & □ /S a * ■ KJIini AIDAToronto 3, Ontario nuolaida

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

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!

Verslo bei pramonės pastatų elektros 

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? c-

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

• invalidumo pajamos
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugų

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvailes Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kai|io kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

jįr'' ~==^. Norintiem pirkti or parduoti nekilnojamą 
/SOLB\ nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 

LIMITED) Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ) 
TĮRUStĮ United Trust Co., 2320 Bloor St. W.

Tel. 762-8255 Namų: 535-0513

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

gatve tiesiog j garažo.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) { 

populiarumą. R. Niksono, kaip 
parlamento nario ir opozicijos 
vado, metinė alga yra $43.500. 
Sekdamas konservatorių pavyz
džiu, jis ją susimažino 4,6% ir 
$2.000 čekį pasiuntė provincijos 
iždui. Tačiau šia proga jis pa
teikė ir keletą pasiūlymų veiks- 
mingesniam valdžios lėšų taupy
mui: sustabdyti $650.000 skel
bimus, propaguojančius diržų 
naudojimą automobiliuose, ir 
priimti visiem privalomą įstaty
mą šiuo reikalu; atleisti iš mi- 
nisterio be portfelio pareigų J. 
White, buvusį iždo ministerį, 
kurio ministeriją perėmė be jo 
pagalbos finansinius klausimus 
sugebantis tvarkyti D. Mc- 
Keough; sumažinti atlyginimus 
5% visiems valdžios tarnauto
jams, gaunantiems $25.-30.000 
per metus; sustabdyti priedus 
konservatorių partijos parla
mento nariams, įsijungusiems į 
visokias tarybas bei komisijas.

Krašto apsaugos ministeris J. 
Richardson paskelbė Kanados 
ginkluotų pajėgų 1973-74 m. 
biudžeto padidinimą 12,4%. 
Praktiškai tai reiškia $2,3 bili
jono papildymą $275 milijonais. 
1974-75 biudžeto metams išlai
das numatoma padidinti 11,2%. 
Kanados karinio biudžeto užšal
dymas 1969-74 m. ginkluo'tų pa
jėgų narių skaičių sumažino nuo 
120.000 iki 78.000. Paskelbtas 
biudžeto papildas iš tikrųjų tik 
kompensuoja infliacijos padary
tą žalą doleriui, š. Atlanto Są
jungoje Kanadai pagal procen
tines karines išlaidas tenka 
priešpaskutinė vieta, o paskuti
nė — Liuksemburgui. Krašto 
apsaugai Kanada kasmet skiria 
2,1% bendros apyvartos dole
rių, Liuksemburgas — 1,1% 
savo valiutos. Premjeras P. E. 
Trudeau 1968 m. buvo pasiry
žęs atšaukti jau ir taip nedide
lius Kanados įsipareigojimus S. 
Atlanto Sąjungai, bet susidūrė

A+A 
BERNARDUI KRILAVICIUI

Lietuvoje mirus, brolį PRANĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame —

Petkevičių šeima

su aštria opozicija ir buvo pri
verstas pasitenkinti tų įsiparei
gojimų sumažinimu 50%. 1967 
m. anuometinis krašto apsaugos 
ministeris P. Hellyer Kanados 
aviaciją, pėstininkus ir laivyną 
sujugė į vieną ginkluotų pajėgų 
vadovybę su bendra uniforma, 
susilaukdamas jam daug paken
kusios augštųjų karininkų bei 
karo veteranų opozicijos. Da
bartinis krašto apsaugos minis
teris J. Richardson užbaigė šio 
sujungimo atskyrimą, paskelb
damas karo aviacijos vadovy
bės sudarymą su centru vakari
nėje Kanadoje. Jau anksčiau 
pėstininkų vadovybės centras 
buvo įsteigtas Montrealyje, o 
karo laivyno — Halifakse. Tai
gi, grįžtama į tuos laikus, kai 
kiekviena ginklo rūšis turėdavo 
atskiras uniformas, dažniausiai 
britiškas. Didžiausią problemą 
sudaro pasenusių ginklų pakei
timas. Pvz. Kanados pėstininkai 
vis dar naudoja 220 britiškų 
“Centurion” tankų, kurie buvo 
pagaminti prieš 20 metų. Juo
kingai atrodo ne tik jų paseni- 
mas, bet ir nepaprastai menkas 
skaičius, šarvuotų dalinių vado
vybė jau seniai yra pasisakiusi 
už vokiškų “Leopardų” įsigiji
mą, bet lig šiol nesusilaukė pri
tarimo. Seniau tie modernūs vo
kiški tankai kainavo po $250.- 
000, o dabar jų kaina jau yra 
pakilusi iki $900.000. Visiškai 
pasenti spėjo ir amerikiečių 
konstrukcijos tolimo skridimo 
“Argus” lėktuvai, iš kurių se
kami Kanados pakrančių van
denys, CF-101 naikintuvai Ka
nadoje ir CF-104 naikintuvai, 
esantys Š. Atlanto Sąjungos

tarnyboje V. Vokietijoje. Šių 
lėktuvų taip pat labai menkas 
skaičius kasmet vis mažinamas 
dėl jų susidėvėjimo, o pakeiti
mas modernesniais atidėlioja
mas. Dabartinis premjeras P. E. 
Trudeau, būdamas jaunuoliu II 
D. karo metais, vengė karinės 
prievolės. Atrodo, jis ir dabar į 
karinius reikalus žiūri pro pirš
tus, kai tuo tarpu net ir Mask
vai pataikaujantis Australijos 
premjeras G. Whitlamas jau 
perka vokiškus “Leopardo” tan
kus savo kariuomenei.

Federacinė NDP socialistų 
partija naujo vado rinkimus tu
rės šią vasarą. 1974 m. liepos 8 
d. rinkimuose iškritus partijos 
vadui D. Lewis, parlamente jį 
pakeitė E. Broadbent, 38 metų 
amžiaus universiteto dėstytojas. 
Jis yra kandidatavęs į partijos 
vadus 1971 m. ir pralaimėjęs D. 
Lewisui. šiuo metu E. Broad
bent tapo rimčiausiu kandida
tu, tačiau kandidatūros iš anks
to atsisakė, norėdamas daugiau 
laiko skirti savo šeimai. Jo at
sisakymas socialistus įstūmė į 
vadų krizę. Kandidatu netgi 
minimas buvęs liberalas E. 
Kierans, kurį premjeras P. E. 
Trudeau 1968 m. buvo pasirin
kęs pašto ministeriu, o vėliau 
padaręs ryšių ministeriu. E. 
Kierans atsistatydino 1971 m., 
nusivylęs liberalų politika, šio 
politiko sugebėjimais tenka la
bai abejoti, nes jo reformos vi
siškai sujaukė Kanados paštą.

Aukojame daug kam. Neuž
mirškime, kad aukų yra reika
linga ir lietuviškoji spauda.

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: 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.

SOOD College St. • LE 1-3074 • sav. p. Urbom

UTHO-ARTJPAUSTUVĖ
977 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

CHOLKRn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

ROYAL YORK — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, alyva šildo
mas; kilimai, užbaigtas kambarys rūsyje su atviru židiniu, didelis kie
mas, apšildomas plaukiojimo baseinas su visais įrengimais, garažas 
su privačiu įvažiavimu; visai netoli Bloor.
PRINCE EDWARD — BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis kvadratinio 
plano, vandeniu alyva šildomas; gražiai įrengtas kambarys rūsyje; 
garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK — BLOOR, 10 kambarių atskiras namas; modernios 
prausyklos bei virtuvės, dvigubas garažas, arti Bloor; apie $10.000 
įmokėti; puiki vieta nuomavimui.
KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo 6 butų (sixplex) 
atskiras mūrinis pastatas; dideli kambariai, balkonai, vandeniu alyva 
šildomas; 6 garažai su privačiu įvažiavimu; labai nedidelis įmokėji
mas; skubus pardavimas.
MISSISSAUGA, gražus 2 kambarių vienaaugštis, alyva šildomas; 
puikus didelis sklypas apie akro, su didžiuliais medžiais bei įvai
riais krūmais; atrodo, kad gyveni parke; dvigubas garažas su priva
čiu įvažiavimu; prašoma kaina $79.900.

P. KERBERIS, tel. 763-5555,
2336 Bloor Street West namų 535-1584



TORONTO
Paruošiamieji darbai “T. Ži

burių” spaudos baliaus vyksta 
sklandžiai. Visuomenės susido
mėjimas šiuo renginiu gana gy
vas. Didžiojoj Anapilio salėj 
nedaug laisvų vietų beliko, bet 
antrojo augšto galerijoje dar 
yra daug laisvų stalų ir vietų. 
Ten einantiem ir bilietai piges
ni — tik $3. Meninė programa 
jau galutinai sutvarkyta. Dar 
telkiami laimikiai ypač mažajai 
loterijai (su Įėjimo bilietais). 
Taip pat organizuojamos bufeto, 
baro ir kitos tarnybos. Bus įvai
rių lietuviškų valgių už labai 
prieinamą kainą. A t s i s a k y - 
t a skelbtojo orkestro, kuris gro
jo Maironio mokyklos parengi
me, ir pasamdytas naujas gau
sesnis italų orkestras, pasižymė
jęs gera muzika lietuvių rengi
niuose.

Dail. A. Tamošaitis laiške “T. 
Žiburiams” pranešė, kad šiąis 
metais spaudos baliuje vasario 
8 d. Toronte dalyvaus p. A. Ta
mošaitienė ir atveš loterijai po 
paveikslą abiejų dailininkų. 
Pernai spaudos baliuje dalyvavo 
A. Tamošaitis. Abu dailininkai 
gyvena prie Kingstono, intensy
viai kuria ir dalyvauja kultūri
niame lietuvių ir kanadiečių gy
venime. Turi sutelkę savo patal
pose daug kultūrinių lobių.

Solistė Elena Blandytė, kuri 
atliks meninę programą “T; Ži
burių” spaudos baliuje vasario 
8 d. Anapilio salėje, 1974 m. 
kovo 24 d. koncertavo Bostone 
Minkų radijo programos 40 me
tų sukakties proga. Vietinis re
cenzentas muzikas “Keleivio” 
14 nr. rašė: “EI. Blandytė turi 
efektingą ir patrauklią išorę, 
regimą scenos kultūrą. Minkų 
popietėje ji pasireiškė kaip dai
nininkė, apdovanota gražaus 
tembro balsu, laisvai skamban
čiu viduriniame ir augštesniame 
registre, turinčiame itin ryškias 
mezzosopranines apačias, ir 
kaip dailiojo skaitymo aktorė.” 
“TŽ” spaudos baliuje sol. E. 
Blandytei meninėje programoje 
talkins torontieties Rimas Stri
maitis, kylantis solistas, studi
juojąs dainavimo meną Toronto 
muzikos konservatorijoje. Jiem 
akompanuos jaunas, bet jau pa
tyręs pianistas Jonas Govėdas.

Regina Ramanaitė-Ramanaus- 
kaitė susituokė su Juozu Miški
niu sausio 18 d. Prisikėlimo 
šventovėje. Sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. J. Liauba, OFM, 
(jaunavedys gyvena jo parapijo
je — Niagara Falls). Vestuvinė 
puota įvyko Prisikėlimo par. 
Parodų salėje. Regina yra dai
lininkė, talkinusi “Eglutei” sa
vo iliustracijomis. Taip pat ne
kartą ji iliustravo ir ‘TŽ” vai
kų skyriaus rašinius. Yra nupie
šusi gražių kalėdinių atvirukų, 
sukūrusi ir paveikslų, bet vie
šumoje dar nėra pasirodžiusi. 
Gyvendama Toronte, ji dalyva
vo lietuviškoje veikloje, ypač 
kaip choristė.

Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija praneša, kad tradici
nis šiupinys jau ruošiamas: 
“Kumpiai išrūkyti, žirniai iš
kulti; laukiame visų savo bi
čiulių padėti mums šiupinį val
gyti vasario 11, antradienį, 7 v. 
v. Prisikėlimo auditorijoje; pro
grama bus paskelbta vėliau”.

Toronto Maironio mokyklos 
parengimas - šokių vakaras sau
sio 25 d. buvo sėkmingas. Pilnu
tėlėje Prisikėlimo salėje links
mai sukosi jaunimas, o nuo jų 
neatsiliko ir senimas. Gražią 
programą atliko Toronto jauni
mo ansambliai — “Gintaras” ir 
“Atžalynas”. Vakarą paįvairino 
gausi loterija ir rožių valsas. 
Laimėję džiaugėsi dailininkų A. 
Tamošaičio ir Dagio paveikslais 
bei kitais vertingais laimikiais. 
Malonią staigmeną padarė J. 
Greičiūnas, padovanojęs gražų 
savo tapytą paveikslą, kuris tai
pogi kiekvieną šeštadienį atve
ža savo prieauglį į mokyklą, 
nors gyvena Newmarket mies
telyje. Atidarymo žodį tarė tėvų 
komiteto pirm. Pr. Dovidaitis, 
kuris vakarui vadovauti pakvie
tė mokyt. A. Vaičiūną. Meninė
je programoje pirmiausia pasi
rodė “Atžalynas”. Vadovauja
mas S. Martinkutės, pašoko 
“Audėjėlę”, “Linelį” ir “Suba
tėlę”. Gyvai pranešinėjo Pr. 
Šarkutė. Šokius intarpais paįvai
rino D. Jokubaitytė, V. Javaitė 
ir R. Bubelis. “Gintaras”, vado
vaujamas R. J. Karasiejų, pašo
ko “Landutę”, “Pasiutpolkę”, 
“Trumpolkę” ir “Aštuonytį”. 
Paskutiniai du buvo palydėti 
mergaičių seksteto. Sekstetas 
maloniai nuteikė visus dainomis 
“Nemunėlis” ir “Tau, Tėvyne 
gintarine”. “Gintaro” šokiams 
įspūdingai grojo jų orkestras, 
vadovaujamas muz. J. Govėdo. 
Gražiu balso tembru pranešinė
jo R. Krasauskaitė. Abu an
samblius dalyviai šiltai priėmė 
ir palydėjo ilgomis katutėmis.

Simo Kudirkos Fondas. KLB 
Toronto apylinkės valdyba nu
tarė priimti aukas vasario 16 į 
Torontą atvykstančiam Lietuvos 
vardą pasaulyje išgarsinusiam 
Simui Kudirkai. Nutarta suda
ryti lėšų telkimo komitetą ir 
kreiptis į lietuvių visuomenę, 
kad savo aukomis prisidėtų prie 
pagerbimo šio mūsų laisvės ko
votojo. Į lėšų telkimo komitetą 
pakviesti: V. Aušrotas, V. Bire- 
ta, S. Čepas, E. Girdauskas, S. 
Kudžma ir B. Saplys. Aukos 
bus renkamos visose lietuvių 
parapijose, Lietuvių Namuose 
ir prieš minėjimą Anapilio salė
je specialiai paruoštais aukų la
pais. Taip pat aukas galima 
įteikti abiejuose Toronto lietu
vių kredito kooperatyvuose, kur 
yra atidarytos specialios Fondo 
sąskaitos. Aukotojų pavardės 
bus paskelbtos spaudoje. Visas 
Vasario 16 banketo pelnas bus 
perduotas Simo Kudirkos Fon
dui.

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE MEAT 

MARKET
335 Roncesvalles Ave,,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiję, Ukrainą, Sov. Sąjunga 

paprastu ir oro paštu
Dovanos 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 automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Pokalbis su jaunimu. Sausio 
26 d. KLB Toronto apylinkės 
valdyba sušaukė seniai reikalin
gą Bendruomenės pasikalbėji
mą su jaunimu. Dalyvavo apie 
40 jaunimo atstovų. Pasitarimo 
prezidiume buvo apylinkės val
dybos pirm. M. Abromaitis, vi
cepirmininkas V. Bireta ir na
rys A. Juzukonis. Pirmininkavo 
V. Bireta. Pradžoije buvo įvai
rūs pasisakymai —- duota išsi
kalbėti. Po to klausimas konkre
tizuotas siauriau: kokiu būdu 
jaunimas galėtų daugiau įsi
jungti į apylinkės valdybos 
veiklą. Susikristalizavo trys nuo
monės: a. apylinkės valdyba ko
optuoja daugiau jaunimo, b. 
įsteigiama Bendruomenės jau
nimo sekcija, c. jaunimo atsto
vavimas pavedamas KL Jauni
mo Sąjungai. Po ilgesniu disku
sijų priimtas R. Birgelytės pa
siūlymas: kol galutinai susior
ganizuos KL Jaunimo Sąjungos 
skyrius Toronte ir paaiškės sta
tutinė Jaunimo Sąjungos vieta 
bendrame KLB statute, įsteigti 
apylinkės jaunimo sekciją iš 
veikiančių organizacijų atstovų. 
Aug. Abromaitytė prijungė prie 
to pastabą, kad į sekciją kviečia
mi jaunimo organizacijų atsto
vai neturi būti vyresni kaip 30 
metų. Klausimą toliau detali
zuojant, nutarta sudaryti apy
linkės jaunimo sekciją iš šių or
ganizacijų atstovų: KL Jaunimo 
Sąjungos, ateitininkų, skautų- 
čių, sportininkų, taut, šokių gru
pių, Toronto liet, studentų klu
bo ir evangelikų jaunimo rate
lio. Pertraukos metu posėdžiau- 
tojai buvo pavaišinti sumušti
niais ir vynu.

Baltiečių įsteigta “Spalvos ir 
Formos Draugija” (Colour and 
Form Society) šiemet švenčia sa
vo 25-rių metų gyvavimo sukak
tį. Dabartiniu metu ši draugija 
jungia ne tik baltiečius, bet ir 
kitus ateivius dailininkus. Su
kakčiai paminėti vasario 8-28 
dienomis rengiama paroda Onta
rio Institute for Studies in Edu
cation patalpose, 252 Bloor St. 
W. Parodoje dalyvaus arti 40 
dailininkų, eksponuodami nuo 
vieno iki dviejų darbų kiekvie
nas. Šių metų draugijos pirmi- 
kas dail. Jurgis Račkus žada pa
gyvinti draugijos veiklą. Po ju- 
bilėjinės parodos turėsime kitą 
Prisikėlimo parapijos salėje š. 
m. balandžio 6-14 dienomis. Jur
gis Račkus ketina rengti šios 
draugijos parodas ir kituose et
ninių grupių kultūros centruo
se, tuo pabrėždamas ateivių įna
šą į Kanados kultūrą.

Živilė Jūraitytė iš Sao Paulo 
Brazilijoje yra atvykusi į To
rontą. Ją pakvietė Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba per Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenę. šiuo metu ji yra ap
sistojusi pas G. Juozapavičiūtę. 
Viešnios tikslas — susipažinti su 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės, jaunimo bei kitų organiza
cijų veikla, kad grįžusi Brazili
jon galėtų perteikti surinktas 
informacijas III pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengė
jams ir talkinti jiem kongreso 
ruošos darbuose. Živilė taip pat 
tariasi su Kanados Lietuvių Są
jungos vadovais dėl temų parin
kimo kongreso studijų dienoms 
ir galimos kanadiečių talkos 
kongresui. Ji yra pasiruošusi 
duoti pranešimus Kanados lie
tuviams įvairiuose susirinki
muose apie P. Amerikos, ypač 
Brazilijos, lietuvius ir jaunimo 
kongreso parengiamuosius dar
bus. Živilė yra antro kurso isto
rijos studentė.

Vergijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Bažnyčios Kronikai”. Sausio 8 
d. “Washington Star-News” pra
nešė, kad 50 žymių sovietų di
sidentų pasirašė prašymą dėl 
Kovalevo paleidimo. Tarp pasi
rašiusiųjų yra Andrėj Sacharov, 
istorikas Roy Medvedev, rašyto
jas Vladimir Voinovič ir poetas 
Vladimir Kornilov. “New York 
Times” sausio 11 d. laidoje iš
spausdino Valery čadidze ir Pa
vel Litvinov laišką, kuriuo jie 
ragina gelbėti Kovalevą. Šiuo 
reikalu “International League 
for the Rights of Man” gruodžio 
27 d. pasiuntė telegramą N. V. 
Podgornyj. Kovalevą ginti apsi
ėmė taip pat “Amnesty Interna
tional” organizacija. M.

Sol. V. Verikaitis sausio 25 d. 
buvo pagerbtas 50 metų am
žiaus sukakties proga didžiojoj 
L. Namų salėj. Dalyvavo per 
250 asmenų. Sukaktuvininką 
sveikino: rengėjų komiteto pir
mininkas J. R. Simanavičius, 
buvęs ilgametis “Varpo” chor
vedys ir dabartinis Lietuvos 
Kankinių par. choro vadovas St. 
Gailevičius, KLB Toronto apy
linkės valdybos ir Anapilio var
du kun. P. Ažubalis, Prisikėlimo 
par. — kun. B. Bagdonas, OFM, 
L. Namų — J. Strazdas, “Aido” 
choro tėvų komiteto — V. Sa
kas iš Hamiltono, KLB kultūros 
komisijos pirm. E. Kudabienė 
(raštu), šaulių rinktinės — p. 
Kanopa, “Varpo” — A. Jokū
baitis, Prisikėlimo par. choro — 
J. Šarūnas, Lietuvos Kankinių 
par. choro — A. Matulaitis. 
Įteikta bendra dovana — įmo- 
kėjimas už spalvotą “Zenith” 
televiziją. Meninę programą at
liko sol. J. Sriubiškienė, akom
panuojama J. Govėdo, pats sol. 
V. Verikaitis ir “Aido” choras. 
Pastarasis buvo staigmena su
kaktuvininkui, nes jis apie “Ai
do” dalyvavimą programoje ne
žinojo. Linksmajai daliai grojo 
Jonas Adomaitis elektroniniais 
įtaisais.

šios sukakties iškilmės kalbė
tojai pabrėžė aktyvų V. Verikai- 
čio dalyvavimą lietuviškoj veik
loj, jo sugebėjimus ne tik dai

nuoti, bet ir chorams organizuo
ti bei jiems vadovauti. Muziki
nę karjerą V. Verikaitis pradė
jo Lietuvoje kaip operos choro 
narys. Kanadoje jis baigė mu
zikos konservatoriją ir pradėjo 
solisto karjerą. Dainavo jis ir 
kanadiečiams, ir lietuviams įvai
riuose koncertuose — salėse ir 
radijo programose, šią karjerą 
jis tęsia ir toliau. Šiuo metu 
dėsto muziką kanadiečių gimna
zijoje. Dl.

Jaunimo kavinė veikia L. Na
muose penktadieniais nuo 8 v.v. 
Programa keičiasi pagal sąly
gas. Įėjimas 50 et. Rengėjai 
kviečia jaunimą dalyvauti.

Ukrainiečiai savo šalies ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį paminėjo sausio 22 d. šv. 
Vladimiro Instituto patalpose 
priėmimu, skirtu daugiausia 
svečiams. Iš lietuvių jame daly
vavo KLB krašto valdybos pirm. 
J. R. Simanavičius. Ukrainiečių 
veikėjų prakalbose dažnai buvo 
minimi ir lietuviai kaip labai 
draugiška tauta. Bendras šven
tės minėjimas buvo surengtas 
sausio 26 d. Massey Hall.

Mokslo Priemonių Komisija 
Toronte dėkoja Montrealio Lie
tuvių Kredito Unijai “Litas” už 
sumokėjimą ketvirčio visų iš
laidų lietuviško spalvoto filmo 
pagaminimui. Filmas skirtas lie
tuvių mokykloms.
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Sgžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co. 480 Ron<:e$vol,cs Ave., 
Toronto 3, Ontario

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

"PARAMOS" PRANEŠIMAS
Taupykime per Registruotą 

Pensijų Planą - RRSP!
Anksčiau šis planas galėjo būti administruojamas tie

sioginiai tik per “Trust" bendroves. Dabar "Paramos“ 
kooperatyvas sudarė sutartį su "Co-operative Trust Co." ir 
gali priiminėti indėlius šiam planui. Jo tikslas yra "atidėti" 
pajamų mokesčių mokėjimą (income tax) šiuo metu, kai 
kiekvieno pajamos yra didesnės, ir mokėti juos (mokesčius) 
išėjus į pensiją, kai mokesčių mokėjimo nuošimtis gerokai 
sumažės dėl mažesnių pajamų. Šiuo planu pasiekiami du 
tikslai: sutaupoma senatvei ir sutaupoma mokant mokes
čius, nes šiuo metu įdėti pinigai būtų atskaitomi nuo 
pajamų.

Pensijų taupymo sąskaitas gali atidaryti kiekvienas 
narys iki 71 metų amžiaus, mokantis pajamų mokesčius. 
Tam tikslui reikia pasirašyti sutartį "Paramos" raštinėje.

Įmokėti galima dalimis (minimumas $500.00) arba 
visą sumą iš karto. Pinigai, įmokėti iki 1975 metų kovo 
1 d., gali būti atskaitomi iš 1974 metų pajamų, skaičiuo
jant mokesčius.

Asmenys, turintieji savo verslus arba tarnautojai, 
kurie nemoka jokių pensijos įmokų, turi teisę į planą įnešti 
iki $4000.00. Tie dirbantieji, kurie dalyvauja tarnautojų 
pensijų plane, gali įnešti iki $2500 arba 20% visų pajamų 
(mažesniąją sumą).

Mokesčių atleidimo reikalu kiekvienas taupytojas 
gaus iš "Co-operative Trust Co." raštą, kuriame bus nuro
dyta atleistina suma nuo mokesčių.

Santaupos, įdėtos į Registruotą Taupomąjį Pensijų 
Planą, gali būti atsiimtos betkada, bet išimta suma turi 
būti pridėta prie tų metų pajamų ir, žinoma, mokesčiai 
sumokėti. Šie santaupų išėmimai atliekami per "Co-opera- 
tive Trust Co." Jei išimta suma yra iki $1000, narys turi 
sumokėti $20.00 administracinių išlaidų (Co-op bendrovei).

Narys, sulaukęs 71 metų amžiaus, gali savo pinigus 
atsiimti visus iš karto arba dalimis bei perkelti į kitą planą 
(susitarus su "Co-operative Trust Co.").

Už visas santaupas, įdėtas į šį planą "Paramos" Kre
dito Kooperatyvas (bet ne nariai) turės mokėti '/*% išlaidų 
"Co-operative Trust" bendrovei.

“Paramos" Kredito Kooperatyvas už tas santaupas 
mokės B'/*% su teise persvarstyti palūkanas kas 6 mė- 
rfesius.

Šį planą "Paramos" raštinėje tvarko A. Ramanaus
kienė ir L. Kalinauskas.

KUNIGO VYTAUTO GORINO

naujai išleistą DAINŲ PLOKŠTELĘ
galima užsisakyti laišku arba telefonu:

GIFTS INTERNATIONAL 
2501 W. 71st Street 
CHICAGO, ILL. 60629, USA 
Phone 312-471-1424

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

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visu rūšių vartotas arba naujas 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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

nuo 11 v. r iki 7 v. v.

VLADAS RAMOJUS

Sausio mėnesį Čikagos lietuvių gy
venimą ypač pagyvino trys svečiai 
— paskutiniai ateiviai iš Lietuvos: 
vienas buvusių disidentų Vaclovas 
Sevrukas, S. Kudirkos bei jo žmonos 
antrasis apsilankymas ir jūrininkas 
Jonas Stankevičius, po S. Kudirkos 
suėmimo kurį laiką tarnavęs “So- 
vietskaja Litva” laive.

ORIGINALUS KOVOTOJAS
V. Sevrukas, iš okup. Lietuvos per 

Romą pasukęs ne į Izraelį (emigra
cijos dokumentai buvo išrūpinti žy
dų), bet į Niujorką, Čikagon buvo 
pakviestas BALFo cv pirm. M. Ru
dienės. Sausio 12 d. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje, dalyvaujant 700 
klausytojų, įvyko simpoziumas su V. 
Sevruku. Vadovavo dr. Vyt. Vardys, 
politinių mokslų profesorius Oklaho- 
mos universitete. Kas skaitė V. Sev- 
ruko biografiją, žino, kad jis yra su
rusėjusio lietuvio sūnus, gimęs Le
ningrade. Lietuvių kalbą pramoko 
prieš kelerius metus, kai buvo pa
skirtas dėstyti marksizmą Vilniaus 
universitete. Studentai universitete 
kalbėdavo, kad tas lektorius mark
sizmą dėsto kitaip ir kažin ar ilgai 
išsilaikys. Atsitiko taip, kad V. Sev
rukas susidėjo su Sov. Sąjungos disi
dentais ir vėliau buvo saugumo už
darytas į psichiatrinę ligoninę. Įta
rimas kilo po to, kai V. Sevrukas ga
vo istorinės S. Kudirkos kalbos, pa
sakytos 1971 m. teisme Vilniuje, 
tekstą ir, jį perrašęs savąja mašinė
le, Įteikė Vakarų spaudos korespon
dentams. V. Sevrukas ir dabar save 
tebelaiko marksistu, nors gerbia ki
tų pažiūrų žmones ir už jų teises ko
voja. Jo 30 dienų badavimas už per
sekiojamus Lietuvos ir kitų okupuo
tų kraštų tikinčiuosius buvo kaip tik 
akivaizdus ženklas, kad jis net fizine 
prasme jungiasi į kovą už laisvą žmo
nių apsisprendimą ir nevaržomą pa
sirinktųjų idėjų puoselėjimą. Čika
goje ruoštame simpoziume jo kaiku- 
rie pasisakymai sukėlė nemažai kont
roversinių nuotaikų ir iš dalies su
skaidė simpoziumo klausytojus. Sun
ku kaikuriems buvo suprasti tą žmo
gų, kuriam "marksizmas atvėrė ke
lius Į platų golvojimą...”Tuos žodžius 
V. Sevrukas ištarė mažam būreliui 
Rudžių rezidencijoje simpoziumo iš
vakarėse. Jis taip pat pastebėjo, kad 
jo pažiūros gal keisis, giliau susipa
žinus su Vakarų filosofija ir praktiš
kuoju gyvenimu. Jis sakėsi negalįs 
per vieną dieną radikaliai pakeisti 
savo galvosenos ir nenorįs būti "iš- 
verstakailiu”. Todėl kaikurie V. Sev- 
ruko pareiškimą: smarkiai sujaudino 
vyresniuosius bei konservatyvesnių 
pažiūrų asmeųis.. .

Savaitei praėjus, buvo surengti 
dar du mažesnės apimties simpoziu
mai su V. Sevruku Jaunimo Centre. 
Vieną jų sausio 18 d. vakare suren
gė A. Regis, kitą sekančios dienos 
popietėje skautai akademikai. Pasta
rieji du simpoziumai praėjo žymiai 
aiškesnėje bei ramesnėje nuotaikoje, 
ir V. Sevrukas vidurio žmonių buvo 
gerai suprastas. Jo esminė filosofija, 
kad sovietų imperija grius iš vidaus, 
kad mes, laisvieji lietuviai, kiek ga
lėdami turim infiltruotis į tautą. Kai 
po paskutinio simpoziumo V. Sevru
kas, smarkiai pavėlavęs, atvyko į S. 
Kudirkos pagerbimo banketą, ruoštą 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjaus, 
pats mačiau su kokiu nuoširdumu 
bei draugiškumu Simas pasitiko V. 
Sevruką. Su V. Sevruku teko praleis
ti keletą valandų ir kaikurias pokal
bių detales gal atskleisiu ateityje.

VYRAS IS "SOVIETSKAJA 
LITVA”

Tai 28 m. amžiaus jūrininkas Jo
nas Stankevičuis. 1974 m. jis nuo so
vietinio laivo nušoko Prancūzijoje. 
Beveik niekas iš mūsų apie jį nieko 
nežinojo. Vieną vakarą BALFo įstai
ga telefonu pranešė, kad rengiama 
spaudos konferencija su naujuoju 
pabėgėliu iš Lietuvos. Kadangi tą 
vakarą prasidėjo teatrų festivalis, 
negalėjau nueiti Į spaudos konferen
ciją. Su jūrininku J. Stankevičium 
susipažinau tik šiomis dienomis. Tai 
tylus, ramus ir draugiškas vyras. Po 
Kudirkos suėmimo kurį laiką plau
kiojo tame pačiame laive “Sovietska- 
ja Litva”. Abu su S. Kudirka susiti
ko Čikagoje sausio 18 ir 19 d.d. Bet, 
tikėkite, jiems nebuvo laiko išsikal
bėti ta įdomia tema, kas įvyko laive 
po Kudirkos suėmimo. S. Kudirka ir 
antrojo apsilankymo Čikagoje proga 
tiek buvo apgultas lietuvių bei re
porterių, kad platesnio pokalbio ne
buvo įmanoma pradėti. Po sausio 19 
d. banketo Kudirkai pagerbti toje 
pačioje salėje mano akyse susitiko 
abu buvę jūrininkai. Pradėjo pokal
bį apie įvykius “Sovictskaja Litva” 
laive. S. Kudirkos pavargusios akys 
degte degė smalsumu. Staiga pribė
ga dienraščio “Sun-Times” reporte
ris, gerai rusiškai kalbantis jaunas 
vyras. Visą valandą Simas jam pa
sakojo savo išgyvenimus sovietinia
me kalėjime bei koncentracijos sto
vyklose. Įdomus S. Kudirkos pokal
bis su J. Stankevičium buvo nutrauk
tas, bet užtat naujausioje "Sun- 
Times" dienraščio laidoje buvo iš
spausdintas išsamus straipsnis apie 
Simo išgyvenimus kalėjimuose bei 
koncentracijos stovyklose, apie žiau
rią tikinčiųjų būklę Lietuvoje. Rė
žianti antraštė nusitęsusi per visą 
puslapį. Taip, juk S. Kudirka nori, 
kad ne jis būtų didvyris, bet tie, ku
rie ten tebekenčia, kurie tebėra per
sekiojami. Kalbėdamas labai atvirai 
bei nuoširdžiai, jis skiria daugumą 
laiko pokalbiams su reporteriais ir 
kitais apie žiaurią padėlį sovietų im
perijoje. Tad kažin kada jie vėl be
susitiks su Jonu Stankevičium ir už
baigs pradėtą įdomų pokalbį, nes tą 
vėlų vakarą Kudirką dar gaudė kiti, 
o mes su J. Stankevičium, V. Sevru
ku ir “Margučio" vadovu P. Petru- 
čiu sėdom į balerinos V. Karosaitės 
vairuojamą automobilį ir traukėm 
lietuviškojo Marquette Parko link. 
Gyvas ir judrus Jonas Stankevičius 
laisvėje nenori būti našta kitiems. Jį 
labai vilioja jūra. Vos spėjęs Čika
goje apšilti, nuskubėjo į Bostoną pas 
žinomą lietuvių draugą R. Briezę. 
Žvejyba žiemą beveik sustojusi, dar
bų nėra. Bet suranda išeit): J. Stan-k 
kevičius, išlaikęs tam tikrus egzami
nus, gali patekti į JAV pakrančių 
apsaugos tarnybą. Sugrįžęs į Čikagą, 
Jonas susirado kuklų darbą viename 
banke; vakarais eina mokytis anglų 
kalbos ir tikisi po kelių mėnesių pra
mokti angliškai. Galimas dalykas, 
ateityje pateks į pakrančių apsaugos 
tarnybą. Tada jauno jūrininko J. 
Stankevičiaus svajonė laisvėje bus 
pasiekta, nors ir dabar nieku nesi
skundžia, nedejuoja. Apie tikrai įs
pūdingą antrąjį S. Kudirkos ir jo 
žmonos vizitą Čikagoje parašysiu ki
tą kartą, nes buvo mano žiemos atos
togų metas ir visa tai turėjau pro
gos stebėti iš arti.

• Kiekviena tauta, kaip ir kiekvie
nas žmogus, turi savo gerą ir blogą 
angelą. Templer

FRANK BARAUSKAS Limited
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8
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Valteris Drešeris 231-6226
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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 
h __________ _____________________ 1

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 vol. vok. Šeštadieniais 
ruolO 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 ŽIBURIŲ"
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• Dar niekad Toronte negirdėta, nematyta solistė ir dailiojo žodžio meisterė ELENA BLANDYTĖ iš 
Čikagos ir torontiškis sol. RIMAS STRIMAITIS. Akompaniatorius — JONAS GOVĖDAS

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

• Šokiams gros geras orkestras
• Baras, užkandžiai, Užgavėnių valgiai

Apvalūs stalai po 10 vietų rezervuojami iš anksto “TŽ” admi
nistracijoje tel. 275-4672 arba parapijų patalpose po pamaldų. 
Galima rezervuoti ir paskiras vietas.
Įėjimas — $4.00, studentams — $2.00

a a a a
vasario 8, 
šeštadieni, 
Anapilio |

(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario).

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

ai ai ai ai Ėl 
3 Baliaus pradžią

7 vai. vakaro,
3 programos -

7.30 v. v.

H

Ei a a a

TOROIVIW
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Nuo šio sekmadienio po 11 vai. 
pamaldų Anapilio salėje bus galima 
užsisakyti pietus. Jiems paruošti yra 
pakviesta A. Gataveckienė. Iki šiol 
sėkmingai ruošiamos kavutės, globo
jamos Anapilio moterų būrelio bei 
parapijos kat. moterų draugijos, ir 
toliau vyks senąja tvarka.

— Sekmadienį, vasario 9, tuoj po 
11 v. pamaldų Anapilio salėje bus 
lietuvių sportininkų rungtynės.

— Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjimas įvyks vasario 16 
d., 3 v.p.p., Anapilio salėje. Tai iš
kilmei atitinkamai puošiama scena.

— Tradicinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius Anapilio salėje bus 
vasario 8 d.

— Tikybos pamokos vaikams bū
na sekmadieniais po 11 v. pamaldų 
dviem grupėm: a. vaikams, besiruo
šiantiems pavasarį pirm. Komunijai 
ir b. vaikams, kurie lanko viešąsias 
mokyklas (jose nėra tikybos pamo
kų).

— Šį trečiadienį, sausio 29, Sv. Jo
no liet, kapinėse laidojama a.a. Ma
rija Krasauskienė iš Delhi, Ont.

— Sveikiname Reginą ir Petrą 
Bražukus jų 25 m. vedybinės sukak
ties proga.

— Moteris, turinti gražų namą To
ronto vakaruose, labai geromis sąly
gomis priimtų moterį arba mažą šei
mą savo namuose.

— Anapilio statybai aukojo $200: 
dr. A. D. Barkauskai, pakeldami savo 
įnašą iki $2,000; po $100: K. B. Va
lančiai, V. Pazukaitė; $50: P. Lelis 
(400); $30: A. Laurinaitis. Visiems 
geradariąms nuoširdi padėka.

— Pamaldos: šį šeštadienį 7.30 v. 
r., už a.a. Romualdą Černiauską; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Antaną Ci- 
rūną (užprašė p. p. Kirvaičiai), 11 
v. už a.a. Miliauskų šeimos mirusius 
ir a.a. Kleopą Daulenskį.

— Vasario 9, sekmadienį, po 11 v. 
pamaldų Anapilio Moterų Būrelis 
šaukia susirinkimą. Reikia skubiai 
papildyt valdybą ir pasitart svarbiais 
reikalais. Labai prašom visas nares 
ir nenares dalyvauti. Turime Anapi
lio salės prieangyje skelbimų lentą. 
Prašom plačiau pasiskaityt apie su
sirinkimą.

— Susidarė jau gana gražus būre
lis nuolatinių Mišių tekstų skaityto
jų: J. Zenkevičius, A. Kišonis, G. 
Mažeikaitė, L. Radzevičiūtė, A. Bal
sys, R. Rimkutė. Kviečiami prisidėti 
ir kiti.

Lietuvių evangelikų 
parapijos žinios

— Penktadienį, 6.30 v.v., II metų 
konfirmandų pamoka.

— Pamaldos sekmadienį, 9.30 v. 
ryto, su sekmadienio mokykla bei 
I metų konfirmandų pamoka.

— Jaunimo slidinėjimo savaitgalis 
įvyks vasario 7-8 d.d. Aspen Ski Re
sort. Jau užsiregistravo 22. Dėl smul
kesnių informacijų jaunimas prašo
mas susisiekti su Kristina Dambarai- 
te LE 6-1433 arba Asta Šernaite 279- 
2401.

— Visuotinis metinis parapijos su
sirinkimas nukeltas į vasario 23 d., 
6.30 v.v.

— Dėkojame moterų draugijai, jos 
pirmininkei Gerdai Povilaitienei bei 
visoms ponioms už pavyzdingus vie
nybės pietus Liet. Namuose. Pr. sek
madienį buvo pilna šventovė ir salė 
parapijiečių. Šiuo vienybės keliu žen
kime toliau ir laimėsime.

— A.a. Joną Bleizgį (1916-1974) 
prisimenant, vietoj gėlių, liet, evan
gelikų parapijos reikalams aukojo: 
M. Dravininkai $15; iš Čikagos: A. 
Butkienė $20, M. Gražiai $20, E. Si- 
nickai $20, A. Sėdaičiai $25, R. 
Timpf $10; iš Londono, Ont.: E. Go- 
centai $10, G. Gocentai $20, J. And- 
riušaičiai $20, A. Pekautai $10; iš 
Guelph: P. Misevičiai $10 ir J. Mo- 
tickonienė $10.

Pagalbų invalidų namams 
“Participation House” organi
zuoja draugija “Cerebral Palsy 
Parent Council of Toronto”. Jos 
iniciatyva vasario 1 ir 2 dieno
mis “Global TV Network” bus 
speciali programa, kurioje da
lyvaus žymiosios televizijos 
žvaigždės. Žiūrovai bus prašo
mi aukoti minėtam tikslui ir 
apie tai pranešti telefonu 861- 
5111 Eatono patalpose, kur bu
dės pasiruošusių žmonių būre
lis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus Povilui Pauriui, reiškia

me gilią užuojautą šeimai, giminėms 
ir draugams. Palaidotas Tillsonburg, 
Ont. • .

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mišių 
L. V. Namuose.

— Nuoširdžiai dėkojame M. D. Re
ginai už $50 auką.

— Sekmadienį, vaasrio 2 d., 12 v., 
tretininkų Mišios, po jtj susirinkimas 
bažnyčioje.

— Cho-o repeticija — ketvirtadie
niais, 7.30 v.v.

— Į KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus valdybą iš
rinkta parengimų sekcijos pirm. Al
dona Petrauskienė, o ne Aldona Veb- 
rauskienė, kaip buvome pereitą sa
vaitę šioje vietoje paskelbę.

— Parapijos loterija jau davė 
$4426 pelno. Dar daug kas negrąži
no loterijos bilietų šaknelių.

— Linksmą Užgavėnių vakarą-šo- 
kius rengia Prisikėlimo par. tarybos 
jaunimo sekcija, talkinama KLK Mo
terų Dr-jos Prisikėlimo skyriaus va
sario 1 d., 7.30 v.v.

— Pensininkų klubas rengia Užga
vėnių vakarienę vasario 10 d., 6 v.v., 
Parodų salėje. Bus graži programa, 
loterija ir rankdarbių parodėlė. Klu
bo nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. Įėjimas — $2.50. Vakarienei 
registruotis pas S. Miniotienę tel. 
534-7610, A. Vasikevičienę tel. 769- 
4254, klebonijos raštinėje arba sek
madieniais parapijos bibliotekoje.

— Įsidėmėtinos parapijos veiklos 
datos: kovo 9-16 d.d. rekolekcijos, ku
rias ves kun. K. Pugevičius; kovo 16 
d. parapijos metinė vakarienė ir lo
terijos traukimas; kovo 23 d. tuoj po 
11.15 v. Mišių parapijos susirinki
mas, vakare choro koncertas ir var
gonininko pristatymas; balandžio 6 
d., 4 v.p.p., latviai rengia religinį 
koncertą Blessed Sacrament bažny
čioje. Pelnas — mūsų parapijai; ba
landžio 19-20 ir 26-27 d.d. Alfonso 
Dargio dailės paroda. Ta proga bus 
ir rašytojo Jurgio Jankaus literatū
ros vakaras.

— Mišios: šeštad. 8 v. už a.a. Anta
ną Sapijonį, užpr. A. D. Nausėdai; 
8.30 v. už a.a. Ireną Gurevičienę, 
užpr. A. Gurevičius; 9.30 už a. a. 
Anelę Melašienę (I metinės), užpr. 
Antanas Melašius; sekmad. 8 v. už 
a.a. Vladą Jaškų, užpr. A. Dobienė, 9 
v. už Bernotaičių šeimos mir., užpr. 
A. Bernotaitis; 10 v. už a.a. Stasį Vai
tiekūną, užpr. J. Vaitiekūnaitė; 11.15 
v. už a.a. Mykolą Dervinį, užpr. S. 
Dervinienė; 12 v. tretininkų inten
cija; 7 v.v. už ą.a. Emiliją Ranonienę, 
užpr. J. Ranonis.

Lietuvių Namų žinios
— Sausio 28 d. LN atidaryta sve

tainė “Gintaras”. Nuo pirmadienio 
iki šeštadienio bus atidaryta nuo 12 
v. dienos iki 1 v. ryto, sekmadieniais 
— nuo 12 v. d. iki 10 v.v. Svetainę 
norima gražiai išdekoruoti. Projektą 
ruošia archit. A. Banelis. Lemputes 
paaukojo p. Nacevičius. Už jas LN 
jam dėkoja.

— LN valgyklai aptarnauti reika
lingos mergaitės, nejaunesnės kaip 
18 metų. Suinteresuotos prašomos 
kreiptis pas LN reikalų vedėją Algį 
Juzukonį tel. 533-9030.

— V. Verikaičio pagerbimo poky
lio metu sausio 25 kažkas iš dra
bužinės per neapsižiūrėjimą paėmė 
odinį Juozo Vaškelos apsiaustą. Pa
liktas gal dar geresnis odinis ap
siaustas ir kišenėje geros pirštinės. 
J. Vaškela norėtų atgauti savo ap
siaustą, nes jo kišenėse yra jam rei
kalingi raktai. Prašo klaidą padariu
sį paskambinti jam tel. 534-6942.

— Vasario 2, sekmadienį, 4 v. p.p., 
didžiojoje salėje įvyks Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos teatro “Aitva
ras” vaidinimas istorinės dramos 
"Mirga”. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti.

— Šią savaitę į LN narius įstojo: 
Bubelis Kostas, Genautytė Nijolė, 
Karnilavičius Vaclovas, Maskeliūnas 
Balys, Narbutas Bronius, Narbutas 
Genė, Narbutas Ringaudas, Siaurys 
Henrikas, Urbelis Bronius, Venslo- 
vaitis Justinas, Vyšniauskas Liudas. 
Jie visi įmokėjo po $100 nario įna
šą. Jonaitytė Rita, Kuolas Almis, Ku- 
liavas Rimas, Puteris Romas, Silins- 
kas Vidmantas, Vcnslovaitis Edmun
das įmokėjo po $10. Jie bus tikri na
riai, kai savo įnašus padidins iki 
$100. Jaunojo L. Namų nario įnašą 
$1 įmokėjo Narbutaitė Astrida.

— Nario įnašus papildė: Alšėnas

įėjimas — $3.00, 
moksleiviams ir 
pensininkams — $2.00.
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| Lietuvos valstybės atstatymo

| minėjimas Montrealyje, |
| 1975 m. vasario 16, sekmadienį,
E • 11 v. r. IŠKILMINGOS PAMALDOS lietuvių šventovėse =
= Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis, g

= #3 vai. po pietų MINĖJIMAS Plateau salėje,
3710 Calixa Lavalle, Montreal.

E Prelegentas — dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio Lietuvos
E Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas

E • Koncertinę dalį atliks: sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ, 
Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis ''GINTARAS”, S 
Rasa Lukoševičiūtė ir Aušros Vartų parapijos choras. S

E Rengėjai E
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS TARYBOS JAUNIMO SEKCIJA, 
TALKINAMA KLK MOTERŲ DR-JOS PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS SKYRIAUS, J 975 m vasarjo ] d.
Prisikėlimo parapijos salėje rengia

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ;
Si

' :< < <-i 
gSjįįį

Į į 1* Gros "Dave Battler Trio" orkestras.
Į į * Užkandžiai, baras, loterija.

• Vakaro pradžia — 7 v. v.

Toronto VI. Pūtvio "AITU AP
šaulių kuopos teatras /Al I V /A Iv/A O
vasario 2, sekmadienį, 4 vai. po pietų,
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 
stato 3-jų veiksmų FF M A I A 99 (Vytauto Didžiojo
istorinę dramą /VlIKvjA

Režisuoja: A. Dargytė-Byszkievricz ir 
L. Nakrošienė

Dekoracijos: K. Imbrasaitės
įėjimas $3, studentams ir pensininkams
— $1.50, mokyklinio amžiaus vaikams
— nemokamai

išlaisvinimas
iš Krėvos pilies)

Toronto lietuvių visuomenė, o ypač 
jaunimas, kviečiami atsilankyti į šią 
svarbią Lietuvos istoriją vaizduojančią 
dramą ir paremti šaulių teatro pastangas.

VI. Pūtvio šaulių kuopa

Kanados sporto apygardos

ŠOKIU VAKARAS
• Šokiams gros Algio Kaminsko orkestras "Muzika"
• Bus karštų valgių bei įvairių gėrimų bufetas

Įėjimas — $3, moksleiviams — $2.

vasario 8, 
šeštadienį, 
7 v. vakaro, 
Prisikėlimo 
parapijos 
auditorijoje

nuo 10 valandos ryto 
salėje: vyrų, mergaičių A klasės

KREPŠINIO PIRMENYBES 
vasario 8, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos
Kent pradžios mokykloje: jaunių A klasės

vasario 9, sekmadienį, nuo 1 v.p.p., 
pirmenybių baigmės Anapilio salėje 
Prisikėlimo parapijos salė — 1021 College St., Toronto 
Anapilio salė — 2185 Stavebank Rd., Mississauga
Kent pr. mokykla — 980 Dufferin St., (prie Bloor St. W.), Tor 
Įėjimas — $1, moksleiviams — $0.50. Bilietas galioja vienai dienai 
visose rungtynėse

Rengia Toronto Aušros ir Vyčio sporto klubai

Pranys, Dagys Jokūbas, Stalioraitis 
Bernadeta, Stalioraitis Juozas po 
$75; Venslovaitienė Apolonija ir 
Liet. Evangelikų Išganytojo parapi
ja po $50.

— LN yra leidę lietuviams studen
tams penktadieniais naudotis menės 
patalpomis. Jose veikia studentų ka
vinė su muzikine programa. Švelnie
ji gėrimai ir sumuštiniai duodami 
nemokamai. Šią kavinę iki šiol lan
ko mažas skaičius studentų. Būtų ge
ra, kad lankančiųjų skaičius padi
dėtų.

Pilietybės reikalų pareigūnas 
Glyn Allen po 17 metų sėkmin
go darbo su tautinėmis grupė
mis Toronte nuo š.m. sausio 1 d. 
išėjo į pensija. Jo vieton laikinai 
paskirtas Frank Wagner. Ryšius 
su tautinėmis grupėmis kol kas 
daugiausia palaikys ukrainiečių 
kilmės kanadietė Kristina Hna- 
tiw. Atsisveikinimą su G. Allen 
ir jo žmona sausio 12 d. suruošė 
kanadietės, dirbančios “Cana
dian Scene”, IODE organizaci
jose ir “International Institute” 
(likvidavosi dėl lėšų stokos) — 
D. Jenning, R. Lederer, B. 
Osler. Jų suruoštose išleistuvėse 
dalyvavo ir daug tautinių grupių 
atstovų. Spaudoje paskelbtame 
sąraše nematyti nė vieno lietu
vių atstovo, nors buvo kviesti. 
Išleistuvėse latvių atstovas Įtei
kė G. Allenui medali, o gudai 
— kitokią dovaną.
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5v. Kazimiero parapijos žinios
— Jau dveji metai iš eilės mūsų 

par. taryba suruošia savo rūšies “var
žytynes”, kurios parapijai duoda per 
$100 gryno pelno. Kai įsigyjame ką 
nors naujo ir pakeičiame senuosius 
daiktus, neišmeskime, bet palaikyki
me juos š.m. mūsų par. tarybos ruo
šiamom “varžytynėm”. Tuo mes pa
dėsime parapijai.

— Tradicinė Kazimierinių vakarie
nė įvyks kovo 1 d. par. svetainėje. 
Nepamirškime atsilankyti į šių metų 
pirmąjį mūsų par. parengimą ir tuo 
paremti savo parapiją. Visi pagal sa
vo išgales prašomi nepamiršti loteri
jos, t.y. paaukoti dovanų - fantų, nes 
iš dalies nuo loterijos didumo ir tur
tingumo priklausys ir šios vakarie
nės pasisekimas. Bilietų kaina: $5 
suaugusiems, $2.50 jaunimui.

— Jau galima atsiimti pajamų mo
kesčiams pakvitavimus kiekvieną 
sekmadienį po 11 v. pamaldų.

— Jau gana ilgas laikas mes “TŽ” 
gauname labai pavėluotai (kartais 
net po 2 sav.); pašto (daugiausia vie
tinio) kaltė. Kas norėtų laikraštį 
gauti tą pačią savaitę, patartina už
sisakyti I klasės paštu (metams $20).

— Metų pradžia — ar neturėtume 
tuo pasinaudoti ir daugiau visokius 
dalykus patikėti savo tautiečiams, o 
ne kitataučiams. Juk turime įvairių 
rūšių savo tautybės specialistų. Leis
kime jiems mus aptarnauti gimtąja 
savo kalba. K.A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Parapijos komitetas pasiskirstė 

pareigomis: A. Vaupšas — pirminin
kas, A. Ališauskas — sekretorius, J. 
Adomaitis — finansų sekretorius, A. 
Čepulis, E. Krasowskiene ir I. Mališ- 
ka — nariai. Buvusiems komiteto na
riams — J. Klisevičiui ir P. Girdžiui, 
dirbusiems trejus metus parapijos 
komitete, buvo išreikšta nuoširdi pa
dėka.

— Nutarta šiuos metus paskelbti 
jubilėjiniais parapijos metais, nes 
ji švenčia sidabrinį jubilėjų. Pirmos 
šv. Mišios buvo atnašautos 1950 m. 
rugsėjo 8 d. Parapijos organizatorius 
ir pirmasis klebonas buvo kun. Jo
nas Kubilius. Dabar vėl jis yra mūsų 
klebonu. Nutarta jubilėjų atšvęsti iš
kilmingai, pakviesti visus buvusius 
klebonus, kurie dirbo religiniame, 
kultūriniame ir tautiniame gyveni
me. Numatyti trys pagrindiniai da

lykai: religinis, tautinis-kultūrinis ir 
pramoginis renginys. Ta proga nu
tarta išleisti jubilėjinį leidinį. Mūsų 
laukia didelis darbas, f rengėjų ko
mitetą nutarta kviesti: Bendruome
nės, visų organizacijų ir meninių vie
netų atstovus. Nuo mūsų darbo pri
klausys šventės pasisekimas.

— Parapijos oktetas su soliste Gi
na čapkauskiene vasario 1 d. parapi
jos salėje rengia koncertą. Sis okte
tas su minėta soliste turėjo kelis 
koncertus Bostone, Niujorke, Fila
delfijoje, Ročesteryje. Montrealyje 
mes jų bendro koncerto dar negir
dėjome, todėl laukiame jo.

Lituanistinė mokykla Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minėjimą 
rengia vasario 15 d. mokyklos patal
pose. Mokiniai atliks gražią progra
mą, pritaikytą tai progai. Laukiami 
tėvai ir visi tautiečiai.

Mūsų lituanistinė mokykla 1974 
m. gruodžio 12 d. pradėjo 26 mokslo 
metus. S.m. kovo 8 d. parapijos salė
je rengiama 25 metų jubilėjinė su
kaktis. Per tuos metus daug praėjo 
mokinių ir mokytojų. Tai reta proga 
susitikti buvusius draugus ir moky
tojus. Pirmieji mokiniai galės pasi
džiaugti savo vaikais, kurie lygiai to
kie patys dabar, kokie buvo jų tėvai 
prieš 25 metus.
■ Nepriklausomybės sukakties minė
jimas bus vasario 16 d. Paskaitinin
ku pakviestas dr. Valiūnas. Meninę 
programą atliks sol. Gina Čapkauskie- 
nė, AV parapijos choras ir gražusis 
mūsų jaunystės žiedas “Gintaro” 
ansamblis pasirodys su naujai papil
dyta programa.

Aušros Vartų parapijos choras 
smarkiai ruošiasi koncertams. Vasa
rio 16 d. pasirodys Nepriklausomy
bės minėjime, balandžio 26 d. jubilė- 
jinėje šventėje parapijos salėje. Be 
to, jis dalyvaus Lietuvių Dienoje Ha
miltone. Jo dainų ir giesmių laukia 
sidabrinis parapijos jubilėjus.

KL Katalikių Moterų Dr-jos Mont
realio skyriaus metiniame susirinki
me išrinkta nauja valdyba: D. Staš- 
kevičienė — pirmininkė, G. Kudž- 
mienė — vicepirmininkė, E. Kerbe- 
lienė — sekretorė, J. Adamonienė 
— iždininkė, B. Rubšienė — narė, 
N. Bagdžiūnienė — korespondentė. 
Nutarta Velykų stalą ruošti balan
džio 6 d. AV parapijos salėje. A.A.

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722 -3545

£ <
< MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI $I $į tradicinį Lietuvių Namų <

UŽGAVĖNIŲ^.,.. |C | 
i VAKARA- □(JKIUb I 
a $S vasario 8 d., 7 valandų vakaro <
X ■ v
| • Šilta vakarienė su vynu Bilietus įsigyti L. Namuose | 
f • Labai geras orkestras ir pas platintojus
X . Įėjimas — $6.00 suaugusiom,
X * Įvairus bufetas $4.00 pensininkam ir studentam ''S >LN valdyba \S S
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

MIKOLAI N IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

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.

VIENINTELĖ 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.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 52 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines ................. 11.5 %
Taupomąsias s-tas 8.5% Nekiln. turto ......... 1 1.0%
Term. ind. 1 m. 9.0% Čekių kredito ...... - 12.0%
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.

Investacines nuo 11.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdraudė. 
Kreiptis: Gil Constontini, 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.


