
AUeW*<* A

u TEVISKES ZIBJIilAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 6 (1305) 1975 VASARIO - FEBRUARY 6 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. 275-4672

Nuskriaustiej i
Jei išeivija ir po daugelio metų yra gyva tautine prasme, tai 

visų tų veiksnių dėka, kurie darbuojasi lietuviškajai kultūrai. 
Tų veiksnių tarpe neabejotinai svarbų vaidmenį atlieka spauda. 
Galime ją kritikuoti, augštesnio lygio pageidauti, bet kartu turi
me pripažinti, kad jos skleidžiamas žodis yra stipriai gaivinantis 
veiksnys, pasiekiąs savo tautiečius net ir tolimiausiuose pasaulio 
kraštuose. Tiesa, tą lietuviškąjį žodį netgi dar gyviau skleidžia 
moderniosios priemonės — radijas ir televizija, tačiau jos priei
namos tik tiem tautiečiam, kurie gyvena didesniuose telkiniuose. 
Tuo tarpu spauda gali pasiekti visur. Be to, ji yra labiau išliekamo 
pobūdžio — išspausdinti dalykai išlieka ilgiau nei radijo ar televi
zijos programos, kurios išnyksta su jų pabaiga. Dėlto ir toliau 
išeiviams tenka pagrindini dėmesį teikti spaudai. Tradicinis spaus
dintas žodis šimtmečiais gaivino religinę ir tautinę lietuvių sąmo
nę tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jo misija iš esmės ir šiandieną 
nėra pasibaigusi. Ji gal net padidėjusi, nes paskaityti daugiau ar 
mažiau gali kiekvienas. Užsisakyti laikraštį ar nusipirkti knygą 
taip pat gali kiekvienas. Trūksta nebent paskatos, kuri išjudintų 
visus tautiečius aktyviai dalyvauti spaudos gaminime, platinime 
ir skaityme. Mūsų tautiečių skaičius išeivijoje nėra mažas. Jei visi 
būtų lietuviškos spaudos prenumeratoriai, ji būtų žymiai pajė
gesnė.

★ ★ ★
Tokią būklę matydama, JAV Lietuvių Bendruomenė pradėjo 

organizuoti spaudos vajus, telkti prenumeratorius bei skatinti ta 
linkme dar savosios spaudos neskaitančius. Rezultatai galbūt ir 
nėra dideli, tačiau pats rūpestis spaudos likimu yra vertas dėme
sio. Iniciatyva gera, tačiau nepakankamai plati. Ji ribojosi tiktai 
JAV-mis, kur ir taip spaudos būklė, palyginti, yra dar geriausia. 
Panašios iniciatyvos galėtų imtis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Ji turėtų atkreipti dėmesį į spaudos prieinamumą 
mažiau pasiturinčiuose kraštuose. Kanadoje, JAV-se ir Australi
joje lietuviams spausdintas žodis yra lengvai prieinamas, bet visai 
kitokia būklė yra Pietų Amerikoje. Ten spaudos prieinamumas 
yra labai sunkus. Vietinės pajėgos neįstengia leisti dažnų ir dides
nės apimties laikraščių, o ten gyvenantys tautiečiai negali prenu
meruoti Š. Amerikoje spausdinamų laikraščių bei pirkti knygų. 
Išeina, kad Š. Amerikoje gyvena privilegijuoti lietuviai, o P. Ame
rikoje — nuskriaustieji. Žiūrint visos išeivijos mastu, ęsatyG kad 
pajėgų yra, spaudos netrūksta, bet jos paskirstymas labai nėlygus. 
Jei šiauriečiai turi gana didelį laikraščių, žurnalų, knygų pasirin
kimą, tai jo neturi pietiečiai. Jei šiauriečiai gali prenumeruoti 
spaudą pagal savo idėjinį nusistatymą ar savo skonį, tai pietiečiai 
tokio pasirinkimo neturi.

★ ★ *
Taigi, pietiečiai tuo atžvilgiu yra nuskriaustųjų būklėje. Tai 

jau senokai pastebėjo ir komunistinė okupuotos Lietuvos spauda 
bei sovietiniai pareigūnai. Pastarieji bando turimą pietiečių spau
dą kreipti savo politikos link, neišskirant materialinės pagalbos, 
ir visai nemokamai net glėbiais siųsti komunistinius lakraščius į 
P. Ameriką. Esama būkle reikėtų susirūpinti patriotinei visuome
nei, kurios rankose tebėra pakankamai priemonių. Pirmiausia 
tektų palengvinti pietiečiams spaudos prieinamumą. Š. Amerikos 
lietuvių laikraščiai galėtų daryti jiems nuolaidas. Kanados ir JAV 
Lietuvių Fondai, remdami kultūrinę veiklą, turėtų skirti dalį lėšų 
savų kraštų lietuvių spaudai ir tuo prisidėti prie nuolaidų sudary
mo pietiečiams. Patys pietiečiai galėtų organizuoti vajų prenu
meruoti spaudai prieinama kaina. Bet daugiausia čia galėtų pasi
tarnauti atskiri mecenatai ir organizacijos, užsakydami laikraš
čius pietiečiams savo lėšomis. Adresai nesunkiai būtų gaunami iš 
pietiečių organizacijų, parapijų ar asmenų. Tokių pavienių mece
natu jau ir dabar yra. Reikėtų tiktai jų tinklą išplėsti. Veikiant 
ta linkme, žinoma, atsiras ir daugiau paramos būdų. Vienas tokių 
būtų vietinės pietiečių spaudos stiprinimas šiauriečių lėšomis ir 
bendradarbiais. Bet tai jau stambesnės iniciatyvos reikalas — 
vienu kitu doleriu nieko nepadarysi. Pagaliau netaip jau svarbu 
kuriuo keliu būtų einama. Svarbiausia — nepalikti pietiečių nu
skriaustųjų būklėje. Jie ir taip perilgai joje gyveno.

Atšauks privilegijas

Pasaulio įvykiai
EGIPTO PREZ. A. SADATO VIEŠNAGĖ PARYŽIUJE BUVO UŽBAIGTA 
prancūziškų ginklų užpirkimu. Pasitarimai šiuo klausimu domi
navo abiejų prezidentų — A. Sadato ir V. G. d’Estaingo susitiki
mą, nors buvo paliesta ir Artimųjų Rytų taikos problema. Prez. 
A. Sadatas pabrėžė, kad jieškoti ginklų Prancūzijoj privertė so
vietų karinės paramos nutraukimas. Per pastaruosius 14 mėne
sių Egiptas iš Sovietų Sąjungos nėra gavęs jokios ginklų siuntos. 
Prieš išskrisdamas iš Paryžiaus, prez. A. Sadatas pranešė pran
cūziškų “Mirage” naikintuvų įsigijimą, nutylėdamas jų skaičių. 
Kadangi tie naikintuvai turės pakeisti sovietinius naikintuvus, 
prarastus paskutiniajame kare su Izraeliu, jų skaičius gali siekti 
120. Tokius savo nuostolius oficialiai yra pripažinusi Egipto 
aviacija. Diplomatinių sluogs- •--------------------------------------

Valstybės sekr. II. Faulkne- 
rio pranešimu, nuo 1976 m. 
sausio 1 d. bus panaikintos pa
jamų mokesčio privilegijos 
amerikiečių žurnalų "Time” ir 
“Reader’s Digest” kanadiškoms 
laidoms. Tos privilegijos liečia 
ne pačius žurnalus, bet skelbė
jus, kurių skelbimų išlaidos bū
davo atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio, šis principas taiko
mas visiem skelbimam Kanados 
spaudoje, bet premjero L. B. 
Pearsono laikais išimtis buvo 
padaryta ir minėtiem amerikie
čių žurnalam, savo centrines 
įstaigas turintiem JAV. “Time” 
žurnalo kanadiškoji laida papil
doma keliais puslapiais Kana
dos žinių, o “Reader’s Digest” 
— kanadiečių rašinių santrau
komis. Pajamų mokesčio privi
legijos atšaukimu valstybės 
sekr. H. Faulkner tikisi kana- 
diškų žurnalų pajamas papildy
ti $16 milijonų, kurie tekdavo 
tiem dviem amerikiečių žurna
lam. Tokia išvada gali būti klai
dinga, jeigu skelbėjai savo rek
lamas nukreips į radiją ir tele
viziją. Mėnesinis “Reader’s 
Digest” Kanadoje turėjo 1.250.- 
000 egz. tiražą, savaitinis 
“Time” — 558.000. Iš kanadiš- 

kų žurnalų pirmavo du mėnesi
niai: moterims skirtas “Chate
laine” su 991.000 skaitytojų ir 
bendro pobūdžio “Maclean’s” 
su 742.000. Didžiausią tiražą 
betgi turėjo “Canadian Maga
zine” — 2,165.000 ir “Week
end” — 1.884.000, kelių dien
raščių savaitgalio priedai, ne- 
pasižymintys augštesniu lygiu, 
kuris jiems užtikrintų savaran
kišką rinką. Net ir labiausiai jų 
nemėgdamas, skaitytojas juos 
rasdavo šeštadieninėse dienraš
čių laidose. “Time” žurnalas, 
pramatydamas šį Kanados vy
riausybės posūkį, jau nuo pra
ėjusių metų 70% savo kana- 
diškos laidos šėrų stengiasi par
duoti kanadiečiams, kad tai lai
dai būtų pripažintos pilnos ka- 
nadiško žurnalo teisės. Tačiau 
šis žingsnis gali būti nepakan
kamas, nes valstybės sekr. H. 
Faulkner nori ir platesnio ka- 
nadiško turinio, kuriam pagrin
dą dabar sudaro amerikietiško
ji žurnalo laida. Mėnraščio 
“Maclean’s” leidėjai jau pasi
siūlė jį padaryti savaitiniu ži
nių žurnalu, kurio net 80% bū
tų skirta Kanados žinioms, pa
pildytoms straipsniais. Tokia 
reforma dabartinius “Time”

Simas Kudirka kalbasi su JAV senatoriumi Jacob K. Javits. Pastarojo iniciatyva Vašingtone buvo suruošti pie
tūs Simui pagerbti. Juose dalyvavo keliolika senatorių bei atstovų rūmų narių, Simas Kudirka su žmona ir motina, 
G. ir R. Paegliai, R. ir D. Keziai ir kt.

Lietuviu pėdsakai Sibire
Kaikuriems Vakarų politi

kams Sibiras imponuoja savo 
pramone bei miestais, bet lietu
viams ir daugelio kitų tautų 
žmonėms tai šiurpi mirties zona 
Joje žuvo daugybė mūsų tautie
čių, prievarta išgabentų iš Lie
tuvos. Liko nežinomos ne tik jų 
pavardės, bet ir kapavietės. Pri
puolamai iš kitatautčių sužino
me vieną kitą pavardę. Dalis jų 
tebėra gyvi ir reikalingi skubios 
vakariečių pagalbos. Kaikurių 
pavardės buvo skelbtos lietuvių 
spaudoje. Nieko nežinoma apie 
jų profesiją, tariamus nusikal
timus. Šioje srityje mūsų infor
macijos pareigūnai turėtų su
stiprinti savo pastangas. Norint 
organizuoti jiems pagalbą, rei
kia juk turėti tikslius duomenis. 
Pvz. kreipiantis į “Amnesty In
ternational”, reikia pateikti ka
linamųjų pavardes, adresus ir 
kitas žinias.

Pastaruoju metu Š. Ameriką 
pasiekė visa eilė pavardžių tų 
lietuvių, kurie buvo Severui 
kone, stovykloje kartu su len
kų prof. S. Koscialkowski. Pa
starasis, išėjęs laisvėn 1942 m., 
parašė atsiminimus Britanijoje. 
Jo bendradarbiai tuos atsimini
mus išleido atskira knyga, ku
rią pavadino “Raptularz”. Joje 
yra išspausdinti minėtoje sto
vykloje buvusių sąrašai. Pagal 
minėtąjį profesorių, Severui 

kanadiškos laidos skaitytojus 
gali nukreipti į amerikietišką 
laidą — tuos, kuriems rūpi pa
saulio įvykiai, kruopščiai paruo
šiami didžiulio patyrusių kores
pondentų tinklo.

Apie $20 milijonų Kanados 
bendrovės kasmet sumoka už 
skelbimus pasienio amerikie
čių televizijos stotims, kurių 
programas stebi daug kanadie
čių, nes jos dažnais atvejais yra 
populiaresnės už kanadiškas. 
Skelbimų išlaidas skelbėjams 
lig šiol taip pat buvo leidžiama 
išjungti iš pajamų mokesčio. 
Valstybės sekr. H. Faulkner jau 
paskelbė, kad šios privilegijos 
kanadiečiams skelbėjams bus 
panaikintos, bet datos dar ne
nustatė. Tokių skelbimų apmo
kestinimu skelbėjus tikimasi 
nukreipti į kanadiškas televizi
jos stotis, šioje srityje dar dras- 
tiškesnį sprendimą padarė Ka
nados radijo ir televizijos komi
sija, leisdama kabelio bendro
vėms amerikiečių stočių skel
bimus pakeisti kanadiškais. Pa
grindinės amerikiečių televizi
jos bendrovės, turinčios siųstu
vus Buffalo mieste, teisminėn 
atsakomybėn buvo patrauku-

(Nukelta į 6 psl.) 

stovykloje buvo 240 lietuvių, 
230 lenkų ir 60 estų. Tai 1941 
m. tremtiniai, kurių dauguma 
jau bus išmirusi. Kygos autorius 
surašė tik 72 pavar»*:. Jas pa
teikė VLIKo būstinėje atsilan
kęs vilnietis teisininkas Bohdan 
Kawecki. Štai tos pavardės, kaip 
jas užrašė prof. Koscialkowski.

Alekna, Lietuvos komisaras 
pąbėgėliams Vilniuje, vilnietis, 
dirbęs su prof. Mykolu Biržiška; 
Andriulaitis (gal Endziulaitis?), 
vidaus reik, ministeris; Bačkus 
Juozas, gen. štabo pik.; Beilis, 
žydas; Benčkovski, Kauno pirk
lys; Bičiūnas Vytautas, žurnalis
tas, dailininkas; Bielašauskas 
Pranas; Bložė, geležinkelietis; 
Čarneckis, Valdemaras, buv. 
užs. reik, ministeris; Daukša 
Leopoldas, jaunas literatas; Do
vydaitis Pranas, buv. premje
ras; Davidovič, žydas; Dubrovič, 
dr., žydas; Dzikas Leonas, mo
kytojas; Eidrigonis, mokytojas; 
Eljaševas, žydas iš Kauno; Falk, 
Kauno pirklys; Gerulaitis, teisi
ninkas; Gokas (knygoje nėra, 
pagal Kaweckio užrašus mirė 
1942 m. sausio 20-27); Gorinas, 
dr., mirė 1941 m. gale, lagpunk- 
te 35 nr.; Ignatavičius, pik. 
Itn.; Izraelit, gelumbės pirk
lys Klaipėdoje; Jaskūnas (mirė); 
Jaukštas Adolfas, teisėjas; Jo
kantas Kazimieras, buv. ministe
ris; Jurgelis; Kaunienis, rašyto
jas; Karvelis, pašto vald.; Klei- 
tis; Kopilow, 80 m. (mirė); Kaz
lauskas, 25 m., draugavo su 
pik. Gaudešium; Kubilius Jur
gis, generolas; Larst, iš Ukmer
gės; Liaudinskas (mirė 1942 m. 
sausio 20-27 d.); Liutkevičius 
Nikolaj, rusas; Matėnas, moky
tojas; Masiukevičius A., polici
ninkas; Mataitis (ar Matulaitis) 
Mikalojus, teisininkas; Max, sa-

Tautinių šokių
Į pirmąją Kanados lietuvių 

tautinių šokių ir dainų šventę 
užsiregistravo 8 chorai ir tiek 
pat tautinių šokių grupių — iš 
viso per 500 dalyvių. Pasirašyta 
sutartis su Hamiltono Forum 
arenos direkcija (salė turi per 
4000 sėdimų vietų), sumokant 
už šeštadienį ir sekmadienį 
$2000. Direkcijai prašant, pusė 
nuomos jau įmokėta. Organiza
cinis komitetas prašo visus pro
gramos dalyvius į Hamiltoną at
vykti spalio 11d. rytą, nes prieš 
pietus įvyks bendra repeticija. 
Išspausdintas tautinių šokių bei 
dainų repertuaras ir jau išsiun
tinėtas visoms tautinių šokių 
grupėms ir chorams. Pakviesti 
dirigentai ir akompaniatoriai, 
nustatyta chorų dalyvių apran- 

nitaras; Mikolajūnas, viršila; 
Milvydas, dr.; Nausėda, Kauno 
radijo direktorius (?); Oberleit- 
ner, mokytojas (Kawecki); Pa- 
pečkys Juozas, pulkininkas; Par- 
czevskis Tomas, iš Ukmergės; 
Padleckis Vytautas, studentas; 
Puskunigis Jonas, mirė 1941 m. 
lapkričio 10 d.; Rašėnas; Sme
tona Adomas, mirė 1942 m. sau
sio 20-27 d. lagpunkte nr. 35; 
Pulkauninkas, studentas; Sta
naitis Jonas, generolas; Stankū
nas, vaistininkas iš Kauno; Ste
ponaitis, redaktorius; Stonkus, 
dr.; Striupas Romas; Sutkus Jo
nas, generolas; Sedys, mirė lag
punkte nr.35; Sepšelbaum; Šlau- 
pas, mirė 1941 m. pabaigoje; 
Tamošiūnas, spaustuvininkas; 
Tavrašūnas (?); Uljamperšol, iš 
Kauno; Verbyla; Vidukier Ben
jamin; Voitkevičius, mirė 35 
lagpunkte; Zanuskis Petras, po
licininkas; Zaruskis Nikolaj, 
mirė 1941 m. rugsėjo mėn.; Že
maitis, profesoriaus sūnus; Žeg- 
lys Stasys, muzikas (be kojos); 
Žygelis Balys, valdininkas.

Sibiro koncentracinėse sto
vyklose tebėra daug lietuvių. 
Tai liudija Simas Kudirka ir kiti 
asmenys. Mūsų VLIKas įvairiais 
keliais yra gavęs 154 lietuvių 
politinių kalinių sąrašą. Kai 
JAV senatorius James Buckley 
rengėsi vykti Maskvon, VLIKas 
įteikė jam tą sąrašą, prašyda-1 
mas rūpintis jų išlaisvinimu. Se
natorius tą sąrašą priėmė ir nu
sivežė Maskvon. Ar jam pavyko 
jį įteikti augštiesiems sovietų 
pareigūnams, nėra žinoma, bet 
jam grįžus iš Maskvos “New 
York Times” išspausdino sena
toriaus pareiškimą, kuriame sa
kė, jog būdamas Sov. Sąjungoje 
rūpinosi lietuvių ir kitų tauty
bių kalinių išlaisvinimu.

ir dainų šventė
ga. Svarstomas šventės filmavi
mas ir dainų plokštelės išleidi
mas. Spalio 10 d., penktadienį, 
Hamilton Place salėje bus lie
tuviškos poezijos ir prozos vaka
ras, dalyvaujant “Aukurui” ir 
akt. L. Barauskui. Bendras da
lyvių pobūvis bus šeštadienį, 
spalio 11 d., kareivinių salėje, 
talpinančioje 2000 asmenų.

Dar kartą primename visiems 
Kanados ir JAV lietuviams, kad 
I-oji Kanados lietuvių tautinių 
šokių ir dainų šventė prasidės 
1975 m. spalio 6 d. ir baigsis 
spalio 12, sekmadienį, Forumo 
arenoje šio krašto visų chorų ir 
tautinių šokių grupių bendra 
programa. Muziką ir maršus 
šventei pritaiko Z. Lapinas.

Organizacinio komiteto inf. 

nių pranešimu, Egiptas iš Pran
cūzijos pirmiausia gaus 50 nai
kintuvų, o 38 naikintuvus per
leis juos anksčiau iš Prancūzi
jos įsigijusi Saudi Arabija, ku
rios karalius Faisalas yra pa
žadėjęs padengti Egipto ginkla
vimosi išlaidas. Sakoma, kad 
Prancūzijoj planuojamų pirkti 
ginklų vertė yra $2,2 bilijono. 
Egipto posūkis į prancūziškus 
ginklus pranašauja nusisukimą 
nuo Sovietų Sąjungos, jos įta
kos susilpnėjimą Artimuosiuose 
Rytuose. Susidariusią įtampą 
dabar bando pašalinti Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų minis
teris A. Gromyka savo kelione 
Sirijon ir Egiptan. Pasikalbėji
me su amerikiečiais ekskursan
tais ir “Time” žurnalistais pre
zidentas A. Sadatas pasisakė už 
H. Kissingerio asmeninę diplo
matiją, jį pavadindamas netgi 
savo bičiuliu, užbaigusiu JAV 
ir Egipto susikirtimus. Ameri
kiečiams jis pripažino jų spe
cialius ryšius su Izraeliu, bet 
prašė neužmiršti, kad ir jis 
šiandien yra JAV draugas, ku
ris taip pat laukia draugiško 
traktavimo. Taikai užtikrinti 
prez. A. Sadatas pareikalavo Iz
raelio pasitraukimo Sinajuje, 
Golano augštumose ir Jordano 
vakarinėje pakrantėje, grąžina
mų plotų dydį palikdamas tie
sioginėms deryboms.

SIŪLO PASITRAUKIMĄ
Izraelio krašto apsaugos mi

nisteris S. Peresas, reaguoda
mas į prez. A. Sadato mintis, 
pasiūlė Izraelio kariuomenę Si
najuje atitraukti 35 mylias į ry
tus nuo Sueso kanalo. Jis bet
gi nori pasilikti strateginius 
Mitlos ir Gido tarpeklius, piet
vakariuose esančius Abu Ru- 
deiso naftos šaltinius. Izraelio 
geologai paskelbė sensacingą 
pranešimą, kad Izraelyje gali 
būti surastos didžiulės naftos 
atsargos. Konkrečiai minima 
Ramallahos vietovė Jordanijai 
priklausiusioje vakarinėje Jor
dano pakrantėje, kur daug vil
čių teikia pirmieji gręžiniai. 
Agranato komisija, tyrusi Iz
raelio pradines nesėkmes 1973 
m. kare, dėl nepasiruošimo ka
rui išteisino anuometinę prem
jerę G. Meir ir anuometinį kraš
to apsaugos minister! M. Daya- 
ną. Pagrindinė kaltė teko buvu
siam štabo viršininkui D. Elaza- 
rui ir fronto vadui gen. mjr. S. 
Gonenui. Komisija taipgi ištei
sino gen. mjr. A. šaroną, kuris, 
nepaisydamas savo viršininko 
gen. mjr. š. Goneno įsakymų, 
sava iniciatyva persikėlė per 
Sueso kanalą ir pradėjo ofen
zyvą Egipto teritorijoje. Pradi
niai pralaimėjimai Izraelį išti
ko dėl blogos žvalgybos, kaiku
rių vietiniu vadų klaidų, pras
tos karių disciplinos bei budru
mo stokos. Atrodo, M. Daya
nas, susilaukęs pilno išteisini
mo, dabar vėl grįš į politiką. Iš 
informacijos ministerio parei
gų pasitraukė gen. A. Jarivas, 
buvęs karinės žvalgybos virši
ninkas ir 1973 m. karo paliaubų 
derybininkas, protestuodamas 
prieš Izraelio nepakankamą pa
siruošimą naujam karui.

REIKALAUJA BAZĖS
Sovietų Sąjunga paprašė Por

tugaliją vieno uosto, kuris aptar
nautų sovietų žvejybos laivyną 
Atlante. Reikalavimo patenkini
mas sovietų žvalgybai palengvin

tų ne tik Gibraltaro, bet ir At
lanto Sąjungos Pirenėjų vado
vybės sekimą. Pastarosios būs
tinė yra Oestras miestelyje prie 
Lisabonos. Tokios sovietų žve
jybos bazės labai greit tapo ka
rinėmis bazėmis Kuboje, Gvi
nėjoje, Mauricijuje. Sovietų rei
kalavimą remia vis labiau jsiga- 
lintys Portugalijos komunistai, 
kuriem buvo patikėta darbo 
unijų vadovybė, ir premjeras V. 
Goncalves. Prez. F. da Costa Go
mes yra linkęs respektuoti Por
tugalijos įsipareigojimus Atlan
to Sąjungai.

MEILĖS ISTORIJA
G. Puccini “Madame Butter

fly” operą primena amerikiečių 
admirolo Jackson R. Tate ir so
vietų filmų aktorės Zojos Fiodo- 
rovos meilės istorija 1945 m. pa
vasarį. Zoja tada buvo 34 metų, 
o amerikietis laivyno karininkas 
Jackson — 74 metų. Dėl ryšių 
su Zoja jis buvo ištremtas iš So
vietų Sąjungos, o ji buvo apkal
tinta špionažu ir uždaryta Vladi
miro kalėjime, iš kurio išėjo tik 
po Stalino mirties. Sovietinę 
biurokratiją dabar sukrėtė jų 
dukra Viktorija, 29 metų am
žiaus, viena žymiausių sovietų 
filmų aktorių, apie kurios gimi
mą J. R. Tate nieko nežinojo iki 
1973 m., kol ji surado ir pain
formavo amerikiečių parodoj 
Maskvoj dirbusi ir Zoją sutiku
si Irene Kirk. Iš jos jis taipgi 
pirmą kartą patyrė, kad Zoja 
buvo suimta ir kalinta septyne
rius metus. Kai Viktorija parei
kalavo trijų mėnesių vizos sa
vo tėvui aplankyti, iš filmų stu
dijos tuojau buvo pašalintos jos 
nuotraukos ir pasiųsta rekomen
dacija vizos neduoti, nors Vik
torija užtikrino atitinkamus pa
reigūnus, kad ji grįš Sovietų Są- 
jungon, kur jos laukia mama ir 
darbas filmuose. Viza buvo pa
žadėta tik tada, kai ši tragiška 
meilės istorija plačiai nuskam
bėjo viso pasaulio spaudoje. Ad
mirolas J. R. Tate dabar jau yra 
77 metų amžiaus pensininkas, 
neseniai turėjęs širdies opera
ciją. Dukra Viktorija nuogąstau
ja, kad jis gali numirti jos ne
pamatęs, jeigu bus uždelstas vi
zos išdavimas.

MIRĖ STALINO DRAUGAS
Prahoj nuo širdies smūgio 

mirė buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas ir kompartijos vadas 
Antoninas Novotnas, 70 metų 
amžiaus, pasižymėjęs ištikimy
be Stalino terorui ir Maskvai. 
Jį 1968 m. sausio 5 d. iš kom
partijos vado pareigų pašalino 
A. Dubčekas pradėdamas lais
vę Čekoslovakijai turėju
sias atnešti reformas, o kovo 22 
d. atleido ir iš prezidento parei
gų.Nors Sovietų Sąjunga invazi
jos dėka Čekoslovakiją vėl su
grąžino savo kontrolėn, A. No
votnas turėtų pareigų jau nebe
atgavo.

SOVIETAI DŽIAUGIASI
JAV prez. G. Fordo sudarytu 

komitetu ČIA žvalgybos agen
tūros nelegaliai veiklai krašto 
viduje ištirti negali atsidžiaugti 
sovietų propaganda, pabrėžianti 
amerikiečių sekimą ir nutylinti 
savo KGB įstaigą, su kuria ČIA 
negali lygintis net iš tolo. Su to
kiu pat entuziazmu Maskvoj bus 
sutiktas ir senato sudarytas ko
mitetas, kuris tirs ne tik ČIA, 
bet ir FBI bei visas kitas su žval
gyba susijusias institucijas.
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Dešimtmečiai artimo tarnyboje
Monsinjoro Končiaus darbai savo tautiečiam Lietuvoj ir kitur

A.a. mons. Juozas Končius

Lietuvos pašonėje naikinami lietuviai

Iš Romos greitai pasklido ži
nia, kad mons. Juozas Končius 
mirė sausio 13 d., palaidotas 
sausio 16 d. Romoje. Mat, ve
lionis ten buvo persikėlęs gy
venti iš JAV. Atsisakęs visuo
meninės veiklos, kaip pensinin
kas apsigyveno šv. Kazimiero 
kolegijos namuose “Villa Litua- 
nia” ir likusias jėgas skyrė Lie
tuvos istorijai, kurią labai mė
go. Iš tos srities buvo parašęs 
straipsnių ir knygų, naudoda
masis daugiausia kitų darbais. Į 
senatvę parūpo jam pačiam pa
tyrinėti achyvus — tiesioginius 
istorijos šaltinius. Ar jam pavy
ko šioje srityje ką žymesnio nu
veikti, kol kas nėra žinoma.

Nors velionis reiškėsi kaip 
istorikas, tačiau pagrindinė jo 
veikla buvo skirta visuomeninei 
sričiai. Jo judrumas jau reiškė
si studijų metais. Baigęs pradi
nę mokyklą Kaltinėnuose 1905 
m., vidurinę mokyklą Rasei
niuose 1908 m., gimnaziją Pet
rapilyje 1912 m., Įstojo į Kau
no kunigų seminariją. Čia jau 
gyvai reiškėsi jaunų klierikų 
visuomeninė veikla, kurioje da
lyvavo ir Juozas Končius. Tapęs 
kunigu 1917 m., dar nėjo visuo- 
meninėn veiklon, bet užsimo
jo tolesnėm studijom, lyg nu
matydamas savo ateities kelius. 
Jis išvyko studijuoti ekonomi
nių mokslų Į Breslavo univer
sitetą ir kartu eiti lietuvių ka
ro belaisvių kapeliono pareigų.

Po dvejų metų studijų kun. 
J. Končius jautėsi gerokai pra
plėtęs savo akirati ir ryžosi vi- 
suomeninėn veiklon. Bene pir- 

' mas žymesnis jo žingsnis ta 
linkme buvo Lietuvos vyriausy
bės pavedimas 1919 m. rūpintis 
lietuviais karo belaisviais Ber
lyne ir aplamai išvežtais tautie
čiais bei jų grąžinimu Lietuvon. 
Atlikęs tą uždavinį, kun. J. Kon
čius grįžo Lietuvon ir buvo pa
skirtas kapelionu Šiaulių gim
nazijoje, mokytojų seminarijoje 
ir suaugusių kursuose. Dėstė 
ne tiktai tikybą, bet ir vokiečių 
kalbą su visuomenės mokslu.

Po vienerių metų vėl prirei
kė jo paslaugų Lietuvos vyriau
sybei — paskyrė Įgaliotiniu Ru
sijoj, kur dar buvo likusių Lie
tuvos piliečių. Užbaigęs tą misi
ją, kun. J. Končius 1922 m. grį
žo Į Šiaulius, kur šalia pedago
ginio darbo reiškėsi visuome
nės gyvenime. Steigė draugijas, 
organizavo moksleivių bendra
butį, valgyklą, knygynus, sti
pendijas.

Kun. J. Končiaus darbo lau
kas pasikeitė 1923 m., kai Kata
likų Centras išsiuntė ji į JA 
V-es dalyvauti lietuvių katalikų 
federacijos suvažiavime, lanky
ti lietuvių kolonijas bei rinkti 
aukas “Vilties” dr-jos namams. 
Atlikęs šią misiją ir surinkęs 
per $10.000, ryžosi gilinti stu
dijas Vašingtono katalikų uni
versitete šį kartą pedagogikoje. 
Gavęs pedagogikos magistro 
laipsni, ėmė studijuoti K. Bend
rijos istoriją. Savo studijas ap
vainikavo teologijos daktaro 
laipsniu 1930 m.

Baigęs studijas, kurį laiką

dirbo lietuvių katalikų sielova
doje, rašė religines brošiūras, 
istorinius straipsnius ir knygas. 
Platesnio darbo laukai jam at
sidarė 1944 m., kai buvo Įsteig
tas Bendrasis Amerikos Lietu
vių Fondas — BALFas. Jam 
kunigas J. Končius ilgai pir
mininkavo ir šioje srityje paro
dė daug apdairumo bei širdies. 
II D. karo tremtiniai daugiau
sia pažįsta jį iš šios veiklos, nes 
joje reiškėsi plačiai, dalyvauda
mas ir amerikiečių šalpos orga
nizacijose. Apie tą savo veiklą 
velionis yra parašęs atsimini
mų knygą. Be to, jis dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybėje, Kunigų Savišalpos 
Draugijoje, Studentų šalpos 
Draugijoje “Motinėlė”, Ameri
kos katalikų istorijos draugijo
je ir kitur.

Visuomeninis darbas mons. J. 
Končiaus, matyt, pilnai nepa
tenkino, nes jis vis bandė grįžti 
ir Į akademinę sritį. Antai, 
1949-51 m. Fordhamo universi
tete (Niujorke) dėstė apologeti
ką ir Rusijos istoriją. Taip pat 
rinko medžiagą savo istorinėm 
studijom ir atsiminimam. Uo
liai sekė lietuvių išeivių gyve
nimą, jame aktyviai dalyvavo, 
bet neužmiršo ir pavergtos savo 
tėvynės Lietuvos. Jo pirminin
kaujamas BALFas rado kelius 
teikti pagalbai ir Lietuvoje li- 
kusiem, Sibire kenčiantiem ir 
Lenkijos valdomose žemėse gy
venantiem. šį darbą išplėtė vė
liau jo įpėdinis kun. V. Martin- 
kus.

Nors velionis turėjo sveika
tos problemų, ypač po didžio
sios vidurių operacijos, tačiau 
išgyveno beveik 84 metus (gimė 
1891. VI. 16 Stulgiuose). Per 
tuos veiklos dešimtmečius jis 
atliko daug įvairių darbų, dau
giausia savo tautiečiams. Jų at
likėjas iškeliavo amžinybėn, bet 
likę darbu pėdsakai kalba apie 
jį. Pr.G. ’

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.532-5191

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

J. VAIČELICNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mokyklų reikalai
Sov. Sąjungos konstitucijos 

121 str. skelbia, kad TSRS pilie
čiai turi teisę į mokslą. Šią teisę 
užtikrina mokymas mokyklose 
gimtąja kalba. Ta konstitucijos 
duota teisė paneigta Gudijoje, 
bet nepaneigta rusams, lenkams 
Lietuvoje. Tai rodo, kad “broliš
kose” respublikose vykdoma 
diskriminacija. Gudijoje lietu
viams vaikams nuo 7 metų am
žiaus visi mokslo dalykai dėsto
mi rusiškai. Vaikams mokyklo
je draudžiama lietuviškai kalbė
tis. Vaikams, nemokantiems ru
siškai, sunku eiti mokslą rusų 
kalba. Užtat menkas būna pa
žangumas moksle, ir lietuviai 
vaikai iš rusiškų mokyklų sun
kiai įstoja į specialias mokyklas.

Per mokyklas rusinamos ir 
šeimos. Breslaujos ir Varanovo 
rajonuose galima užtikti šeimų, 
kuriose tėvai tarp savęs kalba 
lietuviškai, o su vaikais — gu
diškai. Jie tai daro, kad vaikams 
būtų lengviau mokytis. Jei vai
kas moka gudiškai, jam mokyk
loje lengviau suprasti rusiškai 
dėstomus dalykus.

Kaikurie tėvai savo vaikus 
siunčia mokytis Lietuvon. Mo
raliai ir materialiai nelengva 
Gudijoje gyvenantiems lietu
viams tėvams atsiskirti su ma
žais vaikais ir išvežti juos Lietu
von. O ir Lietuvoje tuos vaikus 
priimti prisibijoma, kad neuž- 
pykdytų Maskvos. Dabar Gudi
joje steigiami rusiški bendrabu
čiai tose vietovėse, kur gyvena 
daugiau lietuvių. Per tuos 
bendrabučius lietuvių vaikai ru
sinami. Gudiški rajonai tokių 
bendrabučių neturi.

Štai konkretus pavyzdys, kai n 
rusinami lietuviai vaikai. Rodū- 
nės apylinkėje, Paditvio kaime, 
veikė rusiška aštuonmetė mo
kykla, bet joje kaip atskiras da
lykas nuo III klasės buvo 2-3 sa
vaitinės lietuvių kalbos pamo
kos. 1970 m. ta mokykla buvo 
uždaryta. I kitą artimiausia mo
kykla — 7 km. I tėvu skundus 
valdžia atsakė, kad dabar jie Pa
li savo vaikus atiduoti i rusišką 
Rodūnės bendrabuti. Ar Lietu
voje rusai savo vaikus atiduoda 
į lietuviškus bendrabučius?

Gudijos valdžia nersekioja 
tuos tėvus, kurie leidžia savo 
vaikus mokytis i Lietuvą: kol
chozuose neduoda gyvuliams pa
šaro. atima arus. Kiekvienas 
Gudijos kolchozininkas gau
na savo asmeniniam naudojimui 
30 arų žemės. Breslaujos rajono 
“Pergalės” kolchozo pirminin
kas Lovčenko visiems tiems, ku
rie leido savo vaikus mokytis į 
Lietuvą, atėmė dalį naudojamos

Lietuvių studentų pėdsakai Vokietijoj
STEPAS VARANKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Bendrabučio uždarymas

Buvę frankfurtiečiai studen
tai yra išsiblaškę po visą pasau
lį. Jų galima sutikti Australijo
je, Azijoje, Afrikoje, Europoje, 
bet daugiausia Amerikoje. Lie
tuvių studentų pagal kitų tau
tybių skaičių Frankfurto Goe
thes universitete buvo 15-17%. 
Baigiantis 1946 m., buvo suruoš
tas N. Metų sutikimas, kuriame 
dalyvavo bendrabučio direkto
rė ir augštesnieji UNRRA nar- 
eigūnai. Direktorė N. Metų išva
karėse padovanojo savo sekreto
rei Varankienei “The Complete 
Works of William Shakespeare” 
su įrašu “With best wishes, 
from Laura Chamberlin. 31. 12. 
1946”. Tais laikais tai buvo 
daug reiškiantis dėkingumo iš
reiškimas.

1947 m. direktorės pareigas 
perėmė kita amerikietė Miss M. 
R. Wyvell. Praėjus 4 mėne
siams, naujoii direktorė prane
šė, kad bendrabutis bus užary- 
tas balandžio pabaigoje. Kodėl 
“Student Centre” bendrabutis 
buvo uždarytas, sunku pasakyti. 

Lietuvių studentu kaukių balius Heidelberge 1957 m.

žemės — 10 aru. o piliečiui G. 
buvo atimta net 20 arų — už du 
vaikus. Pilietį R:, kuris dirbo ne
toli savo namų prie statybų, per
kėlė i plytinę už 7 km ir pasa
kė: “Kai kasdien pavažinėsi 7 
km. tai žinosi kur reikia leisti 
vaikus mokytis.”

Rusinama ne tik per mokyk
las. Rusinamos lietuvių pavar
dės ir vardai. Joną dokumentuo
se užrašo Ivanu. Jūrei — Igoriu. 
Lietuviški vietovardžiai keičia
mi rusiškais: Breslauios rajono 
Juodelėnai pavadinti Edoviči, o 
prie Rodūnės kaimas Piliakalnis 
pavadintas Gorodišče.

Kultūrinė veikla
Gudijos lietuvių gyvenamose 

vietovėse niekur kioskuose ne
pamatysi lietuviško laikraščio, 
žurnalo. Skaityklose nėra lietu
viškų laikraščių, o mokyklų bib
liotekose — lietuviškų knygų. 
Apsunkintas lietuviškos spau
dos užsisakymas. Jei Lietuvos 
lietuvis nori užsakyti lietuvišką 
laikraštį Gudijoje gyvenančiam 
draugui ar giminaičiui, turi va
žiuoti į Gudiją ir tenai pašte at
likti laikraščio užsakymo forma
lumus. Jei spauda užsakoma 
Lietuvoje, tai tos spaudos gali 
negauti. Jei ir Gudijos pašte už
sakoma spauda daugiau kaip 
dviem asmenim, gali pradėti 
tardyti.

Draudžiama lietuviška savi
veikla: tautiniai šokiai, vaidini
mai chorai, nes ji gaivina tauti
nę sąmonę. Lietuviai mokytojai, 
kurie dirba lietuvių tautinėje 
saviveikloje, išmetami iš tarny
bos, persekiojami, šantažuojami 
(A. Šironas). Nuo 1972 m. į Gu
diją neįleidžiami lietuviški me
no ansambliai iš Lietuvos. Įva
žiuoti reikia leidimo, kuris ne
duodamas.

Lietuvoje veikia kompleksi
nės kraštotyros ekspedicijos, 
kurios yrą išleidusios leidinius 
apie Dieveniškes, Merkinę, Ker
navę. Sumanyta tokią ekspedi
ciją padaryti į Gervėčius. Per 
dideles pastangas buvo gautas 
leidimas. 1970 m. vasarą čia ge
rokai pasidarbuota: surinkta 
dainų, pasakų, aprašyti liaudies 
papročiai Gervėčių tarme. 1971 
m. norėta padaryti ekspediciją 
į Pelesos apylinkes, bet leidimo 
nedavė nęuMinskas, nei Vilnius, 
nei Maskva. Kažin ar pasirodys 
leidinys apie Gervėčius? Tam 
darbui kenkia ir kaikurie lietu
viai komunistai.

Dabartinės Lietuvos švietimo 
ministeris M. Gedvilas susirūpi
nęs padėti laisvajame pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams, kad 
nenutaustų jų vaikai, bet nesi
rūpina, kad Gudijoje rusinami 
lietuviai nenutaustų. Gudijos 
lietuviams ta-pagalba šimterio

Teko girdėti, kad dėl politinių 
motyvų. Kiti sakė, kad vilos, ku
riose buvo įsteigtas bendrabutis, 
buvo grąžiptos buvusiems savi
ninkams. Greičiausia buvo poli
tinis spaudimas vieno iš sąjun
gininkų. Dėl trūkumo tinkamu 
pastatu studentams buvo liepta 
grįžti į savo stovyklas. Daugu
mas susirado privačius kamba
rius pas vokiečius, kurie lietu
vius mielai priimdavo, ypač dėl 
Vokietijoje sklindančiu nasako- 
jimų apie lietuviu geraširdišku
mą, parodytą grįžtantiems karo 
belaisviams į savo tėviškes. Tain 
ir iširo lietuviu studentu bend
rabutis. Likvidavus bendrabuti, 
studentams pragyvenimas ir są
lygos pablogėjo, ypač maisto at
žvilgiu. Bendrabutyje veikė val
gykla, kurioje studentai galėjo 
maitintis. Žinoma, to maisto ne
buvo pakankamai. Jis buvo iš
duodamas porcijomis ne pagal 
ūgį ir apetitą. Jeigu likdavo 
sriubos, tai virėjos mielai alka- 
nesnius dar pamaitindavo. Mais 
tas buvo rimta studentų proble
ma.

Atsiminimai
Manau visi, kurie bendrabu

tyje turėjo vietas-lovas, prisime- 

pai reikalingesnė. Jie jos prašo. 
Laisvajame pasaulyje niekas ne
draudžia lietuviams turėti savas 
mokyklas, knygas, laikraščius, 
žurnalus, saviveiklos vienetus ir 
t.t.

Užsienio reikalų “ministerė” 
Diržinskaitė-Piliušenko su lietu
višku ansambliu lankėsi Mins
ke. Ansamblis šoko ir dainavo 
Gudijos “premjerui” ir jo pa
galbininkams, o Diržinskaitė 
jam padovanojo lietuvišką juos
ta. Pastaroji su ansambliu į 
Gervėčius ar kitas Gudijoje lie
tuviu apgyventas vietoves visai 
nevažiavo.

Gudijos lietuvis materialiai 
priklausomas, o dvasiškai suluo
šintas. Nemokėdamas rusų kal
bos, jis negaus darbo, negalės 
sutvarkyti savo asmeninių reika
lų. Visas viešas gyvenimas čia 
yra rusiškas. Visi veiksniai, ku
rie skatina ir palaiko tautinę gy
vybe. Gudijos lietuvio negali pa
siekti.

Lietuviškos vietovės
Kadangi dalis Lietuvos etno

grafinės teritorijos yra priskirta 
prie sovietinės Gudijos, jos va
karinėje dalyje ištisi rajonai yra 
lietuviški. Kaikurie tų rajonų 
vadinami lietuviškomis salomis. 
Rodūnės rajone yra apie 20 lie
tuviškų kaimų su 10.000 lietu
vių. .

Varanavo rajone yra Ramaš- 
konių lietuviška sala su 16 kai
mų ir 8.000 lietuvių. To pat ra
jono Žirmūnų valsčiuje yra lie
tuviška Plikių sala su lietuviš
kais kaimais: Piliakalnis, Pli
kiai, Sklodonys, Asava ir kiti. 
Plikiuose ir Sklodonyse lenkų 
okupacijos laikais veikė lietu
viškos mokyklos, kurias panai
kino komunistai. Jūrotiškio ra
jone, lietuviškoje Lazdūnų salo
je, prieš II D. karą buvo per 10 
lietuviškų kaimų su 3.000 lietu
vių. Toliausiai nuo dabartinės 
Lietuvos nutolusi, apie 240 km į 
pietus nuo Vilniaus, yra Ziete
los lietuviška sala.

Mažesnių lietuviškų salelių 
arba atskirų lietuviškų kaimų 
buvo ir daugiau. Dabar, kaimus 
jungiant i kolchozus, naikinami 
ir lietuviški kaimai. Jei Lenki
jos okupacijos laikais lietuviai 
dar turėjo lietuviškų mokyklų, 
klubų, saviveiklos vienetų, tai 
dabar Maskva juos sunaikino 
kartu su lietuviškais kaimais.

Ar išliks Gudijos lietuviai lie
tuviais? Be išorinės paramos 
vargu jie galės išsilaikyti, šiuo 
atveju apie tuos žiaurumus ver
tėtų rašyti ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų spaudoje, ypač 
angliškoje. Maskvai pasaulio 
šauksmas nemalonus. Gal tas 
sudarytų sąlygas išsilaikyti Gu
dijos teritorijoje gyvenantiems 
lietuviams.

na tas dienas ir vakarus su stu
dijomis ir pokštais. Ten rūsyje 
turėjo lovą ir žinomas' šiandie
ną literatas-humoristas Aloyzas 
Baronas. Jis dažnai draugams 
studentams skaitydavo savo ei
lėraščius, linksmindavo hu
moristiniais kūriniais ir retkar
čiais papasakodavo savo gyveni
mo nuotykius. Buvo studentų 
skautų, kaip Antanas Beresne
vičius, A. Goceitas ir kiti, kurie 
bandė atgaivinti studentų skau
tų draugovę, bet dėl nepalankių 
sąlygų nepavyko. Jie emigravo 
Kanadon. Ten prisidėjo prie lie
tuviškos skautijos atgaivinimo.

Lietuviai, kaip ir vokiečiai ir 
kitų tautybių studentai, atliko 
savo pareigas, padėdami valyti 
ir remontuot: subombarduotus 
universiteto pastatus. Kiekvie
nas studentas ar studentė turėjo 
dirbti tam tikrą valandų skaičių 
prie griuvėsių valymo. Dirbo ir 
lietuvės studentės. Tai nebuvo 
mielas flirtas, bet netrūko ir 
juoko. Tai buvo praktiškos ir 
labai naudingos “studijos”. Pa
varčius universiteto archyvo po
pierius, galima būtų surasti lie
tuvių studentų pėdsakus.

Dabar ir anuomet
J. W. Goethe universiteto rek

torium buvo pasaulinio masto 
mokslininkas, dvigubas ar trigu
bas daktaras prof. Hallstein. Jis 
buvo lietuviams gana palankus. 
Taip pat universiteto sekretorė 
Frau A. Reuling ir kiti univer
siteto pareigūnai, kurie dalyva
vo lietuvių studentų surengtame 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, apie lietuvius ir Lietu
vą turėjo geriausią nuomonę, 
šiuo metu Frankfurt a. M. Jo
hann Wolfgang Goethe universi
tete yra per 6000 studentų. Uni
versiteto rektorium yra dr. E. 
Kantzenbach, vicerektorium — 
prof. dr. G. Preiser. Dėstytojų

PADĖKA

Nuoširdi padėka visiems dalyvavusiems ar kuo 
nors prisidėjusiems prie

ANTANO ir AGNIETĖS KĖŽINAIČIŲ 
laidotuvių

Kvosčiauskų ir
Petkevičių šeimos

Mūsų mylimas Tėvelis

A+A
Stasys Laurinavičius - 

Lorenitis 
mirė 1973 m. vasario 7 d.

Praėjus dvejiem metam po Tėvelio mirties, 
draugus ir pažįstamus kviečiame prisiminti jį savo 
maldose.

Nuliūdę sūnūs — Bruce ir Stanley

A+A
MAGDALENAI RADZEVIČIENEI 

mirus Lietuvoje, sūnų JUOZĄ Toronte, brolį ir 
seserį bei kitus gimines Lietuvoje giliai 

užjaučiame —
V. O. Marcinkevičiai St. A. Gaideliai
VI. P. Melnykai A. Visockienė
K. Z. Žebrauskai A. J. Pūkai

A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

mirus, vyrui BRONIUI, dukrai DANUTEI, sūnums
— TADUI ir VYTUI, jų šeimoms bei artimiesiems 

liūdesio valandoje gilių užuojautų reiškia —

Sigitas ir Irena Romas ir Aldona

Zadurskiai Zadurskiai

Algis Zadurskis

ltT' ‘ A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

baigus šios žemės kelionę, vyrų BRONIŲ, dukrų 
DANUTĘ NORKIENĘ, sūnus — TADĄ, VYTAU
TĄ, jų šeimas bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame —
V. O. D. Skukauskai P. L. R. Murauskai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad

A+A
STEPONAS JUODIKAITIS 

mirė Toronte 1975 metų sausio 28 dienų.

Žmona Juzefą

A + A
Steponui Juodikaičiui

mirus, jo žmonai JUZEFAI ir giminėms Lietuvoje 
reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —

Stasė ir Jonas Beržinskai

A + A
Jonui Rutkauskui

mirus, žmonų dantų gyd. ZUZANĄ ir dukrų 
JŪRATĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

Filomena ir Andrius Ignaičiai

A + A
Kazimierui Laurinaičiui

mirus, žmonų ADELĘ ir brolį ANTANĄ su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

D. J. Prasauskai su šeima

1973 m. buvo 1136, kurių 183 
profesoriai.

Būtų labai įdomu ir naudin
ga, jei kas nors iš buvusių stu
dentų paruoštų straipsnį ar stu
diją apie lietuvių studentų įna
šą Vokietijoje bei kitose valsty
bėse, kuriose jiems teko gyven
ti ir studijuoti. Siūlyčiau vi
siems buvusiems ir dabar esan
tiems studentams surinkti atsi
minimus, protokolus, blankus, 

antspaudus, pakvietimus, nuo
traukas ir patalpinti kuriame 
nors archyve, kad ateičiai liktų 
pėdsakai, rodantys, jog lietuviai 
studentai siekė mokslo, dirbo 
sau ir savo tautos ateičiai. Da
bartiniai lietuviai studentai, ku
rie jau yra susiorganizavę, galė
tų paraginti buvusius studentus, 
kurių tarpe galbūt yra jų tėvai 
ar motinos, perduoti jaunesnia
jai kartai savo buvusius darbus.



Kanados taitiečių atstovai Toronte įteikia dovanas — lėles valstybės sekretoriato pilietybės skyriaus pareigūnui 
G. Allen, išeinančiam į pensija. Iš kairės: Baltiečių Moterų Tarybos atstovė G. Balčiūnienė, G. Allen, estų tarybos 
pirm. U. Petersoo, KLB krašto valdybos pirm. J. R. Simanavičius, ponia Alien Nuotr. J. Kreilio

Kiek pasiruošim, tiek laimėsim
Š. Amerikos jaunimo sąjungų suvažiavimas Ročesteryje 1974 m. gruodžio 28-31 d.d.

ALGIMANTAS ČEPAS
Pirmos dvi suvažiavimo die

nos buvo praleistos gvildenant 
daugiau bendrus jaunimo kon
greso dalykus. Sekančios dvi 
dienos buvo skirtos kongreso 
stovykliniams ir akademiniams 
reikalams.

Po dviejų darbingų suvažiavi
mo dienų dalyviai buvo aiškiai 
išvargę, nes pirmadienio rytą 
vėliau susirinko negu paprastai. 
Bet kai visi susirinko, buvo pil
nai pasiryžę vykdyti darbotvar
kę. Nežinau, gal S. Kudirkos at
silankymas dieną prieš tai visus 
išjudino.

Kongreso stovykla
Pirmiausia kalbėjo M. Damb- 

riūnaitė apie kongreso stovyklą. 
Jinai teigė, kad geriau būtų ši 
kartą turėti bendrą programą 
visiems stovyklautojams ir ne
skirstyti i darbo būrelius. Taip 
būtų pasiektas didesnis bendra
vimas tarp stovyklautojų. Be to, 
vienuose būreliuose būna per
daug stovyklautojų, o kituose 
— permažai. Taip pat jinai siū
lė, kad būtų atvežtos muzikos 
plokštelės iš š. Amerikos ir Lie
tuvos ir kad jos būtų grojamos 
tinkamu metu. Reikia rengti M. 
K. Čiurlionio minėjimą, daili
ninkų parodą, supažindinimą su 
lietuvių liaudies menu ir 1.1. 
Sporto srityje jinai patarė su
daryti tokią sporto programą, 
kuri įjungtų visus stovyklauto
jus. Tokia tvarka paskatintų di
desnį susidraugavimą, negu 
tarptautiniai žaidimai.

Toliau vyko diskusijos būre
liuose, kuriuose buvo sudaryti 
smulkesni stovyklos planai. Bū
relių pageidavimai skyrėsi, bet 
visos idėjos buvo suvestos anke
toje, kurią dalyviai užpildė, pa
sirinkdami tinkamiausias idėjas. 
Rezultatai bus išsiųsti kun. A. 
Saulaičiui, kuriam tenka pagrin
dinė kongreso ruošos atsakomy
bė. Beveik visi sutiko, kad sto
vykloje turėtų būti arba labai 
mažai paskaitų, arba visai nebū
ti, nes tam tikslui numatyta aka
deminė savaitė. Taip pat daugu
mai atrodė gera idėja praleisti 
gruodžio 24 d. pagal senus lietu
vių kalėdinius papročius ir ruoš
ti dideli Kūčių stalą.

Studijų savaitė
Toliau suvažiavimo dėmesys 

buvo nukreiptas i studijų savai
tės programą. Įvadines pastabas 
pateikė Alinis Kuolas, KLJS pir
mininkas. Jis pasiūlė kelias al
ternatyvas. Pirmas pasirinkimas 
buvo — jaunimas išeivijoje. Tą 
alternatyvą dar būtų galima su
skirstyti Į šakas: jaunimas Š. 
Amerikoje, jaunimas P. Ameri
koje arba aplamai pasaulio lie
tuvių jaunimas, kuris yra tau
tiškai sužlugęs. Š. Amerikoje 
yra dauguma išeivijos lietuviško 
jaunimo, ir dėlto čia yra di
džiausia galimybė išlaikyti lie
tuvybės branduolį. Tai matyda
mi, užmirštame visus kitus ir 
pasaulinį kongreso mastą. P. 
Amerikos jaunimui šis kongre
sas yra labai svarbus jų veiklos 
pagyvinimo veiksnys. Antra al
ternatyva — dabartinė Lietuvos 
būklė. Buvo iškelta mintis, kad 
patys atstovai atliktų kiek ga
lint didesnę darbo dalį ir kad 
nereikėtų išleisti milžiniškas su
mas lėšų paskaitininkams. Vė
liau Kanados L.J. Sąjungos val
dybos posėdyje buvo priimta ta 
mintis, kad Kanados atstovai ra

šytų referatus kongreso studijų 
savaitės temomis. Geriausiam jų 
būtų apmokėta visa kelionė į 
P. Ameriką.

Diskusijų būreliai paruošė sa
vo atskiras programas studijų 
savaitei. Vėl anketa suvedė vi
sas idėjas, ir dalyviai pasirinko 
tas, kurios jiems geriausiai pa
tiko. šiuo momentu tos anketos 
rezultatai dar nėra žinomi. Tu
rėčiau pridėti, kad suvažiavimas 
nelabai sutiko su P. Amerikos 
siūlymu studijų savaitę rengti 
tiktai atstovam. Išleisti tiek pi
nigų paskaitininkams ir apsiri
boti nedideliu būreliu, išskiriant 
ypač vietinius, kurie niekad ne
turėjo tokios progos, būtų nepa
teisinama. Pageidauta, kad pir
mos kelios dienos būtų skirtos 
visiem. Jose kalbėtų visi paskai
tininkai. Sekančios dienos būtų 
skirtos tik atstovam, ir vyktų su
važiavimas. Mažesnei grupei bū
tų lengviau padaryti nutarimus.

Pagaliau ilga diena pasibaigė, 
ir sulaukėm linksmesnės vakaro 
programos. Rasa Šoliūnaitė vis
ką gražiai suorganizavo, nors 
buvo matyti, kad veikėjai turė
jo labai mažai laiko pasiruošti. 
Su vynu, sūriu ir dainom užbai
gom dieną.

Organizacijų vaidmuo
Paskutinė suvažiavimo diena 

tapo paskutine metų diena. Pir
miausia buvo gvildenamas orga
nizacijų įnašas i trečiąjį jauni
mo kongresą. Simpoziumui pir
mininkavo V. Maciūnas, o refe
ratus skaitė A. Pavilčiūtė, neo- 
lituanų atstovė iš Čikagos, ir aš 
pats, atstovaudamas studentams 
ateitininkams. Trečią pusę turė
jo pateikti A. Šileika, ŠALSS 
pirmininkas, bet, deja, jis nega
lėjo dalyvauti. Iš tikrųjų nebu
vo ko mudviem peštis, nes mū
sų nuomonės beveik nesiskyrė. 
Abu galvojome, kad kongreso 
ruošos darbai ne tik nesilpnina 
organizacijų, bet jas daro akty
vesnėmis. Taip pat pareiškėm 
mintį, kad organizacijos tik ma
žom sumom galės paremti kon

gresą. Būtų geriau, kad centri
nės organizacijos, pvz. P.L. Jau
nimo Sąjunga, apsiimtų tą dar
bą. Aplamai, buvo jaučiama, 
kad ideologinės organizacijos, 
kaip ateitininkai ir skautai, gąli 
daugiau prisidėti vadais, paskai
tininkais, darbais. Meninės or
ganizacijos, kaip chorai ir šokių 
grupės, gali prisidėti talentais 
ir technišku darbu. Baigiant A. 
Pavilčiūtė pabrėžė, kad organi
zacijų informavimas yra vienas 
iš svarbesnių reikalų kongreso 
ruošos darbuose.

Pasiruošimas vietovėse
Toliau sekė paskirų vietovių 

pasiruošimo kongresui klausi
mas. Apie didmiesčio proble
mas kalbėjo R. Čepaitytė. Jos 
nuomone, didžiausia problema 
yra susisiekimas. Dideliame 
mieste žmonės išsisklaido po to
limus kampus. Jinai siūlė įsteig
ti informacinius būrelius para
pijose ar kitokiame centre, kur 
sueina daug lietuvių. Radijo ir 
televizijos valandėlės turėtų bū
ti plačiai išnaudotos. Spaudoje 
turėtų būti skelbiamos žinios 
apie kongresą beveik kas sa
vaitę.

Jūratė Krokytė kalbėjo apie 
mažesnio miesto problemas. Ji
nai teigė, kad informacijų pa
skleidimas yra mažiau svarbes
nis už lėšų surinkimą. Didesni 
miestai turi, palyginti, milžiniš
ką bazę, iš kurios gali surinkti 
pinigų, o mažoje lietuvių kolo
nijoje, kaip Ročesteryje, vis tie 
patys žmonės aukoja. Jinai jieš- 
kojo naujų būdų rinkti aukoms.

Tik trys valandos beliko iki 
senųjų metų pabaigos. Visi su
sirinkome Šv. Jurgio parapijos 
salėje sutikti Naujų Metų ir 
baigti suvažiavimo, žavingas 
“Slibino” orkestras puikiai gro
jo. Jaunimas beveik visiškai už
ėmė šokių salė. Mažai vietos li
ko vyresniem žmonėm. Kaiku- 
rių mintys buvo nukeliavusios į 
Braziliją, kur lygiai už metų pa
matysime savo darbo rezultatus.

Trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso programa buvo svarstyta 
mažuose būreliuose Ročesteryje Nuotr. R. Sakadolskio

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

PADĖKA

A+A VITALIS ALONDERIS,
mūsų mylimas vyras ir tėvas, mirė 1975 m. sausio 11 d. 
Hotel Dieu ligoninėje St. Catharines, Ontario. Palaidotas 
sausio 14 dieną. Velionis paliko mus dideliame nuliūdime.

Nuoširdžiausiai dėkojame: parapijos klebonui kun. 
Juvenaliui Liaubai, OFM, už Rožinio atkalbėjimą, šv. Mi
šias, užuojautos žodį ir palydėjimą j amžino poilsio vietą 
— Viktorijos kapines; solistui A. Paulioniui ir V. Paulio- 
nienei, giedojusiems Mišių metu; Bendruomenės pirm. J. 
Šarapnickui už tartą atsisveikinimo žodį kapinėse; už gėles 
ir užprašytas šv. Mišias; karsto nešėjams ir gausiai dalyva
vusiems palydint į kapines; šeimininkėms: A. Setikienei, V. 
Žemaitienei, S. Galdikienei — daug darbo jdėjusioms, ruo
šiant pietus.

Šioje liūdesio valandoje mums padėjusių geradarių ir 
giminių niekuomet nepamiršime.

Žmona Zina Alondcrienė 
Sūnus Algis su šeima

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, jo sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai 

reiškia nuoširdžią užuojautą —

Lietuvių Namų valdyba

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. B. Strazdai

"Daugiakulturiškumas yra pastovi vyriausybės politika"

Daugiakultūriai 
centrai yra 
daugiakultūrės 
politikos dalis.
TIKSLAI
Daugiakulturiškumas reiškia puoselėjimą visų 
kanadiečių supratimo bei įvertinimo daugelio mūsų 
kultūrų. Daugiakultūriškumas taip pat reiškia 
informavimą prancūzų ir anglų kilmės 
kanadiečių apie kitų kultūrinių grupių įnašą. 
Iš esmės tai reiškia kultūrinius mainus.

PROGRAMA
Daugiakultūriai centrai parūpina patalpas 
kultūriniams mainams. Jie sudaro sąlygas grupėms 
ir pavieniams asmenims sueiti draugėn ir pažinti 
kitų kultūras bei siekius. Įjungus angliškai ir 
prancūziškai kalbančias bendruomenes, visos 
užtvaros bus pašalintos.
Daugiakultūriai centrai yra naudojami įvairių grupių 
savo kultūrinei veiklai. Be to, tie centrai sudaro 
sąlygas naujai atvykstantiems imigrantams ir 
Kanados piliečiams dalyvauti bendrame 
prisitaikymo procese.
Duodant paramą naujai steigiamiems centrams, be 
kitų dalykų, reikalaujamas bendras kelių 
etnokultūrinių organizacijų pasiūlymas, kuris būtų 
remiamas visos bendruomenės. Parama gali būti 
duodama padengti daliai centro administravimo 
išlaidų.
Pabrėžtinas yra daugiakultūrių centrų programos 
kultūrinių mainų aspektas. Ar centras yra geriausia 
priemonė tam uždaviniui įgyvendinti? Ar toks 
centras atlieka arba ar gali atlikti tą uždavinį 
jūsų bendruomenėje?
Jeigu jūsų grupė turi savo pažiūrą į daugiakultūrius 
centrus, jų gaires arba sėkmingumą, tesikreipia į savo 
rajono įstaigą arba tepasiunčia žemiau pridedamą 
atkarpą.

1*1 Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L'hon. John Munro 
Ministre charge 
du Multiculturalisme
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100 Carrė d'Youville, 
Piėce 730. GIR 3P7. 
(418) 694-3831

London, Ont.
395 Dundas St., 
2nd floor. N6B 1V5 
(519) 679-4335

Hamilton, Ont. 
150 Mam St W , 
Room 504. L8P 1H8 
(416) 523-2355

Toronto, Ont.
55 St Clair Ave. E.„ 
Roon>810. M4T IM2 
(416) 966-6554

Sherbrooke, Quė. 
Edifice Royal Trust, 
Piėce 500, 25 rue 
Wellington nord, J1H 5B1 
(819) 565-4772

Noranda, Quė.
243 rue Murdoch, B.P.
395, J9X 5A9
(819) 762-4512

Regina, Sask.
1867 Hamilton St..
Room 1007, S4P 2C2
(306) 525-6155

Trois-Riviėres, Quė. 
550 Bonaventure, Piėce 
205-A, B.P 335, G9A 5G4 
(819) 375-4846

Winnipeg, Man.
Room 201, 303 Main 
Street. R3C 3G7 
(204) 985-3601

Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station A, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

MDlIICuLTURAuSK „
> Pašto kodas

Provincija

Telefonas: srities kodas (
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VĖSTA ATOLYDŽIO NUOTAIKA
AL. GIMANTAS

Kitaip būti ir negalėjo. Ne
laisvė vargiai gali varžytis su 
laisve. Nors Vakarų santykiavi
mas su sovietija buvo daugiau 
vienpusiškas, neabejotinai pa
lankesnis Maskvai, tačiau ir ne
didelis vakarietiško oro dvelkte
lėjimas Rytuose sukeldavo čiau
dėjimą ar net ir slogą valdančių
jų tarpe.

Daugelio mūsų baimė, kad 
stiprėją ryšiai tarp Rytų ir Va
karų blokų reiškia tik pataika
vimą anai pusei ir aiškų pralai
mėjimą Vakarams, vargu ar pa
sitvirtino. Nežiūrint visų varžy
mų, visų sunkumų ir nesklandu
mų, visa, kas Maskvos imperijo
je pasirodydavo iš Vakarų, pra
eidavo su didžiu pasisekimu, 
kartais net ir su entuziazmu. 
Kultūriniai, meniniai, teatriniai 
pasirodymai, koncertai, rečita
liai, individualinės ar grupinės 
gastrolės iš Vakarų visados vyk
davo perpildytose salėse. Žiūro
vų pritarimas būdavo neribotas, 
kartais nes pritrenkiantis. Niu
jorko tikrai nepirmaeilio baleto 
grupės gastrolės Leningrade, 
ypač Rygoje ir Vilniuje, praėjo 
nepaprastai sėkmingai. Uždan
gai nusileidus, sustoję žiūrovai 
plojo, valiavo amerikiečiams 
ištisą pusę valandos!

Valdantieji pamatė, kad šito
kias demonstracijas reikia kaip 
nors mažinti, riboti. Po truputį

jau pradedama tą atolydžio nuo
taiką vėsinti, nes ji įgalino bent 
kiek platesnį “įsiveržimą” į so
vietinių masių tarpą gana pap
rastomis priemonėmis.

Teko dalyvauti vienoje Simo 
Kudirkos spaudos konferencijo
je, kurioje buvo iškeltas klausi
mas apie vakarietiškas gastroles 
sovietijoje ir jos kontroliuoja
mose srityse. Savo atsakyme Si
mas tvirtino, kad betkuri vaka
rietiška įtaka, betkuris vakarie
tiškos kojos įkėlimas bent į so
vietinį tarpdurį gali būti laiko
mas teigiamu ir pageidaujamu. 
Klausimas tėra, kaip ilgai sovie
tija pajėgs toleruoti tą lyg ir 
Achilo kulnį savojoje sistemoje.

Toje pačioje konferencijoje 
kilo klausimas ir dėl galimų stu
dijų Vilniaus universitete, nes 
daug kas baiminosi, kad tokie 
studijozai gali tapti komunis
tais. Nusišypsojęs Simas atsakė: 
“Greičiau jūsų vaikai taps ko
munistais studijuodami Sorbo- 
noje, negu anoje pusėje!” Tai 
turbūt tiesa arba arti jos.

Jau esama ženklų, kad kai- 
kurie sluogsniai Maskvoje su 
didžiu susirūpinimu žvelgia į 
atolydžio pasekmes ir klausia, 
ar ne pertoli nužengta. Jie jau
čia, kad svetima, nepageidauja
ma įtaka skverbiasi platyn ir gi
lyn. Disidentinis sąjūdis iš mik
roskopinės celės auga į paste
bimą ir vis sunkiau užslopinamą 
drąsėjančią jėgą. To sovietijai 
jau perdaug ir perpavojinga.

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

Netoli Lietuvių Nonw prie Bloor- Dundos požeminio. • Prie! pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainos. * Garantuotos sutaupymos.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Platesnių informacijų teiraukitės telefonu pas 
vietos pareigūnus gyvenomoj vietovėj arba 
rašykite adresuodami laiškus:

THE DEPARTMENT
OF THE
SECRETARY
OF STATE

SECRETARIAT 
D’ETAT

St. John's, Nfld., (also 
serving Labrador) 
Sir Humphrey Gilbert 
Bldg., P.O. Box E-5368, 
Duckworth St., A1C 5W2 
(709) 722-6181

Halifax, N.S.
Citizenship Branch, 
Trade Mart Building, 
Ste. 405, Scotia Sq , 
B3K 2Y5, (902) 426-2118

Moncton, N.B.
Central A Nova Scotia 
Trust Bldg . 860 Mam 
Street, 5th floor, 
E1C 8M1 (506) 858-2028

Montreal, Quė.
1080 Beaver Hall Hill, 
Piėce 2101, H2Z 1S8 
(514 ) 283-5689

Ottawa. Ont.
Room 306. 77 Metcalfe
St.. KIP 5L6 
(613) 996-5977

Sudbury, Ont. 
19 LisRar St S. 
Room 320. P3E 3L4 
(7O5> 673-1121

Thunder Bay, Ont. 
240 South Syndicate 
Ave., 2nd floor, 
Station "F", P7E 1C8 
(807) 623-5241

Timmins, Ont.
585 Algonquin Blvd E., 
Apt. 702, P4N 7N6 
(705) 264-8368

Edmonton. Alta, 
(also serving N.W.T.) 
Room 310, 9828 • 104th 
Aye , T5J 0J9 
(403) 425-6730

Vancouver, B.C. 
1525 W 8th Ave . 
Room 207, V6J 1T5 
(604) 732-4111

Norintieji 
išdėstyti savo 
pažiūrą arba 

gauti platesnių 
informacijų terašo 

šiuo adresu:
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PAVERGTOJE TEVYIIEJE
ŠOKIŲ KONKURSAS
Klaipėdoje įvyko respublikinis 

pramoginių šokių konkursas, kurio 
aukščiausioje ir C kląsėse varžėsi šo
kėjų poros iš Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos. Kauniečiai gydytojai Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos, tarptau
tinės klasės pora, šiuo metu tobuli
nasi Britanijoje. Augščiausioje kla
sėje I vieta ir komjaunimo centro 
komiteto prizą laimėjo Dalia ir Vi
das Kamaičiai, antroji stipriausioji 
pora, II vietą — klaipėdiečiai Skais
tė ir Romas Idzelevičiai, III vietą
— kauniečiai Ramunė ir Jonas Bal- 
taragiai. C klasėje I vieta su “Dar
bo ir poilsio” žurnalo prizu teko 
Kauno - profsąjungų kultūros rūmų 
“Sūkurio” atstovams N. Bataitytei ir 
A. Stravinskui, II — kauniečiams G. 
Daudaravičiūtei ir R. Bacvinkai, III
— Klaipėdos muzikos fakulteto stu
dentams A. Paulauskaitei ir V. Cho- 
likui.

STRIBŲ SĄSKRYDIS
Biržų “Siūlo” fabriko salėje įvyko 

sovietinę okupaciją gynusių stribų 
sąskrydis. Tie Maskvos pataikūnai sa
ve vadina liaudies gynėjais, o Lietu
vai nepriklausomybės siekusius par
tizanus — buržuaziniais nacionalis
tais. Savo atsiminimus apie anuome
tines kovas pasakojo Papilio kolcho
zo pirm. B. Kavaliauskas, Biržų rajo
no kompartijos komiteto įskaitos 
skyriaus vedėjas N. Šlenevas, komu
nalinių įmonių kombinato darbuoto
jas S. Varnys ir buvęs “Kęstučio” 
būrio sovietų partizanas K. Kuginys. 
Sąskrydžio dalyvius, pagerbusius sa
vo kritusius draugus, linksmino ge
riausieji rajono saviveiklininkai.

STATISTIKA RUSO RANKOSE
Sausio 15 d. Vilniuje buvo palai

dotas ilgametis Sovietų Sąjungos 
centrinės statistikos valdybos Lietu
vos skyriaus viršininkas Borisas Du
basovas, gimęs 1904 m. Saratove. 
Okupuotos Lietuvos statistinių duo
menų paruošimui jis vadovavo nuo 
1954 m. ir dėstė statistiką Vilniaus 
augštojoje partinėje mokykloje. Jo 
priežiūroje buvo paruošti leidiniai: 
“Tarybų Lietuvos dvidešimtmetis” — 
1960 m., “1959 metų visasąjunginio 
gyventojų surašymo duomenys”, lie
čiantys Lietuvos miestus ir rajonus
— 1962 m., “Lietuvos TSR švietimas 
ir kultūra” — 1964 m., “Tarybų Lie
tuvai 25 metai” — 1965 m. B. Duba- 
sovo eitos pareigos liudija, kad 
Maskva okupuotos Lietuvos statisti
nių duomenų nebuvo linkusi patikė
ti lietuviui. Laidotuvių komisijai va
dovavo naujasis statistikos viršinin
kas J, Rusenka, kuriam dabar tenka 
rūpintis gražiai atrodančiais ir Mask
vai naudingais duomenimis. M ,,

LANKĖSI LENKIJOJE
Vilniškės kompartijos centrinio ko

miteto naujasis I sekr. P. Griškevi
čius sausio 4-10 d.d. lankėsi Lenki
joje — Balstogėje, Varšuvoje, Kro
kuvoje ir Katovicuose, lydimas cent
rinio komiteto organizacinio bei par
tinio darbo skyriaus vedėjo V. Ast
rausko ir užsienio skyriaus vadovo 
F. Strumilo. Varšuvoj P. Griškevi
čius susitiko su Lenkijos komparti
jos vadu E. Giereku, kuris jį supa

žindino su savo partijos, komunisit- 
nės Lenkijos laimėjimais, pasidžiau
gė stiprėjančia Lenkijos draugyste 
su Sovietų Sąjunga, paliesdamas ir 
Lenkijos santykius su Lietuva bei jų 
tolesnį vystymų. Specialų priėmimą 
vilniškės kompartijos vadui P. Griš
kevičiui surengė Sovietų Sąjungos 
ambasadorius S. Pilotovičius. Apsi
lankyti Lenkijoje P. Griškevičių bu
vo pakvietusi Balstogės vaivadija. 
Jos kompartijos I sekr. Z. Kurovskis 
taip pat pasisakė už Lietuvos ir Bal
stogės vaivadijos draugiškų ryšių 
plėtimą. Kelionės pranešimuose Bal
stogė atiduodama Lenkijai ir vadi
nama Bialystoku.

“BALTIJOS GINTARĖLIAI 75”
Tokiu pavadinimu N. Metų atosto

gų proga jau septintą kartą Kaune 
įvyko moksleivių pramoginių šokių 
konkursas. Pirmą vietą laimėjo Klai
pėdos V vidurinės mokyklos devin
tokas Romualdas Macijauskas ir 
XVIII vidurinės mokyklos aštunto
kė Audronė Masiulytė. II ir III vie
tas išsikovojo Kauno XXVII viduri
nės mokyklos atstovai — Jonas Rač
kauskas su Violeta Kymantaite ir 
Vidmantas Simunčius su Roma Sku
čaite. Simpatiškiausios poros titulo 
susilaukė kauniečiai Valdas Ragelis 
ir Jūratė Ragelytė, o geriausia ra
jonų pora buvo pripažinti Arminas 
Kutavičius ir Regina Kutavičiūtė.

KAUNO UOSTAS
Sausio 2 d. Vilijampolės pramoni

niame rajone buvo užbaigta stam
baus upių uosto ir laivų remonto įmo
nės statyba. Naujosios bazės dėka 
bus galima išplėsti ir atnaujinti upių 
laivyną. Kaune numatoma statyti 
dvigubai didesnius vilkikus už dabar 
naudojamus, iki 1.000 tonų talpos 
krovinines baržas. Per metus nauja
sis uostas apdoros apie 3 milijonus 
tonų krovinių. Kauno geležinkelio 
stotį su aerodromu sujungė mikro
autobusai “Latvija”. Į ateities pla
nus yra įtrauktas tiltas per Nemuną 
i Panemunės pušyną ir paplūdimį, 
Šančių pavertimas Panemunės rajo
no centru, Marvelės apylinkių užsta
tymas gyvenamaisiais pastatais. Fre
dai ir Aleksotui jau yra paruoštas 
Antakalnio gatvės išplanavimas. 
Aleksotas su miesto centru bus su
jungtas keturiais tiltais, o Laisvės 
alėja taps tik pėsčiųjų gatve. Archi
tektė Liucija Gedgaudienė Donelai
čio • Žemaičių gatvių sankryžai ruo
šia parodų rūmų ir dailės galerijos 
projektą. Nuolatiniams dailės kūri
niams čia bus skirtas 1.800 kv. met
rų plotas, parodoms—800 kv. metrų. 
Architekto B. Zabulionio suprojektuo
tos trijų augštų zoninės bibliotekos 
susilauks Parodų kalnas prie Radas
tų gatvės. Žaliakalnio Raudonosios 
armijos prospekte, buv. Ukmergės 
plente, prie naujųjų gyvenamųjų na
mų žadama įrengti 45 ha Kalniečių 
poilsio ir kultūros parką. Šias nau
joves “Komjaunimo Tiesos” 3 nr. pa
skelbė Angelė Pabrickaitė, turėjusi 
pasikalbėjimą su miestų statybos 
projektavimo instituto Kauno sky
riaus vyr. architektu Jonu Putna.

V. Kst.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Hamilton, Ontario
LIETUVIŲ PENSININKŲ valdy

ba kviečia visuotinį narių susirinki
mų vasario 6 d., 2 v.p.p., parapijos 
salėje. Bus naujos valdybos rinki
mai, naujų narių priėmimas ir kiti 
reikalai. A. Z.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ. Vasario 
7, penktadienį, įvyks tikras lietu
viškas, stovykliškas linksmavakaris, 
kuris oficialiai pradės ateitininkų 
šventę. Kviečiame dalyvauti visą 
ateitininkų jaunimą — ne tik moks
leivius, bet ir studentus; ne tik Ha
miltono, bet ir apylinkių. Linksmoji 
dalis prasidės 7 v.v. pas kuopos pir
mininkę Rūtą Šiūlytę, 33 Merle Ct. 
Vasario 8, šeštadienį, mūsų svečiai 
turės progos apžiūrėti miestą, o va
kare — pasišokti ir pasilinksminti 
mūsų ruošiamajame kaukių baliuje, 
kuris įvyks Jaunimo Centre. Vasario 
9, sekmadienį, visi ateitininkai orga
nizuotai su vėliavomis ir giesmėmis 
dalyvaus 10 v. Mišiose Aušros Vartų 
parapijos šventovėje. Kviečiame tė
velius ir visą lietuvių visuomenę da
lyvauti mūsų pamaldose. Po jų kvie
čiame visus susirinkti Jaunimo Cent
re pusryčiams ir minėjimui, kuris 
atžymės moksleivių kuopos 25 metų 
veiklos sukaktį. Ateitininkai

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ ruo
šia KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyrius vasario 11, antradienį, Jau
nimo Centro salėje 6.30 v.v. Be bly
nų, bus daug kitų tradicinių Užga
vėnių valgių ir skanumynų. Veiks 
maloniai gaivinantis bufetas, bus or
kestras, loterija. Įėjimas suaugu
siems —- $3.50, jaunimui — $1.50. 
Rengėjos nuoširdžiai kviečia visus 
Hamiltono ir apylinkės lietuvius da
lyvauti. Be gero užsigavėjimo negali 
būti nė geros Gavėnios. A. Z.

VASARIO 16 minėsime šeštadie
nį, t.y. vasario 15 d. Iškilmės prasi
dės 2 v.p.p. — prie miesto rotušės 
pasitiksime į Hamiltoną atvykusį Si
mą Kudirką. Čia numatomos mažos 
iškilmės: priėmimas pas miesto bur
mistrą, vėliavos pakėlimas ir susiti
kimas su spaudos, radijo ir televizi
jos atstovais; 4 v.p.p. — iškilmingas 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo minėjimas Scott Park gimnazijos 
auditorijoj, kur lietuviškai kalbą pa
sakys Simas Kudirka ir angliškai — 
parlamento narys Lincoln Alexan
der. Meninėj programos daly pasiro
dys mergaičių choras “Aidas” su sol. 
V. Verikaičiu, “Aukuro” vaidintojai 
ir “Gyvataro” jaunesniųjų šokėjų 
grupė. Po minėjimo AV par. salėje 
įvyks susitikimas Simo Kudirkos su 
Hamiltono lietuvių organizacijų at
stovais, kur jam bus įteiktas stili
zuotuose odiniuose viršeliuose Ha
miltono lietuvių albumas “Lietuviai 
Hamiltone”, šiemet į minėjimą rei
kės nusipirkti bilietą, nes dabar su 
rengiamais minėjimais yra surištos 
didelės išlaidos. Prie įėjimo taip 
pat bus staliukas, kur norintieji ga
lės palikti auką naujai į Ameriką at
vykusiai Simo šeimai. Minėjimo die
na šiemet išpuolė šeštadienį, gal tai 
neįprasta, bet tai neturėtų reikšti, 
kad galėtume atsiprašyti nuo dalyva
vimo. čia jau yra kiekvieno lietu
vio tautinė velykinė pareiga, kurią 
kiekvienas turi nuoširdžiai ir parei
gingai atlikti.

A.a. SIMAS BAKAITIS staigiai 
mirė sausio 21 d. Netekęs žmonos, 
kuri prieš keletą metų mirė, jis pasi
juto kažkaip palaužtas, pasitraukė j 
vienumą ir jo daugiau niekur nebe
matėme lietuvių tarpe. Liko sūnus, 
gyvenantis Hamiltono, viena dukra 
Toronte ir kita — inž. D. Slavinsko 
žmona New Jersey. Lietuvoje dar gy
vena viena jo sesuo. Jo žemiškieji 
palaikai penktadienį buvo nulydėti 
į Holy Sepulchre kapines. K. M.

Birutė Bartininkaitė ir B. Šneideraitis po sutuoktuvių Winnipege

WINNIPEG, MANITOBA
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

VALDYBA 1975 m. sausio 19 d. su
šaukė visuotinį narių susirinkimą. 
Valdybos pirm. A. Eimantas pirmi
ninkauti pakvietė E. Federą, sekre
torium — B. Vaičaitį. Praėjusių me
tų valdybos pirmininkas padarė pla
tų praėjusių metų veiklos praneši
mą. Kanados Lietuvių Dienos komi
teto pirm. V. Januška plačiau apibū
dino Lietuvių Dienos rengimą. Su
sirinkimas, išklausęs diskusijų metu 
iškeltas klaidas ir buvusius sunku
mus, priėjo išvadų, kad labai su
maniai veikiant rengėjų komiteto 
nariams ir talkinant kitiems lietu
viams, šventės paruošimas buvo ge
rai atliktas. Tam reikalui buvo gau
ta piniginė parama iš federacinės ir 
provincinės valdžių. Prie šventės 
rengimo labai daug prisidėjo Šv. Ka
zimiero par. klebonas kun. J. Berta- 
šius. Po to sekė pranešimai atstovo 
krašto valdybos suvažiavime, apy
linkės valdybos iždininko ir revizijos 
komisijos. Atsistatydinus praėjusių 
metų valdybai, išrinkta nauja ir pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. Gra- 
bys, vicepirm. A. Eimantas, sekr. B. 
Vaičaitis, ižd. Eug. Federas, Tautos 
Fondo įgaliotinė V. Daubaraitė. Jau
nimo atstovu buvo kooptuotas M. Ti- 
mermanas. Revizijos komisija palik
ta ta pati: M. šarauskas, Marozas ir 
Rutkauskas. W.

MIRUSIEJI. A.a. Mykolas Rakaus
kas, 75 m., mirė 1974 m. lapkričio 9 
d. Health Sciences Centre. Reikėjo 
nupjauti rankas, bet jis su operacija 
nesutiko ir ramiai pasirinko mirtį. 
M. Rakauskas buvo “Lietuvių Klubo 
Manitoboje” ilgametis prižiūrėtojas. 
Kilęs nuo Ukmergės. Kadangi san
taupų neturėjo, laidotuvėmis rūpi
nosi jo artimas kaimynas L. Jasilio- 
nis. Palaidotas su visomis religinė
mis apeigomis, kurias atliko lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bertašius. Buvo nevedęs ir 
jokių giminių čia neturėjo. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė VI. Steponavi
čius ir kt.

1974 m. spalio 22 d. mirė Bro
nius Marčiulionis, sulaukęs 69 m. 
amžiaus. Jo brolis buvo Lietuvos ka
riuomenėje vyr. leitenantu, bet ru
sams okupavus Lietuvą komunistų 
nužudytas. Kanadoje buvo vedęs vie
tinę, su kuria sulaukė trijų sūnų: 
Gordono, Ronaldo ir Roberto. Suda
rius mišrią šeimą, gyvenimas nesise

kė. Žmona iškėlė perskyrų bylą. 
Teismas priteisė atskirai gyventi. 
Vaikai nuėjo su motina. Vėliau iš
kėlė bylą dėl išlaikymo ir galutinai 
pareikalavo ištuokos, bet nebesulau
kė. Toks šeimos audringas gyveni
mas dar daugiau klampino į nesan
taiką. Dar prieš mirtį abu Marčiulio- 
niai restorane valgė vakarienę, bet 
nenujautė, kad tai buvo paskutinė. 
Br. Marčiulionis rastas negyvas lo
voje. Kaimynai, pradėję jausti blogą 
kvapą, pranešė policijai, kuri jį nu
gabeno j Kerr’s Funeral Chapel. 
Paskutiniu metu jo žmona gyveno iš 
miesto savivaldybės pašalpos, o jis 
pats iš senatvės ir Kanados armijos 
pensijos. Palaidotas be jokių religi
nių apeigų Brookside kapinėse. Į 
kapines palydėjo tik žmona ir vai
kai. Iš lietuvių niekas nežinojo, nes 
pavardę buvo pakeitęs į Brian Mar
shall. Jokiom lietuviškom organiza
cijom nepriklausė. Mėgo vienišumą 
ir jautėsi nelaimingas dėl mišrių ve
dybų.

VESTUVĖS. 1974 m. pabaigoje 
Stasės ir Liudo Bartininkų duktė Bi
rutė ištekėjo už Bill šneideraičio. 
Sutuoktuvių apeigas atliko lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos šventovėje 
kun. J. Bertašius. Parapijos salėje 
įvyko banketas, kuriame dalyvavo 
giminės, draugai bei pažįstami. Ypa-. 
tingai daug svečių buvo iš Birutės 
darbovietės: keletas teisėjų, augštų 
policijos pareigūnų ir kt. Mat, Biru
tė jau seniai dirba policijos teismo 
'Provincial Judges Court) įstaigoje 
kaipo sekretorė - stenografistė. Per 
jos rankas pereina įvairios teismo 
bylos, ypač eismo nusikaltimai. Ves
tuvinę puotą pradėjo vyriausias tei
sėjas Jack William, kuris papasako
jo įvairių anekdotų. Vestuvės pra
ėjo labai linksmoje nuotaikoje. Tei
sėjas pagyrė Stasę ir Liudą Barti
ninkus, kad gražiai užaugino bei iš
auklėjo šeimą ir visus išleido į moks
lą. Sūnus Viktoras šiuo metu dirba 
Vankuverio universitete profesoriaus 
asistentu ir ruošiasi profesūrai. S. ir 
L. Bartininkai yra senosios kartos 
ateiviai, susipratę lietviai. Rūpinasi 
savo tautos reikalais ir visada pagal 
išgales juos remia. Visi vaikai kalba 
gražiai lietuviškai. Liudas Bartinin- 
kas kurį laiką buvo lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos pareigūnas. Barti
ninkai yra nuolatiniai “Tž” skaityto
jai. Sėkmės jaunajai porai! K. Str.

® LIETUVIAI PASAULYJE

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6% 
santaupas 8 Va %
term, depozitus 1 m. 9°o 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 Vi %

J. A. Valstybės
“KELEIVIS”, Bostone leidžiamas 

savaitraštis, vasario 9 d. sulauks sep
tyniasdešimtmečio, kurio iškilmin
gas minėjimas įvyks balandžio 27 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos III augšto salėje. Rengėjų ko
mitetas sukakties proga paskelbė at
sišaukimą, primenantį sukaktuvinin
ką spaudžiančias problemas: sumen
kėjusią skaitytojų šeimą, praretėju
sias bendradarbių gretas, susidėvė
jusias rinkimo bei spausdinimo ma
šinas, pasenusią techniką. Atsišau
kime rašoma: “Per pastaruosius 20 
su viršum metų "Keleivis” pasižymė
jo tolerantingumu, skelbė lietuvių 
vieningumo, susiklausymo ir solida
rumo mintis, neatitolo nuo kasdie
ninių mūsų reikalų ir rūpesčių, sten
gėsi niekam neatsakyti vietos savo 
skiltyse, drąsiai jungėsi į kovą dėl 
lietuvių tautos laisvės ir kultūros.” 
Komitetas ragina lietuvius padvigu
binti “Keleivio" prenumeratorių šei
mą, jungtis į bendradarbių eiles sa
vo raštais, remti savaitraštį auko
mis ir gausiai dalyvauti septynias
dešimtmečio minėjime. Skelbiamas 
ir iki 1976 m. vasario mėn. 9 d. 
truksiantis aukų vajus sudaryti spe
cialų fondą “Keleivio" spausdinimo 
technikai atnaujinti bei pagerinti. 
Aukų laukiama šiuo adresu: Kelei
vis, 635 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

PADIDĖJUSIOS IŠLAIDOS priver
tė ir mūsų dienraščius Čikagoje — 
“Draugą” ir “Naujienas” pabranginti 
prenumeratas. “Draugo” metinė pre
numerata: Čikagoje, Cook County 
apylinkėje ir Kanadoje — $25, užsie
nyje — $26. “Naujienų” metinė pre
numerata: Čikagoje, jos priemies
čiuose ir Kanadoje — $30, kitose 
JAV vietovėse — $26.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ- 
JUNGOS naujoji centro valdyba, iš
rinkta korcspondenciniu būdu Čika
goje, pasiskirstė pareigomis: pirm, 
kun. J. Vaišnys, SJ, vykdomasis vi
cepirm. J. Janušaitis, vicepirm. ir 
leidinių red. V. Kasniūnas, vice- 
pirm, kultūros bei informacijos rei
kalams V. Būtėnas, vicepirm. jauni
mo reikalams bei ryšiams su ameri
kiečiais E. Pakštaitė, sekr. A. Pu
žauskas, ižd. D. Vakarė. Posėdyje 
taipgi buvo pabrėžta, kad valdybos 
iždą išsėmė $4.900 pareikalavęs 
“žurnalistikos” leidinio paruošimas.

Venecuela
VIDA TAMAŠAUSKAITĖ Vene- 

cuelos centriniame universitete bai
gė odontologijos fakultetą. Naujoji 
dantų gydytoja jau pradėjo dirbti 
Caracas mieste.

INŽ. MEČISLOVAS BRUŽAS yra 
įsijungęs į Guri užtvankos didinimo 
darbus, ši užtvanka Raul Leoni vie
tovėj yra didžiausia visoje P. Ame
rikoje.

LIETUVIŲ KATALIKŲ KOMI
TETAS išleis 1975 m. “Venecue- 
los lietuvių žinynų", kuriam jau ren
kama medžiaga ir kurį redaguoja 
Juozas Kukanauza.

KUN. A N T A N AS PERKUMAS, 
SDB, Caracas miesto Este kapinėse 
pašventino a.a. Sofijos Babianskie- 
nės paminklinę lentą, dalyvaujant 
jos šeimos nariams.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ PA

RAPIJA, vadovaujama klebono kun. 
J. Giedrio, SJ, paminėjo savo šven
tovės pašventinimo dvidešimtmetį. 
Iškilmingas Mišias atnašavo popie
žiaus nuncijus, o sukaktuvinius pie-

vijoj, Čekoslovakijoj, Vokietijoj, Da
nijoj, Prancūzijoj, Portugalijoj ir Is
panijoj.

“NEMUNO” DRAUGIJOS valdy
bos pirm. Prano Dulkės Maskvai la
bai parankų sveikinimą paskelbė Vil
niuj leidžiamas “Gimtasis Kraštas” 
sausio 16 d.: “Argentinos lietuvių 
draugija "Nemunas” sveikina Jus su 
Naujaisiais metais ir linki visiems 
“Gimtojo krašto” bendradarbiams 
bei skaitytojams kuo geriausios sėk
mės. Mes, Argentinoje gyvenantys 
lietuviai, ir mūsų “Nemuno” draugi
ja esame Jums dėkingi už “Gimtą
jį kraštą”, iš kurio mes sužinome 
apie mūsų Tėvynės gyvenimą. Džiau
giamės, kad mūsų Tarybų Lietuva 
eina dideliu keliu. Dabar joje gyve
nantiems mūsų sesėms ir broliams 
nebereikia ieškoti laimės svetimuo
se kraštuose, džiaugiamės, kad gim
tinė neužmiršta ir mūsų.” Pr. Dul
kė, kaip matom, netgi bando kalbė
ti visų Argentinos lietuvių vardu 
(“Mes, Argentinoje gyvenantys lie
tuviai.. .”), džiaugdamasis sovietine 
Lietuvos okupacija, kurią jis vadi
na “dideliu keliu”. Naiviai skamba 
ir jo džiaugsmas, kad broliams bei 
sesėms dabar nereikia jieškoti lai
mės svetimuose kraštuose, kai jie už
sienin veržiasi laisvės siekdami. Np- 
gi Pr. Dulkė lig šiol nieko nėra gir
dėjęs apie S. Kudirką bei jo šeimą, 
A. Jurgutį, V. Sevruką, J. Stankevi. 
čių, religinę bei tautinę priespaudą 
atskleidusią “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką”, dėl jos Maskvoj su
imtą ir Vilniun nuvežtą žymųjį lais
vės kovotoją S. Kovalevą? Toks jo 

. sveikinimas valdybos vardu kompro
mituoja “Nemuno” draugiją.

TRADICINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ 
Buenos Aires Lietuvių Centre susi
laukė gausaus būrio mažųjų dalyvių. 
Vaikučių programai vadovavo Neli- 
da Zavickaitė. Kalėdų senelio vaid
menį atliko L. Aglinskas, vaikus pa
vaišinęs saldainiais.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RO mažųjų ansamblis su Nelida Za- 
vickaite gražiai atstovavo lietuviams 
šio miesto televizijos VII kanalo 
programoje "Laimingas vaikas".

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS savaitraščio "Mūsų Pa
stogė" redaktorium vėl pakviestas 
Vincas Kazokas. Jis buvo pasitrau
kęs dėl kilusios politinės trinties ir 
buvo pakeistas dr. A. Mauragiu. Lei
dėjai taipgi turėjo atsisakyti lietu
viškos spaustuvės paslaugų, pereiti 
prie mašinėlės ir ofseto. Artėjant 
ALB tarybos suvažiavimui, ,dr. A. 
Mauragis paskelbė atsisveikinimo žo
dį, pažerdamas priekaištų kąikųrięms^ 
asmenims, jų tarpe Australijos Hėtu-( 
vių kunigams, ir pranešdamas savo 
atsistatydinimą. “Mūsų Pastogė” bu
vo kritusi ne tik techniniu, bet ir 
turinio bei kalbos lygiu.

Britanija
PRAURIMĖ PETRAUSKAITĖ, iš

tekėjusi už JAV konsulo J. E. Bland- 
fordo, su vyru Ir dviem vaikais ato
stogavo Londone ir Edinburge. Po 
atostogų jie grįžo į Dakarą, Senaga- 
lijos sostinę. P. Blandfordicnė buvo 
pakviesta dėstyti anglų kalbą am
basadoje, bet dėl mažų vaikų to pa
kvietimo negalėjo priimti. Ji gilina 
prancūzų kalbos studijas, o laisvalai
kius skiria tapybai. Gyvendama Ar- 
lingtone, Va., amerikiečių parodoj 
sostinėje Vašingtone yra laimėjusi 
II premiją už savo piešinius.

MANČESTERIO LIETUVIAI įstei
gė specialų vienetą lietuviško filmo

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ———— 

kiekvieno skoniui 'enntnaer Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

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

DELHI-TILLSONBURG, Ontario
iwnnnmininniiiiini

£

ft

S
K

ft

xX 
ft

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 57-tos sukakties 

MINĖJIMAS
rengiamas vasario 15, šeštadienį,
7 vai. vakaro, Tillsonburgo Community Centre salėje
(45 Hardy Street)

PROGRAMOJE:
• Žuvusių už Lietuvos laisvę paminėjimas 

ir trumpa paskaita
• Londono "Baltijos” ansamblis

(Chorui vadovauja — Loreta Lukšaitė ir 
Vida Petrašiūnaitė,

tautiniams šokiams — Miras ir Dana Chainauskai)

• Orkestras, šokiai, bufetas, loterija
Lietuvių visuomenė kviečiama mūsų didžioje šventėje 
dalyavuti. Visų apylinkės organizacijų vardu —

KLB Delhi apylinkės valdyba

3 
ft

TAUTOS FONDO Hamiltono apy
linkės atstovybė paskutiniame posė

dyje aptarė praėjusių metų vykdyto 
piniginio vajaus reikalus ir nustatė 
šių metų veiklos planą. Vajus buvo 
labai sėkmingas: surinkta $2.487 — 
rekordinė suma. Vilniaus Dienos mi
nėjimas taip pat davė $435,12 pelno. 
1974 m. turėta $3.114,05 pajamų ir 
$2.585,42 išlaidų, $2.425 pasiųsta T. 
Fondo atstovybei Kanadoje. Ižde pa
likta $528,63. Iš valdybos pasitrau
kė B. Milašius, dirbęs 6 metus, A. 
Garbūnas, — 5 m. ir F. Rimkus — 
13 m. Nuoširdi padėka pasitrauku
siems už jų įdėtą darbą. K. B.

Calgary, Alberta
SOKIUS IR BALTIJOS JŪROS mi

nėjimą sausio 25 d. surengė Kalga- 
rio Lietuvių Draugija. Su pajūrio 
gamta, žmonėmis, istorija ir pada
vimais supažindino G. Noreikienė. 
Eilėraštį “Nuo Birutės kalno” pa
deklamavo M. Vanagaitienė. “Jūratė 
ir Kastytis” legendinį pasakojimą 
atliko vietos artistai: E v. ir L. Am
mon ir A. Mackevičienė. Dekoracijos 
buvo parūpintos A. Kariūno. Muziką 
ir šviesas ir visą minėjimo programą 
pravedė A. J. Mackevičius. Su atski
ra programa pasirodė jaunųjų gru
pės, vadovaujamos M. Stakėnaitės, 
E. Krausiehės ir A. Barutos. Mažes
niųjų grupė pašoko: “Tu bitele, tu 
pilkoji”, vyresnieji “Sėjau rūtą, sė
jau mėtą”. Tai pirmutinis jaunesnių
jų pasirodymas po ilgai trukusios 
pertraukos. Šokėjams pianinu skam
bino L Katz. Po programos jaunie
siems buvo įteiktos jų pasirodymo 
nuotraukos. Viskas praėjo sklandžiai, 
jaunųjų tėvams noriai padedant ir 
remiant. A.

Norite supažindinti savo bi
čiulius su “Tėviškės Žiburiais”?

WINNIPEG, MANITOBA

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

metinė sukaktis 
bus minima vasario 16, sekmadienį 
tuojau po pamaldų apie 1 vai. po pietų Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 432 Elgin Ave., Winnipeg.
• Bus dr. E. Jasevičiūtės iš Thunder Bay paskaita ir 

kita programa.

Kviečiame gausiai dalyvauti visus be įsitikinimų skirtumo 
mūsų nepriklausomybės šventėje.

KLB Winnipego apylinkės valdyba

St. Catharines, Ont.
VISI DALYVAUKIME Vasario 16 

minėjime, kuris įvyks vasario 8 d. 
slovakų salėje. Ateikime visi į minė
jimą ir negailėkime paaukoti Tautos 
Fondui. Negailėkime keleto dolerių 
ir minėjimo reikalams, nes minėji
mas užtruks visą savaitę ir pareika- 
laus-išlaidų. Jau pati valdyba yra pa
siryžusi sudėti gerą dalį pinigų. Pvz. 
J. Šarapnickas aukoja tam tikslui 
$50. Keturi staliukai paaukoti lote
rijai mūsų duosnių lietuvių. Turėsi
me stiprų paskaitininką, žymų kultū
rininką Antaną Rinkūną. Jaunimas 
ruošiasi kuo geriau pasirodyti. Taigi, 
visa programa bus labai gera. Po to 
bus pasilinksminimas. Kor.

VASARIO 16 ŠVENTĖJE daly
vaus kultūros min. Robert Welch, 
federacinės valdžios atstovas M. P. 
Gilbert Parent, Robert Bell, MP, R. 
Johnston — miesto burmistro atsto
vas, nes pats burmistras tuo metu 
bus Trinidade, radijo stoties CKTB

Organizaciją. Pastarosios atstovas 
įteiks rezoliuciją pavergtos Lietuvos 
reikalu Kanados federacinei valdžiai 
Otavoje. Ją paskelbs “Standard” Po
litinių mokslų profesorius čekas pa
rašys “Standardui” straipsnį. Radi
jo stotis paskyrė reporterį žinioms 
apie ištisą savaitę trunkantį Vasario 
16 minėjimą. “Standard” tam tikslui 
paskyrė specialų reporterį ir foto
grafą. Iš lietuvių pusės irgi bus de
dami rašiniai apie Lietuvą. Tuo bū
du, atrodo, kiekvieną dieną bus mi
nimas Lietuvos pavergimas. Bur
mistras paskelbs Lietuvos savaitę 
vasario 8-14 d.d. per spaudą ir ra
diją. Svarbu, kad manifestacijoje va
sario 16 d., tuoj po iškilmingų pa
maldų, lygiai 11.15 v.r., prie kana
diečių paminklo, čia žinomo Ceno
taph pavadinimu (St. Paul St. 
West), susirinktų visi Niagaros pus- 
siasalio lietuviai, įskaitant Buffalo 
miestą. Parodykime, kad esame or-^ 
ganizuota jėga!

Priėmimas įvyks tuoj po minėtų

tus su programa bei sveikinimais su
rengė parapijos katalikų vyrų drau
gija. Gausūs dalyviai — apie 230 ne 
tik padengė išlaidas, bet ir davė 
42.000 pezų pelno rengėjams.

RAŠYTOJŲ IR MENININKŲ me
tinėj parodoj Montevideo mieste da
lyvavo Vytautas Dorelis su savo iš
austomis tautinėmis juostomis bei 
juostelėmis knygoms. Lietuviams 
taipgi atstovavo St. Sivickienės iš 
Lietuvos atvežtos juostos, susilauku
sios ypač didelio rankdarbių moky
tojų dėmesio. Su lietuvišku audimu 
tas mokytojas supažindino kovo mė
nesį specialiai surengti kursai.

Argentina
DR. ERNESTAS PARŠELIS, dir

bęs dėstytoju katalikų universitete, 
įsijungė ir į valstybinį Buenos Aires 
universitetą. Abiejuose univers’te- 
tuose jis dėsto filosofiją teisių fakul
tetuose. Sausio 15 d. jis su žmona 
Irena, meno mokytoja gimnazijoje, 
beveik dviem mėnesiam išvyko į Eu
ropą. Jiedu numato lankytis Itali
joj, Šveicarijoj, Austrijoj, Jugosla-

WINDSOR, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

VALDYBA kviečia visus apylinkės 
lietuvius prisiminti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį sek
madienį, vasario 16 d. Lietuvos vė
liava bus pakelta 10 v.r. Windsor 
City Hall Square. Kun. D. Lengvinas 
laikys šv. Mišias už Lietuvą 11 v. Šv. 
Kazimiero šventovėje, 808 Marion 
Ave. Minėjimas prasidės 12 v. par. 
salėje. Programoje simpoziumas 
“Prisiminkime Tėvynę”, skaidrės 
apie Lietuvą, dainos, tautiniai šokiai, 
eilėraščiai. Viską atliks Windsoro 
jaunimas. Minėjimo dalyviai prašo
mi dėvėti ką nors lietuviško.

Apylinkės valdyba
Atsiųskite jų adresus “TŽ” ad- atstovas R. Johnson, dienraščio 
ministracijai. Ji nemokamai “Standard” redakcijos atstovas, vi- 
sius keletą numerių susipažinti.. Pavergtų tautų atstovai, sudarą

Rytų' bei Centrinės Europos Tautų

apeigų. Pastatyti automobiliai tegu Vą vietą. Neužsirašiusieji galės bet- 
stori, nes tik kelios minutės iki kur atsisėsti ir užsisakyti maistą bei 
Williams restorano, 249 St. Paul St. ~ ,ilk. gėrąlųc Bgąpyąlią ka.in*x, j<fį- lifcs 
Kas bus užsirašęs iš anksto, ras lais- !8tsVų rietą.-'**>• *-

ir radijo reikalams. Valdybon išrink
ti: administratorium — VI. Bernata
vičius, angliškosios dalies redaktore 
— N. Kutkutė, lietuviškosios dalies 
redaktorium — V. Dargis, garso in
žinierium — J. Podvoiskis, filmo in
žinierium — J. Verbickas, biblioteki
ninku — K. Steponavičius. Vieneto 
tikslas — informuoti anglišką visuo
menę apie Lietuvą, sudaryti filminę 
bei garsinę šio krašto lietuviškos 
veiklos dokumentaciją, ruoštis lietu
viškoms radijo programoms, jeigu to
kia galimybė atsirastų, ir palaikyti 
glaudžius ryšius su kitais filmo bei 
radijo junginiais šiame krašte ir sve
tur. Minėtasis vienetas taipgi talkins 
Bradfordo lietuviams jų BBC radijo 
programoms Leeds vietovėje.

Vokietija
MIN. STASIO LOZORAIČIO laiš

ką paskelbė vokiečių laikraštis 
"Frankfurter allgemeine Zeitung”, 
kurio puslapiuose katalikų teologi
jos prof. II. Vorgrimler bandė pa
neigti tikinčiųjų persekiojimą R. 
Europos komunistiniuose kraštuose. 
Kalbėdamas kaip lietuvis, S. Lozo
raitis pabrėžia Maskvos nuoseklias 
pastangas Lietuvos Katalikų Bendri
jai sunaikinti, atmesdamas prof. II. 
Vorgrimlerio naivų teigimą, kad tuo
se kraštuose niekas vien tik dėl ti
kėjimo nėra persekiojamas. Okupuo- 
toj Lietuvoj kunigai baudžiami už 
va'kų katekizaciją, o vaikai ir jų tė
vai persekiojami. Jeigu seniau ko
munistai skelbdavo tikėjimą esant 
opiumu liaudžiai, tai dabar opiumu 
Vakarų pasauliui yra tapęs atoslūgio 
su Sovietų Sąjunga propagavimas, 
nutylintis ten vykstančią milijonų 
žmonių kovą už savo tikėjimą.

BALTIEČIŲ KRIKŠČIONIŲ STU
DENTŲ SĄJUNGOS lietuvių skyrius 
išleido mažo formato 40 psl. iliust
ruotą laikraštėlį “Annabergo Lape
lis”, redaguotą liuteronų ev. kun. J. 
Urdzės ir Petro Veršelio. Leidėjų 
adresas: 53 Bonn—Bad Godesberg 1, 
Annabergst". 400, W. Germany.



Lietuviškoji drama prie Pacifiko
Los Angeles dramos sambū

ris suvaidino Jurgio Gliaudos 
3 veiksmų dramą “Naktis” š.m. 
sausio 11 d. Drama paliečia ak
tualias lietuvių emigrantų gyve
nimo problemas — generacijų 
plyšj, pasimetimą gyvenime, eg
zistencijos prasmės neradimą. 
Tai tragedija žmonių, kurie ne
teko ryšio su gimtuoju kraštu. 
Drama yra giliai prasminga, 
skirta ne momento džiaugsmui, 
bet rimtai meditacijai.

§io vaidinimo pasisekimas bu
vo nepaprastas: žiūrovai pripil
dė didžiulę salę. Po vaidinimo 
ir net sekančią dieną parapijos 
kieme žmonės gyvai diskutavo 
dramos siužetą, pasirinktą sti
lių ir atskirų personažų charak
teristiką. Daugumai vaidinimas 
patiko. Bet girdėjosi ir balsų, 
kad kalbos stilius buvęs per
augsiąs, nors atrodo, kad mes 
esame pašokę keliom pakopom 
augščiau. Kaikas sakė, drama 
neturėjusi išvadų. Bet jie už
miršta tą didelę tiesą, kad me
nininko rašytojo vaidmuo yra 
kuo ryškiausiai atvaizduoti tik
rovę, o ne užmesti savo išvadas 
skaitytojui ar žiūrovui, nenu- 
smukdyti savęs ligi propagan
disto lygio. Skaitytojas ir žiū
rovas patys turi pasidaryti iš
vadas, niekieno neitakojami. 
Jau pats faktas, kad veikalas su
kėlė didelį susidomėjimą klau
sytojuose, yra pakankamas lai
mėjimas, rodantis, kad Gliaudą 
pataikė i jautrią vietą. Liūdna 
būtų, jei žiūrovai liktų indife
rentiški. Letargiškam mūsų gy
venimui tokių “sukrėtimų” rei
kia kuo daugiausia.

Liečiant atskirų personažų 
charakteristiką, tai, žinoma, ga
li būti ir skirtingų nuomonių, 
bet tai neesminis dalykas. Esu 
eilinis- žiūrovas ir nedrįsčiau 
imtis to darbo. Man atrodo, kad 
veikalas aktualus ir stiprus.

Dalilai Mackialienei tenka 
garbė už puikų pastatymą ir 
gabių artistų parinkimą. Visi 
vaidintojai gerai atilko savo 
vaidmenis, o Linas Kojelis vy

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj ir Europol "JIB Hoorpflcgc-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralia plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos J 6 savaičių $6.00. Pinįgus siųsti gtsĮ^vybei;

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

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)

TORONTO MIESTAS
1975 METŲ NEJUDOMO TURTO 

MOKESČIAI
DALINĖS SĄSKAITOS

Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą No. 
8-75 priimta miesto tarybos 1975 metais sausio 22 dieną, 
pirmieji trys nejudamo turto mokesčių mokėjimai 1975
metais yra taip išdėstyti.

visame pirmas 
mieste mokėjimas

vasario 12 d. 

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1975 m. mokesčių
sąskaitą, apskaičiuotą pagal paskutinių 6 mėnesių mokes
čius praėjusiais metais. Sąskaitos mokesčių likučiui bus 
paruoštos apie šių metų vidurį ir jos bus taip pat išdėstytos
trimis mokėjimais.

Visos dalinės nejudamo turto sąskaitos jau yra išsiųstos. 
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sąskaitų, turi tuojau kreiptis j mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nurody
tos prie mokesčių sąskaitų pridėtoje brošiūroje. Tačiau no
rint gauti išankstinio mokesčių sumokėjimo pažymėjimus, 
reikia sumokėti miesto rotušėje asmeniškai arba pasiųsti 
paštu.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer

kusiai paruošė dekoracijas. Be
ne jauniausias ir Amerikoje gi
męs artistas R. Žukas vaidino 
senio aklo tėvo Arnoldo rolę 
ir ją puikiai atliko. Su dideliu 
įsijautimu, net su tragizmu Ar
noldo žmoną suvaidino S. Pau- 
tienienė. Geras buvo M. Priš- 
mantas nenusisekusio ir gal net 
kiek kvakštelėjusio kompozito
riaus Sigito vaidmeny. Jo žmo
ną Daivą vaidino V. Jatulienė. 
Savo nelengvą, iš dalies kontra- 
veršinį vaidmenį ji atliko be 
priekaištų. Daivos seserį Gytę 
vaidino R. Urbanienė. Ekcent- 
riškos, psichopatiškos ir iliuzi
jomis gyvenančios mergaitės 
vaidmenyje ji žavėjo visus. Vi
sai nusisekęs buvo V. Ąžuolai
tis jaunuolio hipio Mantauto 
vaidmeny, o jo meilužės Liepos 
rolę su dideliu įsijautimu, ypač 
paskutiniame akte, suvaidino D. 
Barauskaitė.

Malonu pastebėti, kad bemaž 
visi vaidintojai buvo jaunuoliai, 
kaikurie jų gimę jau ne Lietu
voje. Bet jų lietuviškoji tarse
na buvo be priekaištų. Žiūro
vų tarpe buvo taipgi nemažai 
jaunimo, kuris labai šiltai pasi
tiko savo draugus scenoje.

Dramos sambūris su “Nakti
mi” turėtų pasirodyti ir kitur 
didesniuose lietuvių telkiniuo
se, taipgi ruoštis naujiems vai
dinimams.

Žvelgdami į tolimesnę praei
tį, atsimename, kokį dideli vaid
menį tautinės sąmonės žadini
me atliko mūsų kaimo teatras. 
Vaidinimai buvo atliekami dar
žinių scenose, bet kiek jis tuo
met teikė paguodos pavergtai 
mūsų tautai, šiandien istorija 
pasikartoja. Dramai tenka užda
vinys palaikyti mūsų lietuviš
kąją sąmonę, ypač jaunojoj 
kartoj. Drama vėl grįžta į mū
sų tarpą, ir mes nuoširdžiai ją 
pasitinkame, žinia, niekas ne
siūlo nusodinti nuo sosto mūsų 
“karalienės operos”, bet ir dra
ma privalo turėti užtarnautą 
vietą lietuvių širdyse. V. J-ka

antras 
mokėjimas 
kovo 26 d.

trečios 
mokėjimas 

gegužės 22 d.

Rašytojas Jurgis Gliaudą, šeštą kartą laimėjęs premiją “Draugo” romam} konkurse su žmona savo rezidencijoje
Los Angeles mieste Nuotr. A. Dudaravičiaus

Ilgai lauktas žodynas
A. Klimo ir St. Barzduko redaguotas leidinys mokyklai ir namams

Kai naujoji išeivija suorgani
zavo lituanistinių mokyklų sis
temą Amerikoje, iškilo reikalas 
turėti mokyklinį, pusiau enci
klopedinį iliustruotą žodynėlį, 
kokių gausu angliškose mokyk
lose. Deja, eilę metų šis darbas 
nepajudėjo iš vietos dėl dviejų 
priežasčių: mūsų kalbininkai 
anuo metu buvo užimti įvairiais 
kitais darbais ir neturėjo laiko 
žodynui parengti, antra — ano 
meto lietuviškieji veiksniai ne
turėjo pinigų žodynui išleisti. 
Taip praėjo geras .dešimtmetis, 
mokytojams savo konferencijo
se vis tuo reikalu dejuojant, bet 
niekam nieko konkrečiai neda
rant. Pagaliau vienoje konferen
cijoje (Čikagoje) ką tik mokslus 
baigęs jaunas kalbininkas dr. A. 
Klimas, nebetekęs kantrybės, 
pasisiūlė tokį žodyną paruošti, 
jei mokytojai jam ateis į pagal
bą, atrinkdami reikiamus žo
džius iš ano meto mokyklinių 
vadovėlių. Mokytojai entuzias
tiškai tam pritarė, ir tuoj pat 
pasisiūliusioms mokykloms bu
vo paskirstytos raidės, t.y. ati
tinkama mokykla turėjo atrinkti 
vienos raidės žodžius. Bent iš 
dalies ištesėjusių mokyklų są
rašas paskelbtas žodyno įžango
je. Iš Kanados sąraše yra Toron
tas ir Montrealis. Tai buvo 1966 
m., bet žodynui išvysti dienos 
šviesą vėl prireikė beveik de
šimtmečio. Įvyko tai dėl kelių 
priežasčių: dalis pasižadėjusių 
mokyklų savo darbo neatliko, 
tuo sudarydamos spragas raidy
ne; antra, atliktasis darbas buvo 
labai nevienodas, kiekvienai mo
kyklai atliekant darbą sava tvar
ka ir skirtingais požiūriais; tre
čia, pats dr. A. Klimas greitai 
buvo apkrautas įvairiais kitais 
darbais, tad jo laikas, galimas 
skirti žodynui, labai sutrum
pėjo.

Pagrindinis trūkumas
Normaliomis sąlygomis žody

no užvilkinimas gal ir nebūtų 
turėjęs tokios fatališkos įtakos, 
kokia įvyko dabar. O tai įvyko 
dėlto, kad per tą dvidešimtmetį 
iš esmės pasikeitė mūsų moki
nių lietuvių kalbos mokėjimo 
lygis; tai, kas tiko mūsų mokyk
loms 1954 m., nebetiko 1974.

Trumpai tariant, dabartiniai 
mūsų pradžios mokyklų ir gim
nazijų mokiniai geriau moka 
angliškai, negu lietuviškai, ta i 
jiems pirmoje eilėje reikia ang- 
liškai-lietuviško žodyno. Tos da
lies žodyne nėra (su mažomis iš
imtimis) net angliškų pakaitalų. 
Ir taip mokinys, žinodamas tik 
angliškąjį žodį, negali jo lietu
viškojo pakaitalo žodyne suras
ti. Lietuviškieji žodžiai bando
mi aiškinti tik lietuviškai. Toks 
metodas šių dienų mūsų mokyk
lų mokiniui nieko neišaiškina. 
Pavyzdžių galima būtų suminėti 
daug. Dėl vietos stokos paim
kime tik porą: “rotušė — mies
to savivaldybės organų būstinė; 
valdžia — teisė ir galia pajung
ti savo valiai, tvarkyti kieno 
veiksmus”.

Kokio lygio mokiniai gali tokį 
aiškinimą suprasti? Gyvūnijos 
bei augmenijos pavadinimams 
aiškinti duodami lotyniški pa
kaitalai, kurie šių dienų moki
niui taip pat nieko nereiškia. Ir 
taip žodynas, du dešimtmečius 
planuotas ir ruoštas mokyklai,

A. RINKONAS

išėjo tam tikslui mažavertis. Jis 
šiuo metu geras tik viduriniajai 
kartai, kuri, žinodama žodžių 
šaknis, gali čia pasitikrinti kir
čio bei rašybos dalykus, o taip 
pat žodžio vartojimą sakinyje.

Kiti (rūkuinai
Netgi skiriant žodyną dau

giausia viduriniajai kartai, ma
tyti taisytinų, nors ir neesminių, 
trūkumų. Tokio pobūdžio žody
nėlyje randame perdaug geogra
finių vardų, kaip Aisėtas — eže
ras Molėtų ir Utenos rajone, 
Akmena ežeras Trakų rajo
ne. Bartuva — upė, įtekanti į 
Liepojos ežerą ir t.t. Tokiems 
specifiniams pavadinimams tu
rime juk Lietuvių Enciklopedi
ją. Tokio pobūdžio žodyne ne
reikėtų ir specifinių žodžiu, kaip 
aliteracija, nelizdiniai žodžiai ir 
pan. Yra kaikas ir klaidinančio; 
pvz. plentas — smulkiais akme
nėliais grįstas kelias; kaimas — 
iliustracijoje matyti, su bažny
čia; Augštaitija — pridėtame si
tuaciniame žemėlapyje rodomas 
tik Lietuvos šiaurės rytų kam
pas. Iki šiol žinojome ir vaikus 
mokėme, kad plentas yra kietai 
grįstas kelias, Amerikoje — as
faltu ar cementu. Tuo . būdu 
plentas (highway) išskiriamas iš 
kaimo kelio (rural road). Kaimą 
su bažnyčia vadinome bažnyt
kaimiu, o augštaičiais laikėme 
ne tik Rokiškio ir Zarasų apskri
ties lietuvius.

Pliusai
Pamiršus mokyklinę leidinio 

paskirtį, šis žodynas visdėlto yra 
geras tiems, kurie gali pajėgti 
juo naudotis, žodžiai gana gerai 
parinkti. Visas tekstas kirčiuo
tas. Kiekvienu atveju nurodo
mas žodžio vartojimas sakinyje. 
Gausios ir geros dail. Z. Sodei- 
kienės iliustracijos. Platus dr. 
Klimo paruoštas įvadas duoda 
daug naudingų patarimų bei pa
pildomų informacijų, įskaitant 
pilnas kirčiavimo lenteles pen
kioms daiktavardžių linksniuo
tėms. Pasigendame šio pobūdžio 
įvade pagrindinių nurodymų 
prielinksnių vartojimui. Lietu
viškai mažiau mokantiems būtų 
labai naudinga turėti gaires ir 
apie tai, kaip vartoti linksnius, 
kuriuos turime savo kalboje, 
bet neturime anglų kalboje, 
pvz. įnagininką, vietininką.

Galimos pataisos
O visdėlto gaila, kad tiek dar

bo ir pinigų atsiėjęs žodynas 
mažai tinka savo pradinei pa
skirčiai — mokyklai. Ar negali
ma būtų ką nors tuoj pat patai
syti, nelaukiant dar vieno de
šimtmečio, kol ateis laikas leisti 
antrąją žodyno laidą? Vieninte- 
telė, mano manymu, galima pa
taisa būtų tuoj pat paruošti ang- 
liškai-lietuvišką žodyno priedą, 
trumpą, be iliustracijų ir pavyz
džių, gal net vien šakninių žo-

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.

džių, maždaug tokiu metodu, ko
kiu yra paruoštas dabartinės lai
dos priedas “Nelizdinių žodžių 
rodyklė”. Ji užima 23 puslapius. 
Jei dabartinės laidos žodynas 
yra jau visas įrištas, tai tokį 
priedą galima būtų į kiekvieną 
knygą rankomis įdėti (tai galėtų 
padaryti patys mokiniai). Jeigu 
dalis laidos dar yra neįrišta, tai 
tą priedą galima būtų iš karto 
įrišti.

Lietuvių kalbos žodynas mokyk
lai ir namams. Redagavo A. Kli
mas ir St. Barzdukas. Iliustravo 
Z. Sodeikienė. JAV LB švietimo 
tarybos leidinys 1974 m.

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 giminės 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. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60
SI 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 $40t 3.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3624.00

“MOSKVIČIUS”408IE $3332.00

Station Wagon
“MOSKVIČIUS”426IE $3781.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $4057.00

“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2284.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite musų specialių biu
letenių su automobilių ir apar
tamentu iliustracijomis.

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintu 

klientų.
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
ŽURNALAS “LAIŠKAI LIETU

VIAMS” sidabrinį jubilėjų paminės 
vasario 23 d. Čikagos Jaunimo Cent
re specialiu koncertu, kurio progra
moje dalyvaus solistai Bernardas 
Prapuolenis ir Nerija Linkevičiūtė 
su akompaniatorium Manigirdu Mo- 
tekaičiu. Pobūvio metu bus įteiktos 
premijos “LL” straipsnių konkurso 
laimėtojams.

MANYLAND BOOKS LEIDYK
LA, vadovaujama Stepo Zobarsko, iš
leis Juozo Lukšos-Daumanto “Parti
zanus už geležinės uždangos” ang
lų kalba. Angliškosios laidos pavadi
nimas — “Fighters for Freedom, Li
thuanian Partisans Versus the U.S. 
S.R. (1944-47)”. Knyga turės apie 
300 psl. Kaina (kietais viršeliais) 
$9.95. Spausdinti taipgi yra paruošta 
ir S. Zobarsko redaguota lietuvių ra
šytojų novelių rinktinė “The Lithua
nian Short Story: Fifty Years”, ap
imanti nepriklausomybės laikotarpį, 
II D. karo atneštas okupacijas, po
karinius metus. Knygos kaina — 
$12.50, numatomas puslapių skaičius 
— apie 500. Leidyklos adresas: Ma- 
nyland Books, Inc., 84-39 90th St., 
Woodhaven, N.Y. 11421, USA.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SĄ jau šeštą kartą laimėjo Jurgis 
Gliaudą. Vertintojų komisija, kurią 
sudarė rašytojai Vincas Ramonas, 
Danutė Brazytė - Bindokienė, Nijolė 
Jankutė - Užubalienė, kritikai Povi
las Gaudys ir Pranas Razminas, da
lyvaujant “Draugo” redakcijos bei 
administracijos atstovams, sausio 12 
d. posėdyje iš septynių atsiųstų rank
raščių pasirinko “Pagairę”, pasira-
šytą Gintalo slapyvardžiu. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad šio romano au
torius yra J. Gliaudą. Šiemetinės 
$1.000 premijos mecenatas yra a.a. 
inž. Feliksas Giedrys, miręs prieš 
penkerius metus. Šios sukakties pro
ga jo atminimą pagerbė šeima, pa
rūpinusi premiją velionies vardu. 
Lig šiol “Draugo” romano konkur
suose jau buvo paskirtos 24 premi
jos, kurių visas ketvirtadalis teko J. 
Gliaudai. Premija bus įteikta balan
džio 7 d. Čikagos Jaunimo Centro sa
lėje.M. K. ČIURLIONIO šimtųjų gimi
mo metų minėjimą Floridoje, St. Pe- 
tersburgo lietuvių klube, surengė 
Lietuvių Bendruomenės vietinis sky
rius, vadovaujamas pirm. J. Giparo. 
Su M. K. Čiurlionio gyvenimu, studi
jomis ir dailės kūriniais dalyvius su
pažindino dail. Antanas Rūkštelė, pa
sinaudodamas gausiu skaidrių rinki
niu. M. K. Čiurlionio muzikai atsto
vavo iš įrašo išklausyta jo simfoninė 
poema “Miške”. Elenos Rūkštelienės 
vadovaujamas moterų oktetas padai
navo keletą dainų, jų tarpe ir M. K. 
Čiurlionio “Kas bernelio sumislyta”.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje netrukus išleis Albino 
Baranausko humoristinį pasakojimą 
apie kapso ūkininko Pultinevičiaus iš 
Užplynių gyvenimą Lietuvoje ir 
Skvireltaune, rytiniame JAV pakraš
tyje. Knygai autorius parinko ilgo
ką pavadinimą: “Rudenys ir pavasa
riai arba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur”. A. Baranausko nove
lių rinkinys “Sniego platumos” yra 
laimėjęs “Aidų” žurnalo premiją, 
romanas “Karklupėnuose” — “Drau
go” premiją. Jis taipgi yra išleisdinęs 
novelių rinkinį "Kalvos ir lankos”, ei
lėraščių rinkinį “Pasaga ir vyšnios".

PAULIAUS JURKAUS NOVELĘ 
“Atsklęstos durys” paskelbė V. Vo
kietijoj leidžiamas buvusių Lietuvos 
vokiečių metraštis “Heimatgruss 
1975”.

MINNESOTOS UNIVERSITETAS 
iš Rockefellerio fondo paskirs eilę 
stipendijų 1975-76 mokslo metais 
tiems, kurie atliks tyrimus ar rašys 
mokslinius darbus apie baltąsias et
nines grupes dabartinėje Amerikoje, 
jų istorinę kilmę bei išsivystymą. 
Šiuo projektu norima išryškinti etni
nį faktorių Amerikos kultūroje. Ypač 
laukiama darbų apie tas grupes, ku
rios yra kilusios iš rytinės, centrinės 
bei pietinės Europos ir Artimųjų Ry
tų. Prašymai turi būti paruošti iki 
š.m. kovo 1 d. Suinteresuotieji pra
šomi tuojau pat užmegzti ryšius su 
minėta programa šiuo adresu: Prof. 
Rudolf J. Vecoli, Director, Immigra
tion History Research Center, Uni
versity of Minnesota, 826 Berry St., 
St. Paul, Minn. 55114. Tel. 612-373- 
5581.

DR. LEOPOLDO TREČIOKO su 
dviem bendraautoriais paruoštą stu
dijinį straipsnį apie Parkinsono ligą 
paskelbė amerikiečių žurnalas “The 
Western Journal of Medicine”. Dr. 
L. Trečiokas dėsto neurologiją Los 
Angeles mieste, Kalifornijos univer
siteto medicinos mokykloje.

KUN. PETRAS URBAITIS, sale
zietis, 20 metų dirbęs Kinijoje kaip 
misijonicrius, parašė gana plačios 
apimties knygą "Kinija — Azijos 
milžinas” ir ją atspausdino lietuvių 
saleziečių spaustuvėje Romoje. Kny
goje aprašoma Kinijos praeitis, kul
tūrinis, religinis, politinis gyvenimas 
ir asmeniniai autoriaus pergyveni
mai. Gana plačiai aprašoma misijo- 
nierių veikla, jų tarpe ir lietuvių įna
šas. Įvadą parašė prof. J. Eretas. 
Knyga iliustruota spalvotom nuotrau
kom. Jos kaina — $15. Gaunama: Vy- 
lėnai, Lituani Don Bosco, Via Colon
na 2, 00044 Frascati, Roma, Italy.

“FUNK a. WAGNALLS STAND 
ARI) DICTIONARY” naujoje laidoje 
rašoma apie Lietuvą kaip sovietinę 
respubliką, kurios sostinė “Vilna”. 
Lietuvių kalba esanti balto-slaviška. 
Informacija, matyt, gauta iš Vilniaus. 
Ji yra panaši į tą, kuri yra išspaus
dinta ir “Encyclopedia Britannica”.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
berniuki) choras “Ąžuoliukas” dide
liu koncertu filharmonijos salėje at
šventė 15 meti} sukaktį. Chorą suor
ganizavo dabartinis jo vadovas Her
manas Perelšteinas, biologijos mo
kytojas, pradėjęs studijuoti diriga
vimą Vilniaus konservatorijoje. 
Branduolį sudarė 35 berniukai, su
rinkti iš Vilniaus mokyklų, o dabar 
mažųjų dainininkų jau yra daugiau 
kaip 100. Vadovas H. Perelšteinas, 
1963 m. baigęs konservatoriją, joje 
dėsto chorinį dirigavimą. Darbas su 
berniukais buvo pradėtas tokiais ne
sudėtingais kūriniais, kaip M. K. 
Čiurlionio “Aš padainuosiu dainelę”, 
V. Kairiūkščio “Voverė”, vėliau re- 
neriuarą panildė S. Šimkaus preliu
das ‘•Stebuklingas miškas”, D. Kaba- 
levskio kantata "Requiem”, britų 
klasiko H. Purcell opera “Didonė ir 
Enėjas”. Labiausiai “Ąžuoliuką” iš
garsino Eduardo Balsio oratorija 
“Nelieskite mėlyno gaublio”. Iš 
“Ąžuoliuko” eilių išaugo choro vado
vai V. Miškinis, K. Kačinskas, pasižy
mėjusio vyrų choro "Varpas” vado
vas P. Gilys, M. K. Čiurlionio pianis
tų konkurso laureatas R. Bekonis, 
kompozitoriai L. Lopas ir L. Vilkon- 
čius, ąžuoliukams dabar kuriantys 
naujas dainas.

DIDELIO VILNIEČIŲ DĖMESIO 
susilaukė ' parodų salone įvykusi 
dviejų karikatūristų dailininkų — 
Valentino Ajausko ir Zenono Steinio 
darbų paroda. Pirmajam yra būdin
gas švelnių, plastinių tonų humoras, 
antrajam — filosofiniu mąstymu 
grindžiamos karikatūros.

KOMPOZITORIŲ IR RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGOS su kultūros ministerija 
buvo paskelbusios stambios formos 
choro kūriniij konkursą, kuriame 1 
premiją laimėjo kompoz. A. Bražins
kas ir poetas V. Barauskas už “Odę 
pergalių vėliavom”. Kompoz. J. Juo- 
zapaičiui paskirta II premija už cik
linę kompoziciją mišriam chorui 
“Tekėk, saulele", teksto autoriui S. 
Žlibinui — III premija. Trečiąsias 
premijas laimėjo kompoz. L. Aba
rius su poetu A. Vitkausku už poe
mą moterų chorui “Pavasaris” ir 
kompoz. J. Bašinskas už “Ryto kan
tatą”, kurios teksto autorius yra J. 
Mačiukevičius, gavęs II premiją. 
Šiuos kūrinius Vilniaus filharmoni
joje atliko: J. Gaidamavičiaus vado
vaujamas vyrų choras "Sakalas”, Vil
niaus respublikinių profsąjungų kul
tūros rūmų mišrus choras su vadovu 
A. Asevičium, moterų chorai “Pava
saris" ir “Aidas”, vadovaujami J. Žit
kevičiaus ir J. Vanago.

“EEST1 RAAMAT” LEIDYKLA 
Taline 28.000 egz. tiražu išleido Rai
mondo Krašausko apysaką "Suaugu
siųjų žaidimai”. Iš lietuvių kalbos ją 
vertė lietuvių literatūros propaguo
tojas M. Lodus.

JUOZAS RUDZINSKAS, dramos 
aktorius ir režisorius, mirė sausio 11 
d., sulaukęs 69 metų amžiaus. Baigęs 
Kauno dramos teatro studiją 1931 
m., kūrybinius žingsnius pradėjo 
Kauno teatre, juos tęsė Šiaulių, Klai
pėdos ir nuo 1941 m. Vilniaus dra
mos teatruose. Vilniaus teatrui ati
davė ketvirtį šimtmečio savo am
žiaus ne tik kaip aktorius, bet ir 
kaip vyr. režisorius 1954-66 m., teat
ro direktorius 1954-58 m., dramos 
studijos vadovas 1946-49 m. Du kar
tus jam buvo paskirta Sovietų Są
jungos premija: 1947 m. — už Za- 
charo Bardino vaidmenį M. Gorkio 
“Priešuose”, }952 m. — už sovieti
nės dramaturgijos herojų paveiks
lus. Savo talentą jis betgi sugebėjo 
išryškinti ir tokiuose scenos veika
luose, kaip V. Mykolaičio-Putino 
“Valdovas", V. Krėvės "Skirgaila”, 
Moljero “Tartiufas”, A. Čechovo 
“Vyšnių sodas”, V. Hugo “Andželo” 
inscenizacija, atlikdamas pagrindi
nius vaidmenis. Režisūrai taipgi bu
vo pasirinkęs nemažai klasikų kūri
nių — V. Šekspyro “Hamletą”, J. 
Londono “Vagystę", J. W. Goethes 
"Faustą”, H. Ibseno “Šmėklas", da
bartinio amerikiečių dramaturgo A. 
MiIlerio“Keliaujančio pardavėjo mir
tį”. Amžiaus septyniasdešimtmetį šį 
rudenį velionis ruošėsi paminėti V. 
Krėvės Skirgailos vaidmeniu to pa
ties pavadinimo dramoje, kurią jam 
teko ir vaidinti, ir režisuoti.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokyklos moksleivių choras, 
vadovaujamas R. Zdanavičiaus, vil
niečiams skirtame koncerte atliko 
britų kompoz. Benjamino Britteno 
Mišias “Missa brevis”, programą pa
pildydamas naujai paruoštais B. Bar
toko, P. Ebeno, kaikurių klasikų 
kūriniais. Talkino vargonininkas 
Leopoldas Digrys taip pat klasikų 
kūrybos atlikimu.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄ
JUNGOS skyrius įsteigtas Šiauliuo
se, kur dabar gyvena ir dirba 30 
dailininkų, jų tarpe 12 sąjungos na
rių. Steigiamajame susirinkime da
lyvavo LD Sąjungos valdybos pirm. 
J. Kuzminskis, jo pavaduotojas K. 
Bogdanas, atsakingasis sekr. P. Gu- 
dynas. Skyriaus pirmininku išrinktas 
skulptorius doc. A. Toleikis, pava
duotoju — tapytojas A. Visockis, 
sekretorium — menotyros kandida
tas V. Rimkus. “Aušros” muzėjuje 
neseniai buvo surengta pirmoji še
šių šiauliečių karikatūristų darbų 
paroda, kurioje dalyvavo spaudoje 
plačiau pasireiškiantys L. Vorobjo
vas, K. šiaulytis ir K. Preikšo peda
goginio instituto piešimo, braižybos 
specialybės studentai — A. Aleliū- 
nas, S. Burneckis, G. Suliejus, V. 
Lukavičius. V. Kst.
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visada Jums sųžininga: patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS ) NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronto, Onl. 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 metu 9%
taupomqsias-savings s-tas 8!4% 
depozitų-čekių s-tas 6%
Duodo paskolos:
asmenines 10%
nekiln. turto 10%
inv.estacines iki 12%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekiu ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas •— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, ,?96 nBr°ck- eT , 0 r (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

------------ ------ ---- - ..... ................................

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras 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 pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsauga

• 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 Roncesvolles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 

prašome kreiptis j: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

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

gatve tiesiog į garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Ateitininkų žinios
Naują tėvu komitetą sudaro p. p. 

Dūda, Slivinskas, Vaitonienė, Kup- 
revičienė, Stundžienė, Padolskis,
Stravinskas. Tėvų komitetas yra 
ypatingai didelė parama jaunimo 
veikloje ne tik savo finansine pa
rama, bet ir visokia kitokia pagal
ba. Praėjusiais metais tėvų komite
tui vadovavo L. Dūda

Toronto ateitininkų šventė bus 
balandžio 12 d. Iki šiol šventės bū
davo sekmadieni jis, bet šiais me
tais pasirinktas šeštadienis, kad iš
tisa diena būtų skirta visai Torontu 
ateitininkų šeimai ir suvažiavii; 
stems svečiams. Vakare bus šokiai. 
Prisikėlimo par. salėje, šventės 
ruošime dalyvauja sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai.

Naujoji sendraugių valdyba, ku
riai vadovauja Vyt. Krikščiūnas, yra 
pasiruošusi išjudinti Toronto sen 
draugių veiklą. Vienas jų pirmųjų 
rūpesčių — jaunųjų akademikų 
įtraukimas i sendraugius. Tuo tiks
lu valdyba jau turėjo posėdį kartu 
su studentų atstovais.

Studentų rekolekcijos bus vasa
rio 8. šeštadienį, Scarboro Foreign 
Missions patalpose, 2685 Kingston 
Rd. Pradžia 8.30 v. ryto, pabaiga 
5 v. p. p., kad studentai galėtų su
skubti į "Tėviškės Žiburių" paren
gimą. Rekolekcijas ves garsus pa
mokslininkas, daugelį metų pralei
dęs Kinijoje, kun. J. McGoey. Bus 
pietūs. Kainuos $2 visai dienai. 
Prašome kiek galima greičiau re
gistruotis, paskambinant Jolandai 
Dūdaitei tel. 766-3689 arba Eug. 
Girdauskui tel. 533-0342. Kviečia
mi ir 13-to skyriaus gimnazistai.

Skautų veikla
• Vasario 16 iškilminga “Šatrijos” 

ir “Rambyno” tuntų sueiga — vasa
rio 9, sekmadienį, 4 v.p.p., L. Na
muose. Visiems vienetams dalyvavi
mas būtinas. Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai-savanoriai bus mūsų sueigos 
garbės svečiais. I sueigą kviečiami 
tėveliai, visuomenė ir akademikai 
skautai-tės.

• Kanadiečių skautų organizuoto
se plaukimo varžybose skautų grupė
je dalyvavo E. Slapšys, J. Zenkevi
čius, A. Kišonas, L. Grybas. Pasta- 
kus, R. Turūta ir E. Grybas. Pasta
rieji trys laimėjo pirmąsias vietas. 
Visa mindaugėnų grupė laimėjo II 
v. Grupei vadovavo s.v.sl. A. Kali
nauskas. Vilkiukų grupėje I v. lai
mėjo P. Sukauskas. Jiems vadovavo 
s. J. Dambaras.

• Į vyr. skautes kandidates per
vestos šios “Šatrijos” tunto sesės: J. 
Bekerytė, K. Dambaraitė, E. Gačio- 
nytė, V. Gačionytė, R. Karosaitė, V. 
Turūtaitė, D. Draugelytė, D. Sinke
vičiūtė, P. Šarkutė, S. Bakevičiūtė, 
R. Kaminskaitė, S. Zcnkevičiūtė ir 
R. Radzevičiūtė. Kandidates globoja 
v.s. M. Vasiliauskienė.

• Jau n. skaučių “Rūtos” dr-vės su
eiga — vasario 8 d., 1 v.p.p., L. Na
muose. Ten pat ir tuo pačiu laiku 
šaukiamos vilkiukų sueigos.

• Kas dai- nesumokėjo LSS nario 
mokesčio ar nepratęsė “Skautų Ai
do” prenumeratos 1975 metams? Jei 
dar tokių būtų, prašoma nebeatidė- 
lioti ir tuojau susitvarkyti. Nepa
slankumas stabdo darbą. Č. S.

Studentų žinios
— Vasario 14 d. Toronto univer

sitete Lietuvių Dienos nebus. Bus 
pranešta, kai bus perkelta Lietuvių 
Diena..

— Vasario mėnesio pabaigoje bus 
lietuvių studentų susirinkimas, ku
riame galėsite nominuoti ir kandi
datuoti į ateinančių metų valdybą.

— Kovo 8 d. bus studentų šokiai 
Lietuvių Namuose. Jeigu bus užten
kamai kandidatų į valdybą, tą va
karą bus ii- valdybos rinkimai.

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
a°,’cAWGo7,fLSTS Ikonas 471-1424

Čia gausite lietuvišku knygų, plokšteliu, odos, medžio dirbiniu. 

Ypač didelis gintaro išdirbiniu pasirinkimas.

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

SPORTAS
SA1.FASS krepšinio žaidynės. Va

sario 8 9 d.d. Toronte įvyksta Kana
dos sporto apygardos krepšinio žai
dynės. šeštadienį bus žaidžiama Pri
sikėlimo par salėje ir Kent Public 
School. Rungtynių pradžia abiejose 
salėse 10 v.r. Sekmadienį rungtynės 
vyks Anapilio salėje nuo 12.45 v.p.p. 
šeštadienio vakarą, 7.30 v., įvyks šo
kiai Prisikėlimo par. salėje, o sek
madieni visi sportininkai kviečiami 
dalyvauti Mišiose 11 v. r. Lietuvos 
Kankinių šventovėje. Mississaugojc.

KSA vadovas
2 AIDY.N’I V TV A R K A lt A.ŠTIŠ

Vasario 8, šeštadienis, 
Prisikėlimo salė

10.00 Vytis — Aušra, vyrų klasė 
1130 Tauras — Kovas, vyrų klasė

1.00 Sakalas — Vyčio : Aušros lai
mėtojas, vyrų klasė

2.30 Vyčio — Aušros pralaimėtojas
— Tauro—Kovo pralaimėtojas.

Kent Public School
10.00 Vytis — Kovas, jaunių klasė
11.30 Aušra—Vytis, mergaičių klasė 

1.00 Vytis — Aušra, jaunių klasė
Vasario 9, sekmadieni, Anapilio salė 
12.45 Aušra—Vytis, mergaičių klasė 
2.00 vyrų klasės baigmės
3.30 Kovas — Aušra, jaunių klasė

Prisikėlimo salė (jei reikės)
12.30 vyrų klasė dėl Ill ir IV vietos.

Slidinėjimo pirmenybės, š. Ameri
kos baltiečių ir lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės įvyks 1975 m. vasario 22, 
šeštadienį. Blue Mountain Pak Ski 
Resort, Collingwood, Ontario. Ren
gia Kanados sporto apygarda, talki
nama Toronto lietuvių sporto klubų 
“Aušra” ir “Vytis”. Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš baltiečių var
žybų. Informacija ir registracija: 
Vincas Paulionis, 219 Briar Hill, To
ronto, Ont. M4R 1J1, tel. 488-2274. 
Dalyvavimas atviras visiems slidinė
to jams.
SPORTAS VISUR

Vito Gerulaičio laimėjimai. Sausio 
pabaigoje Filadelfijoje įvyko Ameri
kos profesionalų uždarų patalpų te
niso pirmenybės. Gerai pasirodė Vi
tas Gerulaitis iš Niujorko. Po reikš
mingos pergalės prieš žinomą olanda. 
Tom Okker Gerulaitis tik po 3 va
landų kovos baigmėje pralaimėjo 
amerikiečių veteranui Matty Ricsen 
7:6; 5:7; 6:2; 6:7; 6:3. V. Gerulaitis 
dar jaunas, bet jau dažnai pasirodo 
geriausių tenisininkų tarpe. Rungty
nes stebėjo 10.000 žiūrovų, kurie vi
są laiką palaikė jaunąjį Gerulaitį. 
Pastarasis yra buvusio Lietuvos lau
ko ir stalo teniso meisterio Vyt. Ge
rulaičio sūnus.

Lietuvaitės Britų Bendruomenės 
stalo teniso pirmenybėse. Melburne 
įvyko BB stalo teniso pirmenybės, 
kuriose Kanadai atstovavo dvi lie
tuvaitės. Toronto V. Nešukaitytė 
tokiose pirmenybėse dalyvauja III 
kartą, o Birutė Plučaitė pirmą kar
tą.

Šį kartą Kanados moterų koman
da turėjo gerą pradžią. Jos nugalėjo 
Australiją, Nigeriją, N. Zelandiją ir 
Singapūrą po 3:0. Tačiau sekančiose 
rungtynėse pralaimėjo Anglijai 0:3 
ir Indijai 0:3. Kanadai bendrai ati
teko III v. štai kaikurios lietuvaičių 
rungtynių pasekmės: V. Nešukai
tytė — H. Morrow (Australija) 21: 
19; 21:9; V. Nešukaitytė — E. Jacks 
(Nigerija) 21:18; 15:21; 21:15; G. 
Hsu ir Birutė Plučaitė — E. Jacks 
ir O. Majekodunmi 19:21; 21:17; 21: 
12. Šiose pirmenybėse nesisekė V.- 
Nešukaitytei, kuri turėjo pasiekti 
laimėjimų prieš angles ir indės. 
Prieš mažai žinomą Anglijos Carole 
Knight pralaimėjo 21:18; 21:16. 
1973 m. Kanados moterys BB pirme
nybėse laimėjo II v. Didelė staigme

na Kanados žaidėjos buvo 1971 m. 
įvykusiose pirmenybėse Indijoje. 
Tuomet Kanadai atstovavo V. Ne
šukaitytė ir E. Sabaliauskaitė. Dar 
nežinomos ir negirdėtos žaidėjos 
vos nenugalėjo pirmenybių favori
tės Anglijos. V. Nešukaitytė laimė
jo pirmąsias savo rungtynes, po to 
kartu su E. Sabaliauskaite laimėjo 
dvejeto žaidimą Pasekmei esant 
2:2, lemiamas rungtynes teko žaisti 
E, Sabaliauskaitei. Lietuvaitės buvo 
visai ari i laimėjimo ir didelės staig
menos, tačiau nors paskutiniame 
sete E. S. vedė 20:16, teko pralaimė
ti setą ir rungtynes. Sunku patikėti 
ar pasitaikys kita tokia artima pro
ga nugalėti pajėgią Angliją.

Komandinėms pirmenybėms Mel
burne pasibaigus, prasidėjo asmeni
niai žaidimai.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

SPORTAS LIETUVOJ
Pasaulio šimtalangių šaškių turny

ras įvyko Amsterdame. Sov. Sąjun
gai atstovavo septyniolikmetis vilnie
tis E. Bužinskis. Jis turėjo galimybę 
tapti laimėtoju, tačiau baigdamas 
turnyrą prarado pusę taško. E. Bu
žinskis ir olandas II. Jansen pasida
lino II v. Pustaškj daugiau gavęs Ro 
bilar iš Haiti laimėjo I v.

Sov. Sąjungos jaunių stalo teniso 
turnyras įvyko Leningrade. Dalyva
vo Lietuvos jaunių ir mergaičių ko
mandos. Komandinėse pirmenybėse 
Lietuvos merginos laimėjo 1IJ v. 
Joms kartais tekdavo žaisti prieš žai
dėjas, kurios priklauso Sov. Sąjun
gos rinktinei. Komandoje žaidė Z. 
Mataitytė, N. Sabulytė ir vilnietė D. 
Bartkevičiūtė. Blogiau sekėsi jau
niams. Nežiūrint gero M. Krejerio 
žaidimo, lietuviams atiteko tik V v. 
Individualinėse varžybose M. Kreje- 
ris laimėjo 3 medalius. Vieneto var
žybose jis laimėjo III v. (35 perga
lės iš 39 žaidimų). Dvejeto varžy
bose laimėjo I v., mišraus dvejeto 
varžybose — II v.

Vilniuje įvyko Sov. Sąjungos jau
nių šachmatų pirmenybės, kurias ge
rai pradėjo panevėžietis Z. Einoris. 
Laimėjęs pirmus du žaidimus, jis su 
kitais žaidėjais dalinosi I v. Tačiau 
po 7 ratų panevėžietis tesurinko 4 
taškus ir nusmuko į XII v.

Geriausių Europos šuolininkų rin
kimuose Kęstutis šapka pateko į IV 
v. Pr. metais šuolyje į augštį jis per
šoko 2.25 m. Pirmoji vieta čia buvo 
pripažinta rusui V. Sanejevui, kuris 
pasiekė pasaulio trišuolio rekordą su 
pasekme 17,44 m.

A. S.

Telefonai: 536-2738 • 536-2661 • 1611 BLOOR St. West
NETOLI LIETUVIU NAMU likęs tik vienas naujas namas, kiti 2 jau 
parduoti; 6 kambariai, lb> vonios, privatus įvažiavimas, garažas, bal
konai. kaina sumažinta, galima greitai užimti.
GRAŽUS DUPLEKSAS. Atskiras rupių plytų pastatas, 2 apartamen
tai po 3 miegamuosius ir pilnai užbaigtas rūsys; viskas labai moder
niai įrengta; vandeniu apšildomas, 2 garažai, High Park rajone. Jei 
pamatysite, tai ir pirksite.
GEOFFREY' GATVĖJE, netoli parko, atskiras 3-jų šeimų namas, 5 
kambariai pirmame augšte; iš viso 13 kambarių per 3 augštus; par
duoda senutė, nes eina j mažesnį butą.
MISSISSAUGA. Gražus vienaaugštis, netoli Anapilio, 4-rių miega
mųjų. užbaigtas rūsys, dvigubas garažas, tik 2-jų metų senumo; 
gražus sklypas; S30.000 įmokėti. Atviras morgičius.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 1.1 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DAUGIS
Namų tel. IIU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

9Aži < už 90 dienų term, depozitus
97< už 1 metų term, depozitus

BVa'/i už taup. sąskaitas
6'7< už depozitus (čekių sąskaita)

KAPITALAS: $8,800,000 
Asmenines paskolos 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 sęskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vol. iki 3 vai. po pietų, iiskyrus 
sekmadienius. Pirmadeini 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

KANADOS /VYKIAI

» (Atkelta iš 1-mo psl.)
sios Toronto Rogers Cable TV 
bendrovę, pradėjusią išjungti 
dalĮ skelbimų. Kanados apelia
cinis teismas amerikiečių skun
dą atmetė, padarydamas išva
dą, kad Buffalo stočių teisės 
baigiasi JAV teritorijoje. Ta
čiau faktas lieka faktu, kad tos 
kabelio bendrovės, pasistačiu
sios specialias antenas, ameri
kietiškas laidas retransliuoja 
be jokio atsilyginimo amerikie
čių stotims ir dabar turės teisę 
pakeisti jų skelbimus kanadiš- 
kais. Galutini žodi, atrodo, tu
rės tarti augščiausiasis Kanados 
teismas. Amerikiečių CBS, NBC 
ir ABC bendrovės jau yra pa
grasinusios visiškai sustabdyti 
savo programų pardavimą Ka
nados televizijos stotims, jei ne
bus atitaisyta ši skriauda. Ka
dangi didžiąją pusę Kanados te
levizijos stočių laidų sudaro iš 
JAV pirktos programos, jų pa
keitimas kanadiškomis pareika
lautų labai didelių išlaidų. Dėl 
talentų stokos susilpnėtų ir ka- 
nadiškos televizijos laidų da
bartinis lygis, pasiektas ameri
kiečių dėka.

Kanados ambasadorių J. 
Small pagaliau įsileido š. Viet
namas. Oficialų pripažinimą šiai 
komunistinei valstybei Kanada 
paskelbė 1973 m. vasario 7 d., 
kai Paryžiuje jau buvo pasira
šyta karo paliaubų sutartis, o 
diplomatinių santykių užmezgi
mą sutarė praėjusią vasarą. S. 
Vietnamo vyriausybė, matyt, 
dėl kanadiečių karių atšaukimo 
iš karo paliaubų priežiūros ko
misijos ambasadoriui J. Small 
buvo patarusi Įsileidimo Hano
jum laukti Pekinge. NDP socia
listų atstovas federaciniame 
parlamente A. Brewin, pasižy
mėjęs š. Vietnamo komunistų 
garbinimu, vėl organizuoja ak
ciją prieš JAV, kad prez. G. 
Fordas jokios paramos neteik
tų P. Vietnamui, kur ofenzyvą 
yra pradėjusi S. Vietnamo ka
riuomenė, remiama Sovietų Są
jungos ir komunistinės Kinijos. 
A. Brewin reikalauja specialaus 
pasitarimo su užsienio reikalų 
ministeriu A. MacEachen, daly
vaujant 27 parlamento nariams, 
nusistačiusiems prieš karą Viet
name. Atrodo, šis komunistų 
pataikūnas reikalaus, kad Ka
nada Įspėtų JAV neteikti para
mos P. Vietnamu! ir leistų ji 
užimti š. Vietnamo kariuome
nei.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 

(slacks) iš Šių medžiagų: vilnonių, ožkines vilnos (mohair), megztines

Ūl (double knit), sintetinės medžiagos (FortreJ, Terylene)

1 1 1 3 Dundas St. W., | (**><) C/IC/I Lietuviams daroma
Toronto 3t Ontario 1 ek NUOLAIDA

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojama 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.

£000 College St. • LE 1-3074 • $ov. p. uibaii«

LITHO-ART SPAUSTUVĖ Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai,

977 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 5 33-436 3
LIETUVIAI SAVININKAI

pro gramas, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

CHOLKRH
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.
HIGH PARK — BLOOR, 10 kambarių atskiras namas; modernios 
prausyklos bei virtuvės, dvigubas garažas, arti Bloor; apie $10.000 
įmokėti; puiki vieta nuomavimui.
KINGSVVAY, 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.

INDIAN RD. — BLOOR, apie $30.000 įmokėti, didžiulis 15 kambarių 
atskiras namas su užbaigtu butu rūsyje. Naujas šildymas, dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu. Gauna per $11.000 nuomos. 6 kam
bariai šeimininkui. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584



TORONTO"?
Reginos ir Petro Bralukų 25- 

rių metų vedybinė sukaktis bu
vo iškilmingai paminėta vasa
rio 1 d. Anapilio salėje. Iškilmę 
suruošė bičiulių komitetas. Su
kaktuvininkus salėje pasitiko 
p. Reginos tėvai ir kiti šeimos 
artimieji su tradicine duona bei 
druska. Susėdus sukaktuvinin
kams už garbės stalo, kun. P. 
Ažubalis sukalbėjo maldą. Bai
giant vaišes, sukaktuvininkus 
sveikino: p. Reginos tėvai p. Ja- 
kimavičiai, šeimos nariai, kun. 
P. Ažubalis, “T. Žiburių” vardu 
— kun. Pr. Gaida, M. Yokuby- 
nienė, A. Vitkuvienė, Lietuvos 
Kankinių par. choro vardu — 
V. Balčiūnaitė, ateitininkų — 
pirm. V. Krikščiūnas, L. Fronto 
Bičiulių — V. Aušrotas. Visi 
sveikintojai pabrėžė sukaktuvi
ninkų šeiminę ir visuomeninę 
veiklą. Jiems įteikta visų bend
ra dovana — stereo radijas, be 
to, pavieniai asmenys įteikė in
dividualias dovanas. Jaukiam 
pobūviui vadovavo E. Miliaus
kas. Jis, tarp kitų nuopelnų, 
priminė, kad P. Bražukas yra il
gametis Kanados L. K. Kultūros 
Dr-jos pirmininkas, kuriam 
daug tenka rūpintis “T. Žibu
rių” leidyba. Padėkos žodį tarė 
P. Bražukas, atsiliepdamas į vi
sus linkėjimus, išreikštus gau
sių dalyvių žodžiais ir “Ilgiausių 
metų” posmais.

“Aitvaras”, šaulių kuopos 
globojamas mėgėjų teatras, va
sario 2, sekmadienį, L. Namuo
se suvaidino 3 v. istorinį vaizde
lį “Mirga”. Tai buvo kartu ir 
naujai suorganizuoto teatro ati
darymas. Režisorė A. Dargytė- 
Byszkiewicz vaidino pagrindinę 
Mirgos rolę. Režisūros darbe jai 
padėjo L. Nakrošienė. Kitas ro
les vaidino V. Staškevičius, Tl. 
Giniotienė, A. Stankus, S. Ra
manauskas. Dekoracijas paruošė 
K. Imbrasaitė, grimavo J. Ja- 
gėla. Scenos priežiūra — V. 
Gražulio ir V. Stončiaus, sufle
ravimas — D. Jokūbaitytės, 
šviesos ir garsai — A. Byszkie- 
wicz. Žiūrovų buvo pilna L. Na
mų salė.

Vaidinimui pasibaigus, įvyko 
trumpas atidarymo aktas. Gra
žiai paruoštą akto dokumentą 
pasirašyti buvo pakviesti KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, L. Na
mų pirm. J. Strazdas, KLB kul
tūros komisijos pirm, bei Ha
miltono “Aukuro” režisorė E. 
Kudabienė, KLB Toronto apyl. 
pirm. M. Abromaitis, kuopos 
pirm. St. Jokūbaitis, režisorė A. 
Dargyte-Byszkiewicz ir L. Nak- 
rošienė. Kiekvienas jų tarė svei
kinimo žodį, o S. Jokūbaitis dar 
priminė, kad pirmadienių vaka
rais L. Namuose veikia vaidy
bos seminaras.

“T. žiburių” prenumerato
rius V. Endzelis, siųsdamas me
tinę rėmėjo prenumeratą $15, 
pridėjo šias eilutes: “O švieskit 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas nevertas laisvės, kas nere
mia lietuviškos spaudos”.

Mielų choro narę

Reginą Ramanauskaitę ir
Juozą Miškinį, 

sukūrusius lietuviškų šeimos židinį, nuoširdžiai 

sveikina —

Maironio mokyklos vakaro lo
terijoje dail. A. Tamošaičio pa
veikslą laimėjo p. Glodenis, dail. 
J. Dargio paveikslą — P. Ro- 
ževičienė, stalinę lempą — “Mo
hawk Furniture” dovaną — p. 
Greičiūnienė, J. Greičiūno pa
veikslą — p. Kasiulis, kosme
tikos krepšelį — Margis Drug 
Store dovaną — p. Pažeriūnie- 
nė, dešrą — p.p. Krasauskų 
mėsos prekybos dovaną — A. 
Jagėla, žvakę — p. Mažono 
Drug Store dovaną — p. Kon- 
da. Kiti laimėjo tėvų komiteto 
suaukotus laimikius.

Tėvų komitetas dėkoja p. Si- 
monaitienei už programos daly
vių pavaišinimą, Alg. Rimkui 
— už plakatų nupiešimą ir vi
siems kitiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie šio mokyklos pa
rengimo.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius visuotiniame su
sirinkime sausio 19 d. apžvelgė 
savo 1973-74 m. veiklą. Skyrius 
stengėsi padėti visiems, kuriems 
buvo reikalinga pagalba. Aplan
kyta 150 ligonių ir pagelbėta 
vargan patekusioms šeimoms. 
Surengtos uždaros rekolekcijos, 
turėta nemažai paskaitų. Sky
rius dalyvavo ir talkino centro 
valdybos rengtame 25 m. Dr-jos 
sukakties minėjime. Jis taip pat 
laikino Karavano lietuviu pavil
jone L. Namuose, dalyvavo 
evangelikių moterį) dr-jos 10 m. 
veiklos sukakties minėjime. Va
sario 16 ir sibirinių trėmimų 
renginiuose. Kalėdų ir Velykų 
proga suruošė vaišes visiems pa
rapijiečiams. Iš surinktų lėšų 
skyrius parėmė Tautos Fondą, 
Prisikėlimo parapiją, Maironio 
mokyklą, “Moters” žurnalą, jau
nimo organizacijas bei jų sto
vyklas, sporto klubus, liet, radi
jo valandėlę ir “T. Žiburius”. C.

Kanados daugiakultiirės ta
rybos posėdis įvyko Burlingto- 
no viešbutyje “Ponderosa Mo
tor Hotel” vasario 1 d. Išvaka
rėse buvo surengtas priėmimas 
Hamiltone italų “Venetian 
Club”. Priėmime ir posėdžiuo
se (jų pabaigoje) dalyvavo ir 
daugiakultūrių reikalų ministe- 
ris J. Munro. Iš lietuvių daly
vavo kun. Pr. Gaida.

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo-į cenziją, autorius rašo; “Tai ru- 
pa Vasario 16 proga yra pasky
rusi lituanistinių gimnazijos 
kursų klausytojams tris premi
jas už rašinėlį tema “Vasario 
šešioliktoji ir V. Kudirka”. 
Smulkesnės konkurso sąlygos 
bus paaiškintos kursų metu.

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Toronto skyrius, kuriam pirmi
ninkauja J. Karka, artėjant Va
sario 16 šventei, išsiuntinėjo 
angliškiem dienraščiam ir et
ninei spaudai 
lų kalba apie

dabartį.
Mississauga
J. Januškienė, Sv. Mykolo li

goninėje — O. Ališauskienė.

T. L. choras "VARPAS

A+A

KAZIUI LAURINAIČIUI
mirus, brolį ANTANĄ su šeima, žmonų ADELĘ ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Karauskų šeima

ir

si

Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 Namų

Mylimai mamytei

A+A
ELENAI BRAKIENEI

mirus, vyrui ADOMUI, seseriai, dukroms, sūnums ir 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų —

Garsusis lietuvių kilmės ak
torius Sir John Gielgud (Gel
gaudas), gyvenąs Anglijoje, lan
kėsi Toronte. Jo kelionių tiks
las — rūpintis britų scenos vei
kalų vaidinimu Š. Amerikoje. 
Be to, jis yra kviečiamas vai
dinti pagrindinius vaidmenis 
Amerikos teatruose. Apie 
Gielgudą rašė “The Globe 
Mail” sausio 24 d.

Rašytojo A. Solženicino dra
ma “58-sis paragrafas” buvo vai
dinama St. Lawrence Centre 
teatre. Apie ją “The Toronto 
Sun” dienraštis 1975. L 23 iš
spausdino McKenzie Porter re
cenziją. Joje autorius pažymi, 
kad Solženicinas sukūrė šią 
dramą, remdamasis savo išgy
venimais. Esą ji stokojanti vie
nintelio dalyko — humoristinio 
aspekto, kuris paprastai pasi
reiškia ir tamsiausioje tragedi
joje. šiapjau drama esanti stip
ri, aktoriai geri. Baigdamas re-

Š.
J. 
a.

su tragedija stipriausioje savo 
išraiškoje, sukelianti ašaras ir 
Įnirši. ‘58 paragrafas’ sudrums 
daugelį veidų sovietų ambasa
doje Otavoje.”

A. a. Marijos Krasauskienės- 
Varnaitytės atminimui vietoje 
gėlių “T. žiburiams” aukojo po 
$5: V. Garnelienė, M. Kacevi
čienė, M. žilvitienė, B. Vytienė. 
Visos iš Delhi, Ont. Nuoširdus 
ačiū už aukas.

Sabaliauskų šeimos

“The Globe a. Mail” 1975. 
I. 23 išspausdino savo muzikos 
kritiko John Kraglundo recen
ziją apie studentų pastatytą 
operą “Meilės eliksyras”. Joje 
paminėtas ir sol. Jonas Vaške
vičius, dainavęs seržanto Bel- 
core vaidmenį. Esą jis dainuoja 
gana gerai ir, kai gaus simpatin
gesnį vaidmenį, pasirodys dar 
geriau. Prie recenzijos pridėta 
ir nuotrauka, kurioje ryškiai 
matyti uniformuotas sol. J. Vaš
kevičius.

“Moteris” paremti 
Kaliforni- 
iniciatyva 
d. šv. Ka- 
buvo su-

žurnalui
Los Angeles mieste, 
joj, K. Vildžiūnienės 
1974 m. lapkričio 19 
zimiero par. salėje
rengta moterų dailininkių meno 
darbų paroda. Ji susilaukė daug 
lankytojų, šalia reklamos, nau
jų prenumeratorių, “Moteriai” 
buvo suaukota $130. Šį žurnalą 
leidžia KLK Moterų Dr-jos 
centro valdyba, redaguoja Nora 
Kulpavičienė.

informaciją ang- 
Lietuvos praeiti

ligoninėje gydo

tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Toronto 14, Ontario

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., ggg 1258
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------

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

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 automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 

skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1 934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

lietuvių Baltic Exporting Co. ^80 Ro™',esAve -
JSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

bu-.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estitkq duonq. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

MONTREALIS
(Atkelta iš 8-to psl.) 

skautai bei ateitininkai. Žmonių
vo gana daug, nors oras buvo blogas. 
Vakarą rengė Žvejotoji) ir Medžioto
jų Klubas "Nida". Pirmą kartą šo
kiams grojo Montrealio studentų est
radinės muzikos orkestras “Perkū
nas”, kuri sudaro Algis Lapinas — 
vadovas, Gailius Lapinas, Andrius 
Lapinas, Petras Lapenat ir Gintaras 
Nagys.

"Darbininkas” labai gražiai įverti
no jaunimo ansamblį "Gintarą”, ku
ris koncertavo Niujorke. Ansamblio 
pagrindą sudaro instrumentalistai. 
Tai vienintelis liaudies instrumentų 
orkestras visoje š. Amerikoje. Juo 
tikrai džiaugiasi montrealiečiai. A.A.

“Litas” užbaigė dvidešimtuosius 
savo veiklos metus su $5,044,603 ba
lansu ir tuo būdu per 1974 m. padi
dėjo $642,061. Daugiausia paaugo 
terminuoti indėliai — net $529,400 
ir pasiekė $1,555,450. Investacijos 
sumažėjo $120,000 į $468,925. Taupo
mosios sąskaitos padidėjo $69,765 į 
$2,581,106 ir čekių sąskaitos $30,532 
į $778,172. Iškaičius metų pabaigoje 
narių išimtus “Canada Savings 
Bonds” pirkti $140,000, “Lito” padi
dėjimas praėjusiais metais buvo nor
malus, nors ir nerekordinis.

“Litas” dar turi nedidelį skaičių 
olimpinių Il-sios serijos pinigų rin
kinių ir milijoninės loterijos bilietų 
vasario 16 d. traukimui. Pr. R.

London, Ontario
NEPAMIRŠKIME BLYNŲ BA

LIAUS! Juk tai paskutinė proga 
prieš Gavėnią pasilinksminti ir kartu 
su draugais užsigavėti. Viskas lie
tuviška: valgiai, salė, muzika ir ... 
nuotaika! Ir tai įvyks šeštadienį, va
sario 8, parapijos salėje, 1414 Dun
das St. E. Pradžia 8 v.v. Pageidauja
mi laimikiai loterijai. Kat. moterys iš 
savo kuklių santaupų stengiasi visus 
remti, tad paremkime ir jas gausiu 
atsilankymu į jų linksmą šokių va
karą. Iš toli ir arti nepatingėkite at
vykti, o katalikės moterys lauks Jūsų 
su skaniausiais patiekalais ir gera 
nuotaika.

G. MAČIENĖ, aktyvi KL Katalikių 
Moterų Dr-jos Londono sk. narė, at
likusi daug sunkaus darbo šios apy
linkės naudai, nusilaužė ranką ir gy
dosi namuose. Skyriaus valdybos na
rės ją aplankė, įteikė gėlių ir palin
kėjo greit pasveikti. Prie to linkėji
mo, tikiu, prisideda ir daug Londo
no lietuvių, įskaitant ir šias eilutes 
rašantį. E. D.

NUOŠIRDUS AČIŪ KL Katalikių 
Moterų Dr-jos sk. narėms už man su
rengtą gimtadienio staigmeną ir do
vaną, kuri visada man primins Jūsų 
nuoširdumą. Dėkoju ir visiems bi
čiuliams bei artimiesiems, žodžiu ar 
raštu mane ta proga sveikinusiems 
ir įteikusiems vertingas dovanas. Vi
sa tai liks man maloniu prisiminimu. 
Su nuoširdumu — I. Daniliūnicnė

Ottawa, Ontario
GENĖS KONGELIENĖS paveikslų 

paroda bus Otavos “Little Theatre”, 
400 King Edward Ave., vasario 7-22 
d.d. Lietuviai prašomi atsilankyti. 
Dailininkė jau keli metai gyvena 
Otavoje ir priklauso Otavos Lietu
vių Bendruomenei. Kr.

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas 
laikraštis.
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Čikagos lietuvių, horizonte
VLADAS RAMOJUS

Sausio 18-20 d.d. Simas Kudirka su 
žmona vėl lankėsi Čikagoje ir buvo 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjaus 
svečiai. Kadangi Balzekai gyvena 
John Hancok dangoraižio 87 augšte, 
tad ir Kudirkas apgyvendino to mil
žiniško pastato augštybėse. Kudir
koms buvo sudaryta proga aplankyti 
miesto biblioteką, kur jie rado ir lie
tuviškų knygų (apie tai Kudirka pa
sakojo “Daily News" dienraščio re
porteriui), o vadovybė Mokslo ir 
Pramonės Muzėjaus, kurį yra savo 
laiku aplankę Molotovas, Nehru, ka
ralienė Elzbieta II ir kiti, Kudirkoms 
suruošė specialius pietus. Tą patį 
šeštadienio vakarą S. Balzekas su
rengė Kudirkoms priėmimą Lietuvių 
Kultūros Muzėjuje, kur buvo ir spau
dos konferencija su lietuviškų laik
raščių ir radijo valandėlių atstovais. 
Čia rašantis tą vakarą turėjo kitų įsi
pareigojimų, tad neteko dalyvauti 
spaudos konferencijoje.

LIETUVIŲ ŠVENTOVĖJE
Pirmojo Kudirkų apsilankymo Či

kagoje proga iškilmingos Mišios, da
lyvaujant Kudirkoms, jo motinai ir 
dukrai, atlaikytos Marquette Parko 
liet, šventovėje, šį kartą persikelta į 
Brighton Parko liet, šventovę, nes 
tos parapijos ribose yra Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muzėjus. Jau gerokai 
prieš 10 v. dideli būriai lietuvių su
plaukė į šventovę. 1000 vietų turinti 
šventovė buvo pilna žmonių. S. Ku
dirka, jo žmoną ir Lietuvos gen. kon
sulą Niujorke A. Simutį į šventovės 
priekį atlydėjo jaunimo, šaulių ir 
parapijos kunigų procesija, chorui 
giedant “O Kristau, pasaulio Valdo
ve”. Lietuviškų Mišių skaitovas akt. 
K. Oželis tarė istorinio-patriotinio 
pjūvio įvadinį žodį, o po jo svečius 
labai nuoširdžiu lietuvišku žodžiu pa
sveikino prel. D. Mozeris, per eilę 
metų savo parapijoj lituanistinei mo
kyklai sudaręs tokias sąlygas, kokias 
retai kas turi. Įdomu buvo, kai šven
tovėje prie skaitovo pulpito stovėjo 
ir jauna lietuvaitė, pasipuošusi taut, 
drabužiais. Ji pranešinėjo, kurios 
giesmės bus giedamos Mišių metu. 
Mišias atnašavo ir taiklų pamokslą 
apie tiesos liudytojus pasakė kun. J. 
Plankis, tos parapijos vikaras. Mišios 
baigtos Lietuvos himnu ir akt. K. 
Oželio žodžiu, priminusiu tuos, kurie 
žuvo už Lietuvos laisvę, kurie dabar 
tebekenčia kalėjimuose ir kone, sto
vyklose. Po to žodį tarti šventovėje 
buvo pakviestas ir S. Kudirka. Jo žo
dis buvo ilgokas, dvelkiantis gilia 
rimtimi. Gyvais faktais kalbėjo apie 
sunkią tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, iš 
kišenės išsiėmęs rodė Lietuvoje slap
ta perspausdintą maldaknygę, už ku
rią tęn žmonės turi eiti net i kalėji
mus. Išreiškė viltį, kad Lietuvoje 
drąsuolių užteks, o mums, laisvėje 
gyvenantiems, reikia vienybės. Šiose 
padėkos Mišiose dalyvavo ir apie 100 
lit. mokyklos mokinių, Kudirkai pa

likusių gal didžiausią įspūdį. Kudir
kų pagerbimą Brighton Parko lietu
vių šventovėje rengė klebonas, jo vi
karai, LB apyl. valdyba, vadovauja
ma J. Šlajaus, ir lituan. mokykla su 
vedėja mokyt. S. Jonyniene bei ki
tais. Brighton Parkas yra ta koloni
ja, kur minėtos institucijos gražiau
siai sugyvena. Tos trys institucijos 
Kudirkų apsilankymo proga išleido 
ir istorinės S. Kudirkos kalbos, pasa
kytos jo teisme Vilniuje, santrauką. 
Po Mišių par. salėje Kudirka ir jo 
žmona visą valandą pasirašinėjo au
tografus ant jo kalbos santraukos 
brošiūros.

PUOŠNIOJE SALĖJE
Pagrindinis S. Kudirkos, kaip 1974 

m. iškiliausio lietuvio, pagerbimas 
Įvyko “Martinique” restorano poky
lių salėje. Jį rengė Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muzėjaus vadovybė. Ren
gėjų komitetui vadovavo L. Dargie
nė. Į banketą, nors bilietų kaina bu
vo $25 asmeniui, suplaukė per 300 
svečių. Vyravo angliškai kalbanti vi
suomenė, nes ir Balzekas yra JAV 
gimęs lietuvių sūnus. “Martinique” 
restoranas su puikiu ’’Drury Lane” 
teatru ir salėmis yra viena puošniau
sių vietų Čikagos pietvakariuose. Kai 
kitose salėse buvę amerikiečiai suži
nojo, kad pokylio salės puošniame 
prieangyje.su svečiais sveikinasi Ku
dirka ir jo žmona, iš visų kraštų ėjo 
paspausti rankos tani populiariam 
šių dienų lietuviui. Banketo metu 
įspūdingą kalbą angliškai pasakė 
gen. konsulas A. Simutis, atstovavęs 
ir Lietuvos gen. konsuiei Čikagoje, 
nes tuo metu mūsų konsule sirgo. S. 
Kudirkos kalba, kurios kiekvieną sa
kinį tuojau angliškai vertė M. Kriau
čiūnienė, buvo trumpa, svari ir užde
ganti. Kudirkų vaikų mokslo fondui 
čia buvo įteiktos dvi banko knygutės 
po $1000. Tai buvo pagrindinė dova
na Kudirkų šeimos ateičiai, išplau
kusi iš šio banketo pelno ir kartu iš 
JAV gimusių Balzekų iniciatyvos.

Kai po vakarienės ir prasmingos 
programos svečiai paskendo šokių 
sūkuriuose, S. Kudirka dingo. Viena
me kampelyje jį ilgokai klausinėjo 
dienraščio “Sun-Times” rusiškai kal
bantis reporteris. S. Kudirka tiesio
giniame kontakte, be vertėjo pagal
bos, galėjo visa širdimi atsiskleisti. 
Vėliausioje ano dienraščio laidoje 
atspausdintas ir kitos dienos anksty
vosiose laidose pakartotas reporterio 
F. K. Pinus, jn., straipsnis apie Simo 
išgyvenimus koncentracijos stovyk
lose ir kalėjimuose buvo gal pats 
dramatiškiausias. Pirmadienį Kudir
kos buvo pakviesti aplankyti Cook 
apskrities pirmininko įstaigą i.- dien
raščio “Daily News” redakciją. G. 
Kudirkienė rašančiam pareiškė, kad 
visa jų šeima tikisi anksčiau ar vė
liau apsigyventi Čikagoje. Simas j 
Čikagą grįš vasario 14 d. pasakyti 
kalbos jaunimo rengiamame Lietu
vos nepriklausomybės minėjime.

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sqziningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

- BALDAI IR KT.
Vežamos turtas pilnai apdraustas 

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

A+A
POVILUI PAURIUI

mirus, liūdesyje likusią šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučiame —

U. J. Bacevičiai O. E. Žemaitaičiai

M. B. Pranskevičiai S. Jurgelis

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 

Namus) •Tel. 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugš- 

tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugelį 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!

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, Bonk of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimo pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas arba naujas mašinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)
C H E V - O L D S

C O U r I 6 sy 2749 Lakeshore BlCd?
• Raštinė: 255-9151 • Namai 767-7820

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

Toronto, Ontario 
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.

FRANK BARAUSKAS Limited
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

• Valteris Drešeris Realtor Mgr.
• Helen Bailey (Balčiūnienė)
• Arvidas Zakarevičius
• Pranas Barauskas, F.R.I.

231-6226
233-3323
233-3323
743-0100

Dresher-Barauskas insurance agency^ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namu tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) • i

---------------- ------ --------------------- •'<

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeitodieniois 
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

prieangyje.su
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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

vasario 8, 
šeštadienį. 
Anapilio 
salėje

(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario).

M MONTREAL

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

| minėjimas Montrealyje, | 
| 1975 m. vasario 16, sekmadienį, | 
E • 11 v. r. IŠKILMINGOS PAMALDOS lietuvių šventovėse g 
= Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. S 
E • 3 vai. po pietų MINĖJIMAS Plateau salėje, 
E 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“, 3 
Rasa Lukoševičiūtė ir Aušros Vartų parapijos choras.

E Rengėjai Ę
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TORONTO’
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Vasario 16 sukaktis bus atžy
mėta Anapilyje iškilmingomis pa
maldomis. Kviečiamos organizacijos 
dalyvauti pamaldose su vėliavomis.

— Pakvietimai į Vasario 16 ban
ketą, kuriame dalyvaus Simas Ku
dirka su ponia, gaunami sekmadie
nį po pamaldų salėje.

— Gavėnios rekolekcijoms pa
kviestas kun. Anicetas Tamošaitis, 
SJ, iš Čikagos.

— Ateinantį sekmadienį Anapi
lio salėje visą popietę vyks Kana
dos apygardos krepšininkų rungty
nės (žiūr. sporto skyrių).

— Sausio 30 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Steponas 
Juodikaitis. Velionies žmonai nuo
širdi užuojauta.

— Anapilio salėje sekmadieniais 
po 11 v. pamaldų gaunami šilti pie
tūs.

— Visose parapijose gavėnios me
tu organizuojama speciali rinkliava 
“Share the Lent” padėti badaujan
tiems kraštams.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 v. 
r., už a.a. Emiliją Jasiūnienę; sek
madienį, 10 v.r., už Petraičių ir Nor
kų šeimos mirusius, 11 v. už Kaže- 
mėkų mirusius ir Urnavičių šeimos 
intencija.

— Pakrikštyta: Robertas Kle
mensas Nacevičius.

Kolektyvinėje užuojautoje a.a. J. 
Bleizgio artimiesiems “TŽ” 5 nr. ati- 
taisytini netikslumai: L. A. Mill
stone paaukojo T. Fondui ne $5, o 
$10; E. Uleckienė ir L. Novogrods- 
kienė —- $5. — Užuojautoje a. a. 
K. Daulenskio šeimai turėjo būti: 
paaukojo T. Fondui $50: R. Narni- 
kų, R. Gerasimavičių šeimos ir E. 
Večerskienė.

Lietuvių evangelikų 
parapijos žinios

— Antradienį, 8 v.v., parapijos 
valdybos posėdis bažnyčioje.

— Penktadienį bei šeštadienį — 
jaunimo slidinėjimo iškyla Aspen 
Ski Resort. Dėl transportaeijos 
skambinti Kristinai Dambaraitei LE 
6-1433 arba Astai Sernaitei 769-5076. 
Jau 22 užsiregistravo. Dėl jaunimo 
išvykos II metų konf. pamokos ne
bus.

— Sekmadienį, 9.30 v. r., pamal
dos, sekmadienio mokykla bei I me
tų konf. pamoka.

— Sveikiname Mariją Naujokie- 
nę bei Otto Reinertą, kurie vasario 
1 d. sukūrė naują šeimos židinį. Ves
tuvių apeigas atliko kun. Alg. Ži
linskas.

— Užuojauta: p.p. Delkams, p. 
Osvaldo Delkaus tėveliui a. a. Juo
zui Delkui, 87 m., mirus Vokietijoje 
sausio 25 d. Ilsėkis ramybėje!

VIENINTELĖ KANADOS VAL 
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA 
LAUŠ 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.

MIAMI BEACH išnuomojamas vie
no miegamojo butas. Gali miegoti 
keturi. Skambinti 532-4660 Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

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

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį per 11.15 v. Mišias 

giedojo sol. V. Verikaitis. Jam už 
dažną mūsų šventovėje giedojimą 
nuoširdus ačiū.

— Sausio 28 mūsų šventovėje pa
krikštytas Morkus Dovydas Butke
vičius, Viliaus Jono ir Dianos But
kevičių sūnus.

Sausio 31 d. palaidotas ilgai sir
gęs Steponas Juodikaitis. Nuoširdžią 
užuojautą reiškiame jo žmonai Juze
fai ir visiems mirusiojo draugams. 
Taip pat gili užuojauta Tadui Kra
sauskui, jo šeimai ir artimiesiems 
mirus motinai Marijai. Lietuvoje mi
rė Barbora Mackevičienė. Gili užuo
jauta sūnui Jonui.

— Sis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi tuoj po Mišių, iš anksto susita
rus.

— Choro repeticijos — ketvirta
dieniais 7.30 v.v. Muzikos studijoje.

— Parapijos loterija jau davė 
$5426 pelno. Dar yra daug negrąžin
tų loterijos bilietų šaknelių. Loteri
jos traukimas bus per parapijos me
tinę vakarienę kovo 16 d.

— Pensininkų klubas rengia Už
gavėnių vakarienę vasario 10 d., 6 
v.v., Parodų salėje. Programoje — 
loterija ir rankdarbių parodėlė. Vi
si kviečiami dalyvauti. Įėjimas — 
tik $2.50. Vakarienei registruotis pas 
S. Miniotienę tel. 534-7610, A. Vait
kevičienę — tel. 769-4254, kleboni
jos raštinėje arba sekmadieniais pa
rapijos bibliotekoje.

— Vasario 16 d. iškilmingose Mi
šiose 11.15 v. dalyvaus S. Kudirka, 
ateitininkai, Toronto Pūtvio kp. šau
liai, “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų bei skaučių tuntai organizuotai 
su savo vėliavomis.

— Kovo 9-16 d.d. bus parapijos 
metinės rekolekcijos, kurias ves 
kun. K. Pugevičius.

— Mišios: šeštad. 8 v. už Romei- 
kų šeimos mir., užpr. M. Romeika; 
8.30 v. už a.a. Vladą Miškinį, užpr. 
L. Namų pensininkai; 9 v. specialia 
int., užpr. S. Treigys; 9.30 v. už a.a. 
Agnietę Kėžinaitienę, užpr. Prisikė
limo par. tretininkės; sekmad. 8 v. 
už a.a. Juozą Martinaitį, užpr. S. 
Martinaitienė, 9 v. už a.a. Kazimie
rą Zalagėną ir Kovalskių šeimos 
mir., užpr. I. A. Zalagėnai; 10 v. už 
a.a. Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienė; 11.15 v. už a.a. Mariją 
Bumbulienę, užpr. Trane Co. lietu
viai; 7 v.v. už a.a. Vladą Skilandžiū- 
ną, II met., užpr. J. Skilandžiūnas.

Lietuvių Namų žinios
— Jau buvo pranešta, kad sausio 

28 d. atidaryta svetainė “Gintaras”. 
Tačiau buvo neteisingai pranešta, 
kad svetainė atidaryta visas 7 savai
tės dienas. Tuo tarpu gautas leidi
mas atidaryti 6 savaitės dienas (pir
madienį — šeštadienį) nuo 12 v. 
dienos iki 1 v.r. Sekmadieniais bus 
duotas leidimas tik po kurio laiko, 
kai alk. gėralų vadyba patirs, kad 
svetainė “Gintaras” moka tvarkytis 
ir laikosi taisyklių. Tarp kitų rei
kalavimų, kurie bus paskelbti sve
tainėje, yra reikalavimas, kad sve
tainę lankytų tik nariai. Narys gali 
atsivesti vieną svečią, už kurio elge
sį jis laikomas atsakingu.

— Vasario 9, sekmadienį, 3 v. 
p.p., didžiojoje salėje įvyks skautų 
Vasario 16 minėjimas.

— Vasario 16, sekmadienį, 7 v.v., 
didžiojoje salėje įvyks S. Kudirkai 
pagerbti banketas, ruošiamas apy
linkės valdybos. Pakvietimai gauna
mi LN raštinėje.

— Į LN narius įstojo: Taciliaus- 
kienė Ona, Gontą Kazys, Dicevičius 
Pranas, Vilenbrechtas Rudy, Vaiš
vilienė Ada, Baltramaitis Kazys, Sa
baliauskas Jeronimas, Dambrauskas 
Povilas, Juršys Jonas,. Tribinevičius 
Emilija, Leveris Jonas, Kušlikas 
Juozas, Kušlikas Nina, Kušlikas Da
nutė, Seliokas Alfonsas, Karn Pet
ras, Bailey Jonas, Sonda Rimvydas, 
Barzevičiūtė Elena, Walencej Euge
nija. Jie visi įmokėjo po $100 nario 
įnašus. Nario įnašus papildė: Lapas 
Harey, Juodvalkis Petras, Vaškevi
čius Jonas — po $75; Mockus Felik
sas, Govėdas Jonas ir Barysas Juo
zas po $50, Morkvėnas Alfonsas — 
$25,

V. Ignaitis, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir Kanados Lie
tuvių Fondo veikėjas, iki šiol 
gyvenęs Rodney, Ont., kur tu
rėjo tabako ūkį, persikėlė su 
šeima į Torontą ir jau įsikūrė.

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

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
vasario 8, šeštadienį, nuo 10 valandos ryto 
Prisikėlimo parapijos salėje: vyrų, mergaičių A klasės 

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

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJOS

Tradicinis ŠIUPINYS
• Linksma programa
• Turtinga loterija
• Skani vakarienė

įėjimas, įskaitant vakarienę, $5.00

vasario 11, 
antradienį, 
7 vai. vakaro, 
Prisikėlimo 
parapijos salėje

I
 MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI $

$
į tradicinį Lietuvių Namų |

UŽGAVĖNIŲ čniZll IC I 
VAKARĄ- □LJIxlUb j

vasario 8 d., 7 valandą vakaro

• Šilta vakarienė su vynu Bilietus įsigyti L. Namuose >

• Labai geras orkestras ir pas Platintoius 5

, Įėjimas — $6.00 suaugusiem, X

• Įvairus bufetas $4.00 pensininkam ir studentam £
LN valdyba c

Metinis “T. Žiburių” spaudos 
balius — vasario 8, šį šeštadie
nį, 7 v.v., Anapilio salėje. Visos 
tarnybos ir meninė programa 
yra paruošta. Pasamdytas geras 
orkestras šokiams. Susitarta su 
šeimininke dėl Užgavėnių val
gių — jie bus gaunami už labai 
prieinamą kainą. Baliaus daly
viai galės atsigaivinti įvairiais 
gėrimais. Vietų dar yra balko
ne, iš kurio labai patogu sekti 
programą. Bilietai i balkoną yra 
žymiai pigesni, būtent, $3 as
meniui, studentams — $2. Ren
gėjai laukia visų atsilankant.

Rekolekcijos studentams bus 
vasario 8, šeštadienį, Scarboro 
Foreign Missions patalpose, 
2685 Kingston Rd. Prasidės 
8.30 v. ryto ir baigsis 5 v. p. p. 
Registruotis pas J. Dūdaitę tel. 
766-3689. SAS.

Wasagos - Stayner ir apylin
kių lietuviai Vasario 16 minės 
vasario 15 d., 7 v. v., Stayner 
“Golden Apple” restorane. Po 
oficialiosios dalies bus šilta va
karienė, už kurią užsimokama 
iki vasario 11d. (vaikams nemo
kamai). Kilus neaiškumams, 
skambinti p. Stanevičiui tel. 
428-3234. Rengėjai

A.a. Marijai Krasauskienei 
mirus, jos prisiminimui Birutė 
ir Viktoras Norkai paaukojo 
$10 “T. Žiburiams”.

Spaudos baliuje, kurį vasario 
8, šeštadienį, rengia “TŽ” leidė
jai, bus dvejopa loterija: didžio
ji ir mažoji. Didžiojoj loterijoj 
galės dalyvauti visi, kurie bus 
nusipirkę tos loterijos bilietė
lius. Joje bus šie laimikiai: 
spalvota televizija, nešiojamasis 
radijas (S. ir J. Tumosų dova
na), paveikslai dailininkų — E. 
Stankuvienės, A. Tamošaitie
nės, A. Tamošaičio, L. Urbono, 
R. Žiūraitienės, medio šaknų 
skulptūra — Pr. Baltuonio, ke
ramikos kūriniai — V. Balsie
nės, S. Pacevičienės. Mažojoj 
loterijoj galės dalyvauti tiktai 
turintieji baliaus įėjimo bilie
tus. Joje galės laimėti: p. Ottie- 
nės tortą — Napoleoną, “Mo
hawk Furniture” krautuvės sta
linę lempą, “Parkside Meat 
Market” (A. Matulaičio) dešrą, 
“Margis Drug Store” gerų kve
palų bonkutę, M. P. Besąsparių 
dovaną — saldaininę lazdą, p. 
Vingevičienės kristalinę vazelę, 
Frisch b-vės cigarečių kartoną 
ir kt.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukakties minėjimą 
Toronte organizuoja KLB To
ronto apyl. valdyba. Iškilmin
gos pamaldos Anapilyje — 11 
v.r., Prisikėlimo šventovėje — 
11.15 v.r., evangelikų — 9.30 
y.r. Iškilmingas aktas — 3 v. 
p.p. Anapilio salėje. Lietuviš
koje programos dalyje kalbės 
Simas Kudirka, o angliškoje — 
federacinės valdžios darbo ir 
daugiakultūrių reikalų minis- 
teris John Munro. Meninę pro
gramos dalį atliks “Gintaras” ir 
“Varpas”. Po minėjimo iškil
mių, 7 v.v., Lietuvių Namuose 
bus banketas. Jame dalyvaus p. 
p. Kudirkos ir daug kanadiečių 
svečių. Meninėje dalyje pasi
rodys “Atžalynas”. Į banketą 
platinami pakvietimai. Jie gau
nami sekmadieniais po pamal
dų par. salėse ir L. Namuose. 
Kaina — $10 asmeniui. Paden
gus parengimo išlaidas, likutis 
bus atiduotas S. Kudirkos fon
dui.

Ant a.a. kun. V. Poimanskio 
(Puinos) kapo JAV-se jo bičiu
liai nori pastatydinti paminklą. 
Iš likusio velionies turto suda
ryta tiktai $300. Reikia dar 
bent $500. Tam yra sudarytas 
fondas “Father Victor Puina 
Memorial Fund” (c.o. Rev. J. 
Grabys, Watervliet, N.Y. 12189, 
USA). Velionies bičiuliai pra
šomi savo aukas siųsti čia nuro
dytu adresu.

Buvęs Kanados kariuomenės 
kapelionas (anglikonas) kreipė
si į “TŽ” redakciją, prašydamas 
pagelbėti surasti nepriklauso
mos Lietuvos 1918-1940 m. lai
kotarpio insignijų: antpečių, at
skirų dalinių ženklų, kepurių ir 
panašių karinės heraldikos da
lykų. Jie reikalingi minėto as
mens rinkiniui. Turintieji tų 
dalykų prašomi pranešti “TŽ” 
redakcijai.

Leonas ir Danutė Garbaliaus- 
kai su trim vaikais buvo visam 
mėnesiui išvykę į Australiją, 
kur gyvena Garbaliausko tėvai.

Sv. Kazimiero parapijos žinios 
1974 M. FINANSINĖ APYSKAITA 

I. Pajamos
1. Rinkliavos ’ ....---- ------ $8.542,31
2. Parapijos mokestis .... 2.386,00
3. Aukos Mišioms -------- 1.195,00
4. Santuokos ir laidotuvės 1.104,00
5. Votyvinės žvakės ....... 1.073,47
6. Palūkanos ir metrikų

ištraukos __________ 386,57
7. Aukos . .........-........ 7.249,35
8. Nuomos __________  1.504,07
9. Parengimai ....... 5.492,35

Iš viso $28.933,12
II. Išlaidos

1. Algos ............. $5.978,97
2. Mokesčiai ------  316,61
3. Patarnavimai ir

honorarai ---------  1.070,44
4. Giedoriai --    1.531,00
5. Maistas .........    1.460,00
6. Kulto reikmenys ____ 509,21
7. Žvakės  .....................- 594,13
8. Raštinė . ..................— 135,90
9. Švaros palaikymas . 405,50

10. Telefonai . 459,35
11. Šviesa .............. —-— 776,23
12. Šildymas ___   3.213,13
13. Taisymas ......  906,22
14. Palūkanos _______  1.505,61
15. Mokestis ii’ rinkliavos

arkviyskupijai ....... 691,78
16. Labdara ir kitos

išlaidos .............  . 177,54
17. Atmokėtos skolos .. 10.000,00

Iš viso $29.731,62
— Praėjusių metų apyskaita visai 

panaši į 1973, skiriasi tik kaikurio- 
mis sumomis. 1973 m. turėjome $28.- 
910,34 pajamų, 1974 m. — $28.933,12; 
1973 m. rinkliavos — $7.440,94, 1974 
m. — $8.542,31; 1973 m. aukos — 
$6.177,00, 1974 — $7.249,35; 1973 m. 
parengimai — $6.734,33, 1974 m. — 
$5.492,35. Šiemet atmokėjus $10.000, 
mūsų par. skola yra tik $20.000. Da
bartiniu metu parapijoje turime 318 
šeimų. 1974 m. turėjome 4 krikštus, 
7 sutuoktuves ir 20 laidotuvių.

— Šių metų rekolekcijas mūsų 
šventovėje ves “TŽ” redaktorius 
kun. dr. Pr. Gaida kovo 20-21-22 die
nomis ir baigs sekmadienį, kovo 23, 
11 v. pamaldomis bei bendrais pus
ryčiais mūsų svetainėje.

— Mūsų par. jaunimas sausio 18 
d. surengė išvyką į kalnus, sausio 25 
— vakarienę par. svetinėje. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Šiais metais AV parapija šven

čia dvigubą sukaktį: 25 metų nuo pa
rapijos įsteigimo ir 20 metų švento
vės pastatymo. Komitetas, kunigai ir 
visos organizacijos nori šią sukaktį 
gražiai ir iškilmingai atšvęsti. Tuo 
reikalu vasario 12 d., 7.30 v.v., kle
bonijoje šaukiamas susirinkimas. 
Prašome bendruomenę ir visas orga
nizacijas atsiųsti savo atstovus.

— Klebonas kun. J. Kubilius pa
ilsėti ir sveikatos sustiprinti išvyko 
atostogų j šiltesnes ir sausesnes vie
tas. Jo vietoje liko kun. J. Aranaus- 
kas ir kun. St. Kulbis.

— Kun. Stasys Kulbis dviem sa
vaitėm išvyko į JAV pastoraciniam 
darbui.

— “Lito” vedėjas Pranas Rudins- 
kas su žmona Goda išskrido paatos
togauti j Floridą.

Akademinis sambūris šį rudenį pa
minės 25 metų sukaktį. Sis sambūris 
jau daug metų skiria Vinco Krėvės 
vardo literatūrines premijas. Šiais 
metais AS pirmininkauja dr. Jūratė 
Ciplijauskaitė - Tanner.

Jaunųjų talentų vakaras sausio 25 
d. AV parapijos salėje praėjo su 
gražiu pasisekimu. Mūsų jaunimas, 
kurio buvo per 20, pasirodė gražiai. 
Jie grojo, dainavo, deklamavo ir šo
ko. Programą atliko: Marija Adamo- 
nytė, Rainer Genteman, Regina Ver- 
bylaitė, Irena Adamonytė, Joana 
Adamonytė, Vida Morkūnaitė, Rickie 
ir Bobby Gromakai, Julija Adamony
tė, Asta Kličiūtė, Kristina Kličiūtė, 
Linas Staškevičius, Rasa ir Ina Lu- 
koševičiūtės, “Gintarėlis”, kuriame 
groja ir dainuoja Daiva Piečaitytė, 
Gaila Naruševičiūtė, Rūta Žurkevi- 
čiūtė, Audra Verbylaitė, Audra Lapi
naitė, Rita Jaugelytė, Ramona Lapi- 
naitė, Tadas Valinskas, Danius Po
vilaitis, Aras Piečaitis ir Romas Staš
kevičius. "Gintarėliui” vadovauja J. 
Žurkevičius. Programą pranešinėjo 
Rasa ir Ina Lukoševičiūtės. Ją orga
nizavo J. Siaučiulis. Talentų vakaro 
dalyviams buvo įteikti pažymėjimai 
ir dovanos — knygos. Vyresnieji ga
vo “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką", o gintarėlės — po “Meš
kiuką Rudnosiuką”. Buvo tikrai ma
lonu klausyti mūsų jaunimo. Džiugu, 
kad jie nori dirbti. Jie beveik visi 
yra lituanistinės mokyklos mokiniai,

(Nukelta į 7-tą psl.)

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722 -3545


