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Tylioji jėga
Nuo seno pasaulyje rungiasi dvi priešingos jėgos — laisvės ir 

vergijos. Dar nėra buvę laikotarpio, kuriame būtų pilnai laimėjusi 
ir vergijos. Dar nėra buvę laikotarpio, kuriame būt pilnai laimėjusi 
viena ar kita jėga. Visą laiką vyksta varžybos — kartais iškyla su 
didesne persvara laisvės jėgos, o kartais — vergijos. Antai, po 
I D. karo visa eilė vergavusių šalių tapo laisvomis. Plačiai skam
bėjo Amerikos prezidento Wilsono paskelbti tautų laisvės šūkiai, 
kurie pasiekė ir Lietuvą. Atrodė, atėjo metas visuotinei laisvės 
pergalei. Deja, taip neįvyko — šalia daugelio išsilaisvinusių šalių, 
pasiliko vergauti dar daug kraštų įvairiuose pasaulio žemynuose. 
Po II D. karo buvo laukta Atlanto chartos idealų įgyvendinimo ir 
dar platesnės laisvės pergalės nei po I D. karo. Deja, šį kartą 
vergijos jėgos išsiplėtė labiau nei laisvės gynėjai. Tan sūkurin 
pateko ir Lietuva su daugybe kitų tautų. Ir iki šiol vergijos jėgos 
siautėja labai plačiai. Jos išsiplėtė pasauliniu mastu ir dar nero
do silpnėjimo ženklų. Priešingai, matyti dar didesnės vergijos 
plėtros ženklų. Būdinga tai, kad vergijos karalystė plinta laisvės 
vardu. Ji skelbia socialinės ir kitokios laisvės šūkius, bet neša 
vergiją. Ir, kartą įkėlus koją, nebesitraukia. Žmonės pasijunta 
apgauti, norėtų pasitraukti laisvėsn, bet būna jau pervėlu. Jie 
turi prisitaikyti ir gyventi vergijoje, laukti, ilgėtis ir viltis. Ver
gija paprastai greitai nesibaigia, nes įsitvirtina milžinišku savo 
mechanizmu, kuriam sudilti reikia daug laiko.

★ ★ ★
Taip, vergijos mechanizmas paprastai ateina su didele jėga, 

tačiau nykstamo pobūdžio. Jis neišvengiamai sudyla savo paties 
trintyje, nes nuolat turi kovoti su laisvės jėga, kuri glūdi kiekvie
name žmoguje. Vergijos mechanizmas atsiremia j kalėjimus, kon
centracijos stovyklas, trėmimus, tardymus, kankinimus. Bet visi 
tie dalykai yra kovos su laisve arenos. Ir taip bekovodamas, besi- 
grumdamas vergijos mechanizmas su laisvės jėga dyla ir ilgainiui 
ima silpnėti. Visa jo jėga yra paremta prievarta, kuri baigiasi, 
kai ima silpnėti jos nešėjai ir kilti laisvės kovotojai. Pastarieji 
visuomet laimi galutinėje sąskaitoje, nes laisvė yra normali žmo
gaus būsena, o vergija — dirbtinė, primesta, nenatūrali, priešinga 
žmogaus prigimčiai. Kiekviename žmoguje glūdi laisvės jėga, kaip 
ir kiekvienoje tautoje. Ją galima užslopinti, suvaržyti, bet neįma
noma sunaikinti. Ji anksčiau ar vėliau, vienokiu ar kitokiu būdu 
prasiveržia — kartais revoliuciniais proveržiais, o .kartais tiktai 
tylia kova. Dėlto labai taikliai yra pasakęs velionis JAV preziden
tas J. F. Kennedy: “Galingiausia pasaulio jėga šiandieną yra ne 
komunizmas, ne kapitalizmas, ne vendenilio bomba ar valdomoji 
raketa, o amžinasis žmogaus troškimas būti laisvu ir nepriklauso
mu.” Šios jėgos vergija labiausiai ir bijo. Dėlto ji savo karalystėn 
neįsileidžia laisvės žmonių, o jei įsileidžia, labai kontroliuoja ir 
iš pirmų dienų padaro savo vergu.

★ ★ ★
Mūsų Lietuva tebėra vergijos zonoje. Joje veikiantis vergijos 

mechanizmas yra plačiai įsitvirtinęs, tačiau nesijaučia saugus. 
Laisvės jėgos tebėra gyvos ir jos jam sudaro didžiausią rūpestį. 
Net maldaknygė ir ta pasidarė laisvės ženklu, kurio reikia bijoti. 
Mes, kurie gyvename laisvėje, matome vergijos valdovų baimę 
ir jų izoliaciją nuo laisvės jėgų. Taipgi matome savo tautiečius, 
išsiilgusius laisvės ir dirbančius bei kenčiančius vergijos mecha
nizme. Žinome, kad anksčiau ar vėliau vergija pasibaigs, tačiau 
negalime būti vien šaltais stebėtojais. Turime jungtis su visa 
tauta, lengvinti jos vergijos kelius, padėti dilinti priespaudos 
mechanizmą, palaikyti laisvės viltį ir tuo būdu dalyvauti bendroje 
laisvės kovoje; Pasitraukti iš jos tuo metu, kai visa tauta kenčia 
ir tyliai kovoja, reikštų dezertyruoti. Tai būtų negarbingas žings
nis, kurį smerktų ne tik savieji, bet ir svetimieji. O pagunda pasi
traukti į egoistinį savo kiautą yra didelė. Ją turime nugalėti ir vi
suomet prisiminti, kad savo egoizmu ne tik savo tautai nusikal
sime, bet ir sau pakenksime. Vasario šešioliktąją stipriau išgirsta
me tautos balsą, šaukiantį mus pakilti iš asmeninių savo rūpesčių, 
iš grupinių intrigų ir susiburti ties kenčiančios bei kovojančios 
tėvynės Lietuvos aukuru. Mūsų širdyse glūdinti laisvės jėga te
prabyla vieningu frontu visame pasaulyje, šiandieną, kai lietuvių 
yra beveik visuose pasaulio kraštuose, jų laisvės balsas yra vilties 
balsas. Pr. G.

Sr "Žalioji knyga”

Pasaulio įvykiai
PREZ. G. FORDAS JAV KONGRESUI PATEIKĖ NAUJĄJĮ 1976 M. BIU 
džetą su rekordiniu $51,9 bilijono deficitu, kuris tebuvo pralenk
tas vieną kartą II D. karo metais. Š.m. liepos 1 d. įsigaliosiančio 
biudžeto išlaidos — $349,4 bilijono. Amerikiečiai iš 1974 m. paja
mų mokesčio atgaus 12%. Išlaidų padidinimas turi tikslą išju
dinti sulėtėjusią ekonomiją, kurios dėka sausio mėnesį bedarbių 
skaičius padidėjo nuo 6,6 milijono iri 7,5 milijono. Nedarbo paki
limas iki 8,2% taip pat yra rekordinis, nes 8% pirmą kartą buvo 
peržengti po 1941 m. Tada tą laikinį nedarbą buvo atnešęs pramo
nės perorganizavimas karo reikalams. Prez. G. Fordo nuomone, 
nedarbas šiemet pakils iki 8,5% vasaros viduryje ir ims mažėti į

Darbo jėgos ir imigracijos 
ministeris R. Andras paskelbė 
“Žaliąją knygą” imigracijos rei
kalu. ši per dvejus metus pa
ruošta studija sudarys pagrin
dą pakeisti 1972 m. imigracijos 
įstatymui. Didžiausia problema
— imigrantų antplūdis į Toron
tą, Montreal! ir Vankuverį, šie 
miestai kasmet sutraukia pusę 
imigrantų. Daugiausia dėl imi
grantų antplūdžio Toronto gy
ventojų skaičius 1961-71 m. pa
didėjo net 44%. Studijoje taip
gi pabrėžiama, kad Toronte jau. 
pradedama jausti rasinė įtam
pa. Imigracinės bangos didėjimą 
liudija statistiniai duomenys. 
1972 m. Kanada įsileido 122.006 
imigrantus, 1973 m. — 184.200, 
per 1974 m. devynis mėnesius
— 166.401. “Žalioji knyga” pa
teikia eilę pasiūlymų, jų tarpe
— kvotų nustatymą pasaulio 
sritims ar net paskiriems kraš
tams. Kita galimybė — metinio 
imigrantų skaičiaus įvedimas, 
pasitarus su provincijomis, arba 
imigracijos suvaržymas pagal 
turimą darbų pasiūlą. Spėjama, 
kad 2001 m. dabartinis 23 mili
jonų Kanados gyventojų skai

čius gali pasiekti 28-34 milijo
nus. “Žaliosios knygos” tikslas 
— nustatyti visiems priimtinas 
imigracijos gaires nauju įstaty
mu, kuris bus paskelbtas per 
nepilnus dvejus metus.

Vieną Kanados pašto paslau
gų sulėtinimo priežastį atsklei
dė laiškanešių unijos pirminin
ko R. Decarie įsakymas nariams 
nutraukti pašto kodo boikotą, 
kuris buvo pradėtas Kanados 
paštininkų nelegaliu streiku 
pernai pavasarį. Tada paštinin
kai buvo sutarę pirmenybę duo
ti toms siuntoms, kurių adresai 
yra be kodo. Pasak R. Decarie, 
tolimesnis kodo boikotas būtų 
beprasmis, nes unijos su pašto 
vadovybe jau yra pasiekusios 
pilną susitarimą, liečiantį prie 
laiškų skirstymo mašinų dirban
čių bei dirbsiančių paštininkų 
reklasifikaciją. Taigi, prie nele
galaus 1974 m. streiko dar buvo 
pridėtas taip pat nelegalus ko
do boikotas, liudijantis visišką 
paštininkų unijos nesiskaitymą 
ne tik su pašto vadovybe, bet ir 
kanadiečių poreikiais.

Energijos išteklių ministeris
(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos sostinės Vilniaus Gedimino pilis, laukianti grįžtančios laisvės aušros, kuri čia buvo sušvitusi 1918 m. 
vasario 16 d. Skulptoriaus J. Mikėno figūra “Pirmosios kregždės” lyg ir primena laisvės pavasario ilgesį

Laisvės laikotarpis - šviesus proveržis
/ rž" klausimus atsako buvęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas gen.St.Raštikis

— Vasario 16 proga visų dė
mesys krypsta j Lietuvos liki
mą. Kaip žiūrite Jūs, didžiąją 
savo gyvenimo dalį pašventęs 
Lietuvai, į kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę, kuri truko tik 
du dešimtmečius? Ar pasitei
sino sudėtos aukos?

— Herojinis 1918-1920 metų 
laikotarpis, kai vyko kruvinos 
kovos už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, yra vienas 
šviesiausių ir garbingiausių Lie
tuvos istorijos puslapių. Tos ko
vos pareikalavo didelių aukų. 
Kautynių laukuose tada žuvo 
1.444 kariai, šauliai ir partiza
nai, o kartu su tuo metu miiu- 
siais nuo gautų žaizdų ir ligų 
mes tada netekome net 4.256 
kovotojų. Netenka net kalbėti 
apie tų aukų pateisinimą, nes 
jos iškovojo savo tautai laisvę 
ir valstybinę nepriklausomybę. 
Nors tas nepriklausomybės lai
kotarpis truko tik 22 metus, ta
čiau per tą laisvės ir kūrybos 
laiką tauta pasiekė tiek daug 
naujų dvasinių ir medžiaginių 
gėrybių, kiek ji negalėjo pa
siekti per šimtą su viršum ne
laisvės metų.

— Ar manote, kad trumpas 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpis buvo istorinis prover
žis, kuris ne tik atgaivino tauti
nę lietuvių gyvybę, bet ir tapo 
įkvėpimo šaltiniu ateičiai?

— Tas šviesusis laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo metas 
buvo milžiniškas tautoje susi
kaupusių dvasinių ir fizinių jė
gų išsiveržimas, pakėlęs tautą į 
augštąjį kultūrinių tautų gyve
nimo lygį. Per tą dviejų dešimt
mečių laikotarpį nepriklausoma 
Lietuva buvo pasiekusi tiek, 
kiek kaikurios kitos senos, lais
vos ir didelės tautos negalėjo 
pasiekti net per daug ilgesnį 
laiką. Ta nepriklausomos Lie- 
vos padaryta pažanga yra įkvė
pimo šaltinis ir dabar visiems 
lietuviams išeivijoje bei pačioje 
okupuotoje Lietuvoje.

— Jau per 30 metų Lietuva 
okupuota bei aneksuota Sovie
tų Sąjungos. Kaikas būkštauja, 
kad sovietinė okupacija bus la
bai ilga, šimtmetinė, ir kad rei
kėtų atsisakyti nepriklausomy
bės minties, glaustis prie rusų. 
Tuo būdu esą būtų sutaupyta 

daug lietuviškų jėgų. Kokia Jū
sų nuomonė tuo klausimu?

— Lietuvių tautos siekis ir 
idealas — laisva bei nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Lietu
viai siekė to savo tautos idealo 
praeityje, jie siekia jo dabar ir 
sieks ateityje. To savo tikslo 
siekdama, tauta gali rinktis 
įvairių, kartais net labai lanks
čių, priemonių, tačiau jokiu 
būdu negali daryti savo valia 
tokių sprendimų, kurie prieš
tarautų bendram visos tautos 
siekiui. Lietuvių tauta niekad 
pati neatsisakė ir neišsižadėjo 
savo laisvės ir nepriklausomy
bės, ji pati nedaro to dabar ir 
nepadarys ateityje. Dabartinė 
Lietuvos okupacija gali trukti 
ilgai, nes istorinis Dievo malū

Buvęs nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės vadas gcn. Stasys Rašti
kis, dabar gyvenąs JAV-se

nas mala lėtai, bet pagrindinai. 
Tad reikia turėti kantrybės. 
Bet taip pat nereikėtų užmirš
ti, kad to istorinio malūno veik
loje kartais būna net ir labai 
staigių netikėtumų. Tokiuose 
momentuose reikia būti labai 
apdairiais realistais ir nepames
ti kelio dėl takelio. Kovoje už 
savo tautos gyvybę negali būti 
greitų pasikarščiavimų ir neap
galvotų nukrypimų j šalį, juo 
labiau atsisakymų nuo savo 
tautos didžiausio idealo.

— Ar lietuvių išeivija, Jūsų 
manymu, yra pakankamai bud
ri Lietuvos laisvės atgavimo 
kovoje? Kain galima būtų su
aktyvinti išeivijos pastangas 
Lietuvos laisvei atgauti?

— Lietuvių išeivija, senoji ir 
naujoji, yra labai jautri ir bud
ri savo tautos likimo atžvilgiu. 
Gal vienas kitas iš mūsų ir yra 
kiek atšalęs arba net iškritęs iš 
bendrų gretų, tačiau likusi ab
soliutinė dauguma labai vie
ninga, jautri ir aktyvi Lietuvos 
laisvės atgavimo kovoje. Mūsų 
išeivija jau yra daug pasiekusi 
šioje srityje. Lietuvių išeivių 
pastangomis šiandien pasaulis 
žino apie Lietuvos likimą ir ap
lamai apie mūsų tėvynę daug 
daugiau ir geriau, negu žinojo 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Dabar Lietuva turi daug nuo
širdžių ir įtakingų draugų visa
me laisvame pasaulyje. Mūsų 
išeivija jau yra padariusi ir te
bedaro viską, ką galėjo ir ką 
gali, padėti savo tautai jos ko
voje už laisvę. Lieka tik trokš
ti, kad išeivija ir toliau bend
romis jėgomis vieningai dar ak
tyviau veiktų bei siektų dar 
gražesnių rezultatų.

— Kaip žiūrite į pasaulinės 
politikos raidą: ar jinai eina 
tautų laisvėjimo linkme, ar pa
vergiančių jėgų stiprėjimo ke
liu? Gal galima įrikiuoti ton 
perspektyvon ir Lietuvos atei
tį?

— Pastaruoju metu pasauli
nės politikos raida eina gana 
greitu tempu tautų laisvėjimo 
keliu. Tik prisiminkime Jung
tinių Tautų organizacijos su
dėtį, į kurią liko priimtos ir te- 
bepriimamos net primityvios ir 
nekultūringos tautos bei taute
lės, net nesvajojusios apie savo 
nepriklausomybę ir net dar ne
galinčios tinkamai sutvarkyti 
savo nepriklausomo gyvenimo. 
Kaikurie galiūnai dar tebelaiko 
savo valdžioje pavergtas mažes
nes tautas ir net stengiasi dar 
labiau sustiprinti pavergimo 
varžtus. Tačiau bendroje žmo
nijos tendencijoje išlaisvinti 
pavergtas tautas, suteikiant 
joms pilną laisvę, savarankiš
kumą bei nepriklausomybę, 
vargu ar tų pavergėjų pastan-

(Nukelta į 9-tą psl.) 

metų pabaigą, bet 1976 m. vis 
unijų sąjungos vadas G. Mea
ny nėra linkęs sutikti su tokia 
prez. G. Fordo analize. Jam at
rodo, kad Amerikai gresia net 
10% nedarbas, kol pagaliau 
ekonomiją išjudins biudžeto su
teiktas pinigų paleidimas rin
kom Prez. G. Fordas Atlantoj 
padarytu pareiškimu užtikrino 
amerikiečius, kad jis ruošiasi 
būti kandidatu 1976 m. vėlyvą 
rudenį įvyksiančiuose preziden
to rinkimuose. Nors ekonomi
nės sąlygos jam nebus palan
kios dėl perdidelio bedarbių 
skaičiaus, jis yra tikras, kad 
jam laimėjimą atneš aiškiai pa
stebimas jau prasidėjęs krašto 
atkutimas. Kitokios nuomonės 
yra senatorius H. Jacksonas, 
šiuo metu pirmaujantis demo
kratų kandidatas, prez. G. For
dą laikantis atsakingu už nevy
kusį ekonomijos tvarkymą. 
Harris viešosios nuomonės ty
rimo paskutinieji duomenys liu
dija didėjantį amerikiečių nu
sivylimą prez. G. Fordu. Prieš 
jį dabar jau pasisako net 60% 
apklaustųjų, o tai reiškia popu
liarumo kritimą 10% per vieną 
mėnesį. Prez. G. Fordo ekono
minei politikai nepritaria 72%, 
ją remia 22%, yra neapsispren
dę 6%.

MAŽINA NAFTOS IMPORTĄ
Paryžiuje tris dienas posė

džiavo Tarptautinė Energijos 
Agentūra, kurios nariai yra Ka
nada, JAV, Belgija, Danija, V. 
Vokietija, Airija, Italija, Japo
nija, Liuksemburgas, Olandija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Britanija ir dabar Įsi
jungusi N. Zelandija su Norve
gija. Posėdžiuose buvo nutarta 
sumažinti šiemetinį naftos įve
žimą 10%, t.y. dviem milijonais 
statinių kasdien. JAV valstybės 
sekr. H. Kissingeris taipgi buvo 
pasiūlęs nustatyti bendrą naf
tos kainą, mokamą tiekėjams, ir 
ją padidinti savo vietinėse rin
kose, kad būtų sumažintas naf
tos vartojimas. Paklausos kriti
mas neleistų arabų kraštams 
kelti kainų, nes jie negalėtų 
parduoti visos pasiūlos ir būtų 
priversti varžytis tarpusavyje. 
Šis H. Kissingerio pasiūlymas 
buvo atidėtas, nors jau artėja 
parengiamieji posėdžiai naftos 
tiekėjų ir vartotojų konferen
cijai.

NESĖKMINGI POKALBIAI
Įtampos tarp Sovietų Sąjun

gos ir Egipto neįstengė pašalinti 
užsienio reikalų ministerio A. 
Gromykos susitikimas su prez. 
A. Sadatu. A. Gromyka buvo at
sivežęs Sirijos prez. H. Assado 
pilną pritarimą sušaukti Žene
vos konferenciją po vieno mė
nesio, jon pakviečiant ir Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaciją. 
Egipto prez. A. Sadatas pritarė 
tokiai konferencijai, bet atsisa
kė nustatyti jos datą, apsiribo
damas bendru ateities terminu. 
Sovietinių ginklų tiekimas Egip
tui taipgi buvo paliktas datos 
neturinčiam kompartijos vado 
L. Brežnevo apsilankymui Kai
re. “U.S. News and World Re
port” žurnalo pranešimu, vaka
riečių žvalgybos institucijos tei
gia, kad Sovietų Sąjunga nori 
nuversti Egipto prez. A. Sada- 
tą. Karinės pagalbos sulaikymu 
tikimasi prieš A. Sadatą nuteik
ti Egipto kariuomenę, kuri A. 
Sadatą galėtų pakeisti kitu pre
zidentu. Tie patys šaltiniai taip
gi informuoja, kad Kremlius 

dar galės siekti 7,9%. AFL-CIO

bando didinti įtampą tarp Ira
no ir Irako, pastarajam parūpin
damas “SCUD” tipo raketų su 
neatominiais užtaisais. Iranas 
ginkluojasi amerikietiškais 
ginklais, o Irakas —- sovieti
niais. Tarp jų vyksta dažnoki pa
sienio susikirtimai, nes Iranas 
remia Irako kurdus, siekiančius 
nepriklausomybės. JAV valsty
bės sekr. H. Kissingeris vėl pra
dėjo diplomatinę ofenzyvą ke
lione į Artimuosius Rytus. Atro
do, šį kartą jis nori Izraelio ka
riuomenės platesnio masto atsi
traukimo Sinajuje, nes toks 
žingsnis sutvirtintų Egipto prez. 
A. Sadato poziciją. Jeigu šie pa
sitarimai bus nesėkmingi, diplo
matinėje plotmėje liks tik sovie
tų atkakliai peršama Ženevos 
konferencija, kurios nenori Iz
raelis dėl arabų partizanų ofi
cialaus dalyvavimo.

PILIETINIS KARAS
Etiopijos šiaurinėje Eritrėjos 

provincijoje prasidėjusios kovos 
tarp sukilėlių ir karinio režimo 
pasiųstos kariuomenės primena 
pilietinį karą. Eritrėja nuo 1890 
m. buvo Italijos kolonija, kol ją 
II D. kare užėmė Britanija. 
Jungtinės Tautos 1952 m. Erit
rėją prijungė prie Etiopijos 
kaip federacinę valstybę, bet po 
10 metų šią savivaldą panaikino 
imperatorius H. Selassie, ku
riam rūpėjo užsitikrinti nevar
žomą išėjimą Raudonojon jū
ron. Nuo to laiko partizaninę 
kovą veda Eritrėjos Išlaisvini
mo Fronto separatistai. Prieš 
penkerius metus marksistai 
įsteigė Populiarųjį Išlaisvinimo 
Frontą. Pradžioje tarp šių gru
pių vyko nuolatiniai susikirti
mai, bet dabar jos sujungė savo 
jėgas. Kadangi Eritrėjos gyven
tojai daugiausia yra mahometo
nai, partizanus remia ir ginkluo
ja arabų valstybės. Aštrios kau
tynės, pareikalavusios jau dau
giau kaip 1.000 gyvybės aukų, 
šiuo metu vyksta prie Eritrėjos 
sostinės Asmaros.
SPAUDŽIA DR. A. SACHAROVĄ

“Toronto Star” dienraščio 
atstovas D. Levy, aplankęs 
Maskvoje dr. A. Sacharovą, pa
tvirtino jam ir jo šeimai daromą 
didelį spaudimą. Regėjimą pra
randanti žmona Jelena vis dar 
negauna vizos Italijon, kur jai 
yra užtikrinta sėkminga opera
cija. Neįsileidžia jos ir kompar
tijos centrinio komiteto ligoni
nė, turinti šią operaciją galin
čius atlikti chirurgus. Žentui 
Jefremui Jankelevičiui, elektro
nikos inžinieriui, neleidžiama 
dirbti šioje srityje, papildomo
mis studijomis siekti augštesnio 
laipsnio. Duktė Tatjana Janke- 
levičienė, studijavusi žurnalisti
ką, buvo pašalinta iš uinversite- 
to 1972 m., o šiais mokslo me
tais vėl buvo įsileista. Amerikie
čių žymusis MIT institutas Jaf- 
remui ir Tatjanai yra pažadėjęs 
stipendijas, bet jiedu negauna 
leidimo išvykti į JAV. Spaudi
mas daromas ir nežinomų as
menų grasinimu nužudyti pen
kiolikos mėnesių amžiaus dr. A. 
Sacharovo anūką Matviejų. Spė
jama, kad šio šantažo ėmėsi 
KGB agentai. Dr. A. Sacharovo 
pozicijas susilpnino prekybinės 
sutarties su JAV atšaukimas. 
Dabar net ir jį rėmęs istorikas - 
R. Medvedevas pataria atsisaky
ti ryšio su Vakarais, nes išsilais
vinimas tegali ateiti iš krašto 
vidaus.'
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9 RELIGIHIIAME GYVENIME

Lietuvių kovos Vilniuje
Dr. J. Basanavičių pagerbė ir lenkiškai kalbantieji, pavadindami jį "didžiuoju lietuviu"

* MORALINIO PAKRIKIMO PA
VOJUS gresia moderniam žmogui, 
nes jis atplėšia moralę nuo religi
jos. Tai pareiškė Paulius VI, kalbė
damas Tarptautinei Popiežiškajai 
Teologinei Komisijai. Šio laikotarpio 
d'džiosios moralinės problemos esan
čios kontracepcija, abortai, sterili
zacija ir eutanazija. Popiežius pasi
džiaugė, kad komisija šiais metais 
pasirinko studijuoti krikščioniškąją 
morale, nes jos pagrindiniai princi
pai yra bandomi paneigti. Dabartinis 
žmogus nebežino nei kas yra gera, 
nei kas bloga, nei kokiais kriterijais 
pasitikėti. Net daug krikščionių yra

- tokioje padėtyje, nes prarado natū
raliosios moralės pagrindą kartu su 
apreikštosiomis i.- K. Bendrijos mo
komomis tiesomis. Paskelbtoji ab- 
so'iuti laisvė, žlugdo moralinį įsipa
reigojimą bei atsakomybe net to
kiose srityse, kurios yra labai svar
bios tiek asmeniniame, tiek sociali
niame gyvenime. Teologinės komi
sijos pareiga esanti išsamiai išstu
dijuoti visas Šv. Rašto vietas, kurios 
liečia žmogaus elgseną, ir su K. 
Bendrijos pagalba pritaikyti dabar
tiniam žmogui.

* KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ san
tykių klausimu paskelbė naujas in
strukcijas naujoji Vatikano komisi
ja santykiams su žydais tvarkyti. 
Remdamasi II Vatikano santarybos 
“Nostra aetate” deklaracija, minė
toji komisija, pirmininkaujama kard. 
J. Willebrands, savo instrukcijose 
skatina: 1. palaikyti glaudesnius ry
šius su žydais bendrų pokalbių ir 
bendros maldos srityje; 2. kreipti 
dėmesį į krikščionims ir žydams 
bendrus liturginius elementus, žy
dams palankų šv. Rašto interpreta
vimą, kurio praeityje kartais trūk
davo; 3. pašalinti priešžydiškus išsi
reiškimus krikščioniškosios istorijos 
bei tikybos mokyme ir spaudoje, 
steigti atitinkamus studijų ratelius 
ftugštosiose katalikų mokslo institu
cijose, kur tai įmanoma; 4. bendra- 
dąrtyįąutį su žydais, siekiant socia
linio teisingumo ir taikos tiek tau
tinėje, tiek tarptautinėje plotmėje; 
5. steigti tautines arba apygardines 
komisijas santykiams su žydais puo
selėti. Dokumentas primena, jog per 
paskutiniuosius 2000 metų yra buvę 
perdaug abipusio tamsumo ir neapy
kantos, nors dvasiniai ir istoriniai 
ryšiai turėtų krikščionis su žydais 
jungti.

* JAUNESNIŲ ASMENŲ SKY
RIMAS VYSKUPAIS JAV-se yra da
lis naujo Vatikano plano skirti į K. 
Bendrijos vadovaujančias vietas as
menis, kurie būtų pratę prie pasi
keitimų. Tai pareiškė JAV apaštališ
kasis delegatas arkiv. Jean Jadot. 
Parenkant naujus vyskupus, taipgi 
žiūrima, kad jie turėtų labai plačią 
sielovadinę patirtį. Apaštališkieji 
delegatai dabar turi atlikti plates
nius bei išsamesnius apklausinėji
mus pasauliečių, vienuolių bei kuni
gų apie tai, kokio vyskupo jie norėtų 
ir, jei galima, net tokį asmenį nuro
dytų. Anksčiau per porą mėnesių bū
davo galima parinkti naują vyskupą, 
o dabar tai užtrunka apie 6 mėne
sius. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad 
JAV-se žmonės yra labai atviri ir 
nuoširdžiai reiškia savo nuomones 
bei nurodo asmenis vyskupo parei
goms.

* 11 NORVEGIJOS STUDENČIŲ 
SLAUGIŲ buvo pateikusios prašy-

, mą valstybės sveikatos skyriui, kad 
nebūtų verčiamos bendradarbiauti 
abortų daryme ir slaugyme abortui 
ruošiamų bei po aborto atsigaunan
čių moterų. Sveikatos skyriaus di
rektorius Torbjorn Mork tokį jų 
prašymą pavadino diskriminacine 
laikysena prieš grupę ligonių, tu
rinčių lygias teises ligoninėse su ki
tomis ligomis sergančiais asmenimis 
ir tą prašymą atmetė. Jis iškėlė 
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klausimą, ar tokio nusistatymo besi
laikančios slaugės iš viso gali dirbti 
ligoninėse. Valdžios atstovas šias 
Mork mintis parėmė Norvegijos par
lamente. Studentes slauges remia 
Norvegijos Studenčių Slaugių Drau
gija, tvirtindama, kad studenčių pra
šymas kyląs iš jų sąžinės, o sąžinės 
laisvė turėtų būti respektuojama. 
Slaugė Elisabeth Athonisen pareiš
kė, kad dalyvauti aborto daryme 
reikštų nesiskaityti su slaugės pas
kirtimi, kurios pagrindinė pareiga 
yra gelbėti gyvybę. Be to, norinčios 
sau abortą daryti moters negalima 
laikyti ligoniu, o tiktai asmeniu, no
rinčiu dirbtinomis priemonėmis ap
sisaugoti nuo kūdikio. Liuteronas 
vyskupas Per Lonning parašė prita
rimo ir solidarumo laišką už savo 
sąžinės laisvę kovojančioms slau
gėms.

* ČILĖS KRIKŠČIONIŠKŲJŲ 
BENDRIJŲ ATSTOVAI išreiškė pa
sipiktinimą tarptautine propaganda 
prieš jų kraštą. Jų susirūpinimą su
kėlė 1974 m. lapkričio 6 d. priimtoji 
JT rezoliucija, kaltinanti dabartinę 
Čilės valdžią dideliu ir plačiu žmo
gaus teisių pažeidinėjimu. Šie dva
sininkai pareiškė, kad socialistinės 
Vakarų valdžios linkusios laikyti Či
lę valdančius reakcininkais ir deši
niaisiais ekstremistais, nors pastarie
ji iš tikro išvadavo Čilę iš tarptau
tinio marksizmo, kuris skleidė ne
apykantą ir pražūtį tautai. Jie savo 
pareiškime, kurį pasirašė net 32 
krikščioniškųjų religijų atstovai, pri
mena, jog dabartinės Čilės karinė 
junta nuo pat pradžios užtikrino 
žmogaus teises. Tai aiškiai matyti 
teisminėje procedūroje, Evangeliš- 
kųjų religijų atstovai JT rezoliuciją 
pavadino šmeižtu, pabrėždami, kad 
dokumentai, kuriais ' JT rėmėsi 
smerkdamos Čilės dabartinę valdžią, 
nėra patikrinti! Visi Bendrijų pasi
rašiusieji atstovai pripažino, kad či- 

: įėję'yra įvykę nelaimingų teisėš pi>- 
žeidimo atvejų, tačiau tai ne masi
niai ir organizuoti valdžios, veiksmai, 
o paskirų asmenų išsišokimai. Kari
nė valdžia pamažu esą stengiasi kraš
tą išvesti iš moralinio, ekonominio 
bei socialinio akligatvio, j kurį 
marksistai buvo nuvedę.

* PIJAUS XII IR JONO XXIII 
BEATIFIKACIJOS pirminis proce
sas jau užbaigtas. Kun. Paolo Moli
nari, S J, buvo postulatoriumi Pijaus 
XII bylos, o kun. Antonio Cairoli, 
OFM, — Jono XXIII. Postulatoriai 
vadovavo 7 metus trukusiam abiejų 
popiežių gyvenimų tyrinėjimui. Jų 
visos surinktos žinios dabar ofici
aliai pateiktos šventųjų pripažinimo 
kongregacijai, kuri turės viską per
žiūrėti ir padaryti galutinį sprendi
mą. Tai bus dar ilgas procesas, nes 
reikia aplankyti visas vietoves, kur 
kandidatai į šventuosius gyveno, ir 
apklausinėti žmones, kurie su jais 
santykiavo.

* ANGLIJOS PARLAMENTAS
oficialiai atsisakė iki šiol turėtosios 
veto teisės Anglikonų Bendrijos rei
kaluose. 145 balsais prieš 45 balsus 
žemieji Rūmai panaikino įstatymą, 
kuris Anglijoje galiojo nuo refor
macijos laikų. KUN. J. STŠ.

Į PARDUODAME LIETUVIŠKUS

' SŪRIUS, cstiikq duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
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R. Statulevičius

“Mes be Vilniaus nenurim
sim!” Tos dainos žodžių aidas iš 
nepriklausomos Lietuvos per ža
liąją sieną graudino vilniečių 
širdis per 19 metų ir kėlė pasi
ryžimą ištverti.

Direktoriaus žodžiai
1925 m. besibaigiant, naujus 

1926 m. pasitinkant Vilniuje, 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
dir. Marcelinas šikšnys savo 
kalboje į Vilniaus jaunimą krei 
pėsi šitaip:

Už pusvalandžio pradėsime naują 
20 šimtmečio antrąjį ketvirtį. Pirma
sis ketvirtis priklausė mūsų kartai, 
o tas antrasis priklausys jums. Mes, 
per praeitus 25 metus siekdami 
mokslo arba dirbdami svetur, svajo
jom apie nepriklausomą Lietuvą. Po 
pasaulinio karo grįžome namo į sa
vo sostinę Vilnių su Nepriklauso
mybės aktu rankose. Čia pradėjome 
laisvos Lietuvos atstatymo darbą. 
Bet, deja, neilgai džiaugėmės! Mūsų 
kaimynė Lenkija išplėšė mūsų šir
dį — Vilniaus kraštą. Vienok pasi
likome savo sostinėje, tęsiame ir tę
sime savo lietuvišką darbą, kol pa
jėgsime. Jūs, jaunieji, mūsų viltis ir 
ramstis, jums priklauso tas antrasis 
XX amžiaus ketvirtis.

A. a. M. šikšnio jau nėra gy
vųjų tarpe, bet išliko gyvi jo žo
džiai, kuriuos šiandien perduo
du jauniausiai mūsų kartai. Na- 
užilgo, t. y. 1976 metais, prasi
dės paskutinis XX šimtmečio 
ketvirtis. Tas ketvirtis priklau
so mūsų dabartiniam jaunimui, 
tam jaunimui, kuris vargsta tė
vynėje, ir tam, kuris gimė, au
ga, semia mokslą laisvuose pa-, 
šaulio kraštuose.

Mokytis iš praeities
Kad pasiektume savo tikslą, 

reikia pažinti kelią, kuriuo bu
vo eita prie to tikslo anksčiau, 
kas ir kaip pasiekta, žodžiu, rei
kia pažinti praeiti ir, kas priim
tina, pasisavinti, klaidų vengti. 
Dabar kartais girdime iš vieno 
kito mūsų veikėjų, kad praei
ties minėt neverta, užmirškime, 
kas buvo, gyvenkime dabartimi 
ir ruoškimės ateičiai, sugyven-

Mus apgynė lietuviai kariai
Tais metais, kai Lietuvon veržėsi rusai, traukėsi vokiečiai

S. ŠETKUSAbu su žmona tempiam laga
minus siaura, dulkėta Panevėžio 
gatvelę, / Diena šilta, tvanki. 
Tempti sunku, bet reikia, nes 
sovietai jau šiapus Rokiškio. 
Neturim su jais jokių sąskaitų, 
bet daugiau jų nenorime maty
ti. Užteko pabūti po jų valdžia 
pirmaisiais Lietuvos okupacijos 
metais. Dabar — kuo toliau nuo 
jų. Iki Panevėžio prekių stoties 
— apie kilometras kelio. Bet ar 
ten mus paims koks traukinys, 
nežinom. Apgultas žmonių 
“Arbeitsamtas” nieko tikro ne
pažadėjo. Kratėsi maldaujančių 
paimti darbams į Vokietiją. Vos- 
ne-vos įsiprašėm įtraukti mudu 
į darbininkų sąrašą ir dabar štai 
žygiuojam.

Mieste jokių susisiekimo prie
monių nebegalima gauti. Prany
ko ir gausūs vežikai, nebematom 
jų jau kelios dienos. Štai iš lėto 
atvažiuoja vienas ir sustoja prie 
pat mūši}. Stambus rusas, orto
doksas, ilgais plaukais ir ruda 
barzda. Galva jis rodo lipti į ve
žimą. Važiuojam. Tie Panevėžio 
vežikai panašūs vienas į kitą, 
bet šitas pažįsta žmonos motiną.

Ortodoksai turi Panevėžyje ne
didelę koloniją nuo caro laikų. 
Verčiasi vežikavimu bei sodinin
kyste. Gyvena jaukiai, turi nau
ją nedidelę cerkvę, kurios bokšte 
pakabintas vietoje varpo gele
žinkelio bėgis. Žmonės ramūs ir 
geri. Dabar ir jiems rūpestis — 
nėra kur bepasidėti. Iškrauna 
mudu stotyje, neima jokio už
mokesčio, pasako “S Bogam” ir 
nuleidęs galvą nuvažiuoja.

♦ * *
Stotyje nė gyvos dvasios. Ne

atrodo, kad galėtų eiti trauki
niai. Susigraibom kiek šiaudų, 
įsitaisom prie pat bėgių. Taip 
praleidžiam naktį. Pažadina so
vietiniai belaisviai, einantys, 
matyt, į darbą “Maisto” fabrike. 
Jie nustebę žiūri į mudu. Vienas 
klausia: “kuda, počemu?” Tik 
kitos dienos pavakary pradeda 
rinktis ir daugiau panevėžiečių. 
Vienas siuvėjas atvyksta su di
džiausia šeima. Sutemus pasiro
do nuo Rokiškio pusės ir trauki
nys. Iš jo išlipa kelios šeimos. 
Atpažįstame’ žmoną bei dukterį 
žinomo, visų mėgstamo majoro, 
žiauriu būdu sovietų nužudyto 
pirmaisiais okupacijos metais. 
Kituose vagonuose matyti išvar
gę sovietų piliečiai. Neatrodo, 
kad jie būtų vežami per prievar
tą, nes traukinio palydovas vie
nintelis vos gyvas civilis vokie
tis. Jis vaikšto apatiškai ir neat
rodo patenkintas, pamatęs nema
žą būrį panevėžiečių, apsirengu
sių pačiais geriausiais drabu
žiais, tinkamais vestuvėms, o ne 
darbams Vokietijoje.

Patikrina jis visus pagal sąra 
šą, surašo kreida ant vagono sie
nos pavardes, jas juokingai iš
kraipydamas, atstumia duris iki 
galo ir rodo lipti į vidų. Kaip 
lipti? Vagone pasieniais dar ne

P. ANCEVIČIENĖ

kime geruoju su buvusiais prie
šais, visi kartu kovokime prieš 
komunizmą. Graži ir teisinga 
mintis, bet, pridėkime dar: bū
kime atsargūs ir neužmirškime, 
kaip buvome apgauti. Žinome iš 
gilios praeities Lenkijos apetitą 
Lietuvos atžvilgiu. Dar tik atsi
kūrus, o vėliau sustiprėjus Lie
tuvai, lenkai svajojo turėti ją 
savo provincija. Lenkų kalboj 
yra likęs netgi išsireiškimas “na 
Litwie” (kaip “na Polesiu”, “na 
Antokolei”), bet ne “w Litwie”, 
kai kalbama apie valstybę (w 
Rosji, w Ameryce”).

Lenkų okupacijoje
Tuoj po pirmojo pasaulinio 

karo, būtent 1919 m., Lenkija 
buvo pasiryžusi prijungti Lietu
vą su sostine Vilnium. Jai nepa
vyko — Lietuva ties Giedrai
čiais budėjo. 1920 m. lenkai pri
pažino Vilnių ir Vilniaus kraštą 
Lietuvai, pasirašydami dvi su
tartis — liepos 10 ir spalio 7 d. 
Suvalkuose. Ir kas atsitiko? Po 
dviejų dienų, t. y. spalio 9, len
kų generolas Želigovskis, Pil
sudskio pavestas, puolė ir už
ėmė Vilnių bei apylinkes.

Vilniaus’ kraštas kentėjo tą 
lenkų okupaciją 19 metų. Pakė
lė galvas Vilniaus krašto lenkai 
dvarininkai, prie jų prisidėjo 
atvežti iš Lenkijos gilumos val
dininkai, mokytojai ir kaikurie 
miesčionys. Sąmoningų lietuvių 
patriotų, neskaitant grįžusiųjų 
po karo veikėjų, pačiame Vil
niaus mieste buvo nedaug. Dau
guma lietuvių, grįžusių po karo 
iš Rusijos bei Sibiro, buvo išsi
lavinę žmonės, baigę mokslus 
užsienyje. Iš Voronežo į Vilnių 
atvažiavo būrys mokytojų, stu
dentų ir kaikurių profesijų žmo
nės. Tuoj visi, be pažiūrų skir
tumo, stojo į bendrą lietuvišką 
darbą. Pirmiausia susidarė nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpti 
komitetas, vėliau pasivadinęs 
Labdarybės Draugija, kuri per 
visą okupacijos' laiką rūpinosi 
lietuvių našlaičiais prieglaudo

maža anglių. Jokių suolų. Bet 
gaišti nėra kada. Lipame. Mote
rys kloja ant Anglinių grindų 
antklodes ir ruošia savo šei
moms kampelius, guldo vaikus.

Traukinys pajudą naktį. Mir
ga žvaigždės, pro praviras vago
no duris šviečia balkšvas mėnu
lis. Tik vaikai , miega. Suaugę 
gulinėja ar sėdinėja atsirėmę į 
daiktus. Mes keli susėdame ant 
grindų, tarpdury nuleidę kojas 
į lauką. Niekas nekalba. Netiki, 
kad tikrai važiuojam, kad tai re
alybė, o ne sunkus sapnas, iš ku
rio negalim pabusti. Man stovi 
akyse žmogus, niekap negalįs at
sisveikinti su savo šunim. Klūpo 
jis ant kelių apsikabinęs jo kak
lą ir graudžiai abu verkia. 
Kartais atrodo tuoj, tuoj pabū
sim, bet nebepabundam. Trauki
nys važiuoja vis greičiau. Netru
kus paskutinieji Panevėžio šešė
liai išnyksta nakties tamsoje.

* * *
Galėjo būti netoli Šeduvos, 

kai po traukįniu sprogo mina. 
Jaučiam, kad traukinys lekia 
galvatrūkčiais lyg per didelių 
akmenų grindinį, smarkiai siū
buoja į šalis, pasvyra į priekį ir 
kažkur atsitrenkęs sustoja. Nė
ra kada išsigąsti, nes tuo pat 
metu išgirstame tankius šūvius. 
Šaudymas eina garsyn, atrodo, 
artėja prie mūsų pakrypusio va
gono, ant kurio grindų gulim su
simaišę žmonės ir daiktai. Pa
galiau prie pat durų iš karto su
klega keli kulkosvaidžiai. Prie 
jų tuoj prisijungia visa eilė de
šinėje pusėje, užverda tikros 
kautynės. Girdime zvimbiančias 
kulkas, atsimušančias į geleži
nes vagonų dalis, bei krintančias 
medienų atplaišas. Nežinome 
kas čia darosi ir kada visai tai 
pasibaigs. Gulim sukritę ir dan
tis sukandę laukiam.

Pagaliau šaudymas ima retė
ti, o po kurio laiko visai nurims
ta. Tyloje klausomės sulaikę 
kvapą: kažkas dūsauja prie va
gono durų, žiūrim — vokiškas 
šalmas, po juo — išplėstos akys 
kario, kuris sušunka lietuviškai: 
“Atmušėm rupūžes, galit lįsti 
lauk!’ * * *

Lauke aušta rytas. Migloje 
matome palei patį traukinį išsi
dėsčiusią ilgą eilę vokiečių ka
rių. Geriau įsižiūrėję pastebim, 
kad tai tikrai su lietuviškais 
ženklais. Savisaugos dalinys! Vy
rai guli gilioje žolėje greta vie
nas kito, abiem rankom įsikabi
nę į kulkosvaidžius, nenuleisda
mi akių nuo netoli esančio miš
ko. Kiek toliau ant bėgių stovi 
garvežys ir eilė vagonų. Mūsiš
kis įkritęs į minos išmuštą duo
bę. Matyti susirangę bėgiai. 
Paskutinis vagonas stovi skersai 
bėgių, kiek pasviręs į nedidelį 
tiltą, kurio apačioje teka per 
pievas vandeningas upelis. 

se, išlaikė atvažiavusiems moks
leiviams bendrabučius, šelpė 
kalinius. Mokytojai įsteigė Vy
tauto Didžiojo lietuvių gimnazi
ją. “Ryto” švietimo draugija 
ėmė steigti pradžios mokyklas. 
Mokytojams ruošti tapo įsteigta 
lietuvių mokytojų seminarija ir 
prie jos pavyzdinė pradžios mo
kykla. Atgaivinta Mokslo Drau
gija su dr, Basanavičium prie
šaky, Sv. Kazimiero švietimo 
draugija, lietuvių klubas. Mo
kytojai įsteigė savo sąjungą, at
sirado kultūros bei švietimo 
draugija, tarnaičių šv. Zitos, 
amatininkų organizacija. Lietu
viai gydytojai atidarė lietuvių 
polikliniką, kuri vis didėjo ir 
tapo žinoma gydytojais specia
listais ligonine, į kurią atvažiuo
davo gydytis net lenkai iš kitų 
vietovių. Visų organizacijų prie
šakyje stovėjo Tautinis Lietuvių 
Komitetas, vėliau saugumo su
metimais pasivadinęs Laikinuo
ju Komitetu.

Pradėjus jaunimui studijuoti 
universitete, atsirado Lietuvių 
Studentų Sąjunga, pradėjo veik
ti skautai, įvairios moksleivių la
vinimosi kuopelės, sporto kam
peliai ir t. t. Švenčionyse buvo 
įsteigta gimnazija. Vėliau atsira
do ūkininkų organizacija.

Lenkiškai kalbantieji
Nežiūrint lenkų priespaudos, 

lietuviškas gyvenimas Vilniaus 
krašte virte virė. Buvo spausdi
nami periodiniai ir vienkarti
niai laikraščiai. Įsteigtas ir len
kų kalba savaitinis laikraštis 
“Žycie Ludu”, kuris buvo uoliai 
skaitomas “čionykščių” arba 
“tuteišų”, t. y. gimusių ir augu
sių Vilniaus krašte, nekalbančių 
lietuviškai. Pirmą kartą jie vie
šai pasirodė padėdami vainiką 
ant mirusio dr. Basanavičiaus 
karsto su parašu: “Wielkiemu 
Litwinowi od litwinow mowią- 
cych po polsku” (didžiajam lie
tuviui nuo lietuvių, kalbančių 
lenkiškai). Kaikurie jų siuntė 
vaikus į lietuviškas mokyklas. 
Su tokių pagalba buvo išrinktas 
pirmas lietuvių atstovas į Vil
niaus savivaldybę. (B. d.)

Brangiam Tėveliui

A+A
JUOZUI DELKUI

išsiskyrus su šiuo pasauliu, sūnų OSVALDĄ ir jo 
šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

O. A. Skrebūnai L. I. Juzukoniai

S. J. Andruliai

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, jo sūnui didžiai gerbiamam Lietuvių

Namų valdybos nariui OSVALDUI DELKUI 

ir jo šeimai nuoširdžių užuojautų reiškia —

Lietuvių Namų tarnautojai

A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

mirus, vyrui BRONIUI, dukrai DANUTEI NOR- / 
KIENEI, sūnums TADUI ir VITUI bei jų šeimoms, 
liūdinčioms mylimo asmens, reiškiame nuoširdžių 

užuojautų — ,

Vincas, Stasė, Edmundas Zadurskiai
) 

Arūnas ir Danutė Stosiai

Rusiškiems užpuolikams aiš
kiai nepasisekė. Jei traukinys 
nebūtų ėjęs greitai, nebūtų pra
lėkęs minos ir dabar būtų gul- 
lėjes kartu su mumis kur nors 
tilto apačioje. Užpuolikams beli
ko patiems užbaigti darbą auto
matais, bet vos jie pradėjo šau
dyti, kaip iš žemės išdygo lietu
vių karių dalinys ir taip pažėrė 
iš kulkosvaidžių ir šautuvų, kad, 
miško linkui žiūrint, žolė, krū
mai, medeliai atrodė kaip dal
giu nukirsti. Sunku buvo įsi
vaizduoti, kaip galėjo likti gy
vas bent vienas sovietinis užpuo
likas. Nukautų nematėm, nes vi
sur kilo ryto migla, be to, mums 
visai ne tas rūpėjo. Džiaugėmės, 
kad iš mūsų grupės niekas nenu
kentėjo. Girdėjom, kad buvo už
puolikų nukautos trys rusės, bu
vusios prie savo vagono durų, 
bet ir to patikrinti negalėjom. 
Niekad nieko panašaus neišgy- 
venusiem civiliam pakako savos 
baimės ir rūpesčio. Kol atsiga
vom, apsitvarkėm, nuraminom 
moteris bei vaikus, atėjo ir ry
tas. * * *

Atvyko kažkokių vokiečių ko
misija, pasisveikino su dalinio 
karininkais, viską apžiūrėjo, 
perkeldino mūsų būrelį į vieną 
patuštintų prekinių vagonų ir 
vėl išvyko savais keliais. Kariai 
pamiškėje tvarkėsi ir rikiavosi į 
eilę. Mes jiems buvome dėkingi. 
Norėjome daug ką pasakyti, bet 
jie buvo tolokai nuo mūsų. Jau
tėme tik, kad tarp mūsų užsi
mezgė kažkoks labai artimas ry
šys. Jiems buvo taip pat liūd
na, kaip ir mums. Mes važiavo
me iš savo tėvynės, o jie bevil
tiškose sąlygose paliko jos ginti. 
Ginti savo brolių ir seserų, ku
riuos žudyti buvo pasiryžęs 
keršto ir neapykantos pilnas pa
vergėjas. Priešas gerai buvo pa
informuotas, kad mūsų būrelyje 
nebuvo nė vieno provokiečio, 
priešingai — vokiečių neretai 
persekioti lietuviai: šeimos, mo
terys, vaikai ir net kūdikiai. 
Vistiek puolė mūsų vagoną, nes 
jam ne lietuvių tauta rūpėjo, 
bet rusų.

Stovėjome prie vagono durų 
ir žiūrėjome į besirikiuojančius 
savo mielus lietuvius karius. 
Kas žino, gal paskutinį kartą? 
Buvo graudu, bet kartu ir džiu
gu juos matyti. Štai, šitie kariai 
dar kartą pajėgė įrodyti oku
pantui, kiek lietuvių tauta jų 
laukia. Atskleidė visos tautos 
ryžtingą dvasią. Priminė, kad 
tai tautai dar išauš Velykų ry
tas.

Kai traukinys vėl pajudėjo, iš- 
tiesėm į tuos karius rankas, o 
jie mums pamojo. Matėm dar, 
kaip jie stovėjo ramiai, bąltais, 
tarytum akmeniniais, veidais, 
žiūrėdami į tolius. Už jų žaliavo 
lietuviška giria, kilo rūkai iš 
pievų.

A+A
MARIJA! KRASAUSKIENEI

mirus, jos vyrų BRONIŲ, dukrų DANUTĘ NOR
KIENĘ, sūnus TADĄ, VYTĄ ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučiame —

E. ir A. Augustinavičiai H. Kairienė
B. ir B. Dirsės A4. ir B. Povilaičiai
A. ir M. Grincevičiai A. ir K. Ratavičiai
A. ir B. Stonkai V. ir V. Treigiai
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A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

mirus, vyrui BRONIUI, dukrai DANUTEI, sūnums
TADUI, VYTUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems 

giliausių užuojautų reiškia —
V. B. Cvirkos J. J. Vitkauskai

P. P. Pekarskai

A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

mirus, sūnui TADUI su šeima ir visiems giminėms

bei artimiesiems reiškiame giliausių užuojautų —

J. P. Dovidaičių šeima

A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI 

mirus, jos vyrų, dukrų DANUTĘ NORKIENĘ, žen
tų MEČISLOVĄ, sūnus — TADĄ ir VYTAUTĄ su 
šeimomis giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučia—

P. B. Sapliai P. Siminkevičienė

A+A
MARIJAI KRASAUSKIENEI

mirus, jos vyrų BRONIŲ, dukrų DANUTĘ NOR
KIENĘ, sūnus — TADĄ ir VYTAUTĄ bei jų šei

mas giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. P. Laureckai J. A. Vaškevičiai

A+A
STEPONUI JUODIKAIČIUI

mirus, jo žmonų JUZEFĄ skausmo valandose nuo
širdžiai užjaučiame —

V. Z. Gvaldos Br. Mikšys
St. Telšinskas VI. Žemaitis



Ir moterys tarnauja kalėjimuose
Čia pasakoja savo patirtį lietuvaitė sociologė, 

tarnaujanti viename Kanados kalėjime

Kai mažas vaikas ką nors ne
gerai padaro, tai jis yra vyres
niųjų baudžiamas. Kai suaugęs 
žmogus nusikalsta, taip pat yra 
baudžiamas vyresniųjų — val
džios bei jos astovų: teisėjų, po
licijos, kalėjimo tarnautojų.

Kadangi aš pati esu kalėjimo 
tarnautoja, galiu jums papasa
koti, kuo skiriasi kalėjimo gy
venimas nuo laisvo gyvenimo, 
kaip žmonės skiriasi nuo vienas 
kito. Ir juo mažiau suprantame 
apie šituos skirtumus, juo di
desnis atsiranda socialinis tar
pas. Sumažinti tai spragai ban
dysiu sudaryti vaizdą, kuris yra 
skirtingas nuo įprasto gyvenimo 
kelio. Mes pasirinkome vienokį 
kelią, o kiti — kitokį ir jame 
pasimetė, nes pasirinko tą kelią, 
kuris veda į teismus ir kalėji
mus.

Galbūt mums atrodo, kad ka- 
lėjiman pakliūna vien tik žemo
ji klasė, bet statistika rodo, kad 
tenai patenka visų klasių ir įvai
rių rasių žmonės. Šiais laikai ten 
atsiduria daugiausia jaunimas, 
t.y. 18-30 metų vyrai. Juos ten 
nuveda blogas tėvų pavyzdys, 
bloga draugų įtaka, religinio 
auklėjimo ir bendradarbiavimo 
su vyresniaisiais stoka.

Kalėjimai Kanadoje yra ke
lių rūšių — pagal nusikaltimo 
dydį. Man tenka dirbti pataisos 
namuose, kur kaliniai atlieka 
bausmę nuo 3 mėnesių iki dve
jų metų už vagystę, už įsibrovi
mą į svetimą nuosavybę, už su
klastojimą dokumentų ir pan.

Jaunuolis, atlikęs savo baus
mę, dažnai sugrįžta į pataisos 
namus, vėl padaręs tą patį nusi
kaltimą. Daugeliu atvejų čia jie 
randa draugų ir geresnį gyveni
mą, negu anksčiau turėjo. Val
džia sudaro materialines sąly
gas, teikia dvasinį aprūpinimą, 
sveikatos priežiūrą, duoda spor
to priemones, teisinius patari
mus, galimybę išmokti amato — 
elektriko, metalininko arba 
baigti gimnazijos ar net univer
siteto kursą korespondentiniu 
būdu. Be to, jie gauna privile
gijas: pasimatymą su artimai
siais, reikalui esant, leidimą ap
lankyti namiškius, kartą į sa
vaitę žiūrėti filmo ir lošti ‘bin- 
go’. Be to, jie kasdieną klausosi 
radijo, žiūri televizijos ir gau
na kas vakarą miesto spaudą. 
Švenčių metu rengiami koncer
tai su specialiomis vaišėmis, per 
Kalėdas, Naujus Metus išdalina
mi siuntinėliai su skanumynais, 
riešutais, saldainiais ir cigare
tėmis. Patikimesni jaunuoliai 
leidžiami žaisti ledo ritulį už ka
lėjimo ribų palydovo priežiūro
je. Taip pat jie gauna piniginį 
priedą — vieni daugiau, kiti ma

žiau, žiūrint koks darbas bei el
gesys. Iš tų pinigų dalį gauna 
smulkioms išlaidoms — tabakui 
ir pašto reikmenims. Likusieji 
pinigai eina į taupomąją kasą, 
kuriuos jie gauna išeidami iš 
kalėjimo.

Tam tikru atveju darbą tu
rintis žmogus gali pasilikti dirb
ti už kalėjimo ribų, bet kas va
karą turi sugrįžti nakvoti. Tokie 
asmenys turi užsimokėti už 
maistą ir nakvynę. Jiems leidžia
ma dirbti mieste, padėti šei
mom, nes tikimasi, kad galbūt 
pasitaisys.

Iki šiol kalinius prižiūrėdavo 
tiktai vyrai. Prieš dvejus metus 
valdžia ėmė priiminėti ir mote
ris, tuo būdu siekdama pataisy
ti jaunuolių elgesį. Viltis pasi
tvirtino — matyti geresni rezul
tatai. Mat, jauni vyrai, matyda
mi aplinkui mergaites, stengiasi 
būti tvarkingesni: nešioja trum
pesnius plaukus, skutasi barzdas 
ir dažniau šypsosi. Jų nuotaika 
būna geresnė, elgesys padores
nis: nespjaudo and grindų, gra
žiau elgiasi prie stalo ir vartoja 
gražesnę kalbą.

Nuobodumui pašalinti patys 
kaliniai leidžia mėnesinį savo 
laikraštuką. Ten būna poezijos, 
religinių straipsnių, apysakų ir 
juokų. Žodžiu, visi gali parodyti 
savo talentus.

Be darbo kalėjime dienos bū
tų perdaug ilgos, todėl kaliniai 
privalo padėti dirbti virtuvėje, 
plauti baltinius, valyti grindis, 
pjauti žolę, kasti sniegą, dažyti 
kambarius ir atlikti sanitarinius 
darbus.

Mūsų institucija yra į šiaurę 
nuo Toronto. Ten ji turi nuosa
vybę, kur dalis kalinių gyvena 
ir kerta medžius. Pastarieji ga
benami į miestą,, kur mūsų kali
niai iš jų dirba stalus parkams.

Kalinių darbo diena yra, kaip 
ir visų darbininkų, nuo 8 v. ryto 
iki 4.30 po pietų. Dirba penkias 
dienas į savaitę.

Kalėjime gyventi reiškia ne
turėti privatumo.’Ten yra prie
žiūra ištisas 24 Valandas. Kali
niai prižiūrimi ir .valgant, ir ei
nant į darbus, ir sportuojant, ir 
miegant. Viši' laiškai yra tikri
nami/ persk aitomip vėhužkli juo- 
-jamUt.a
Kai ateina aplankyti artimas 
žmogus, jis nuvedamas į spe
cialų kambarį, kur gali kalbėtis 
su kalinių, bet budri tarnautojo 
akis seka kiekvieną judesį. Pa
simatymui duodama viena va
landa kartą į savaitę;

Galima matyti, kad kalėjime 
visko yfž, išskyrus vieną dalyką, 
būtent LAISVĘ. Mes lietuviai, 
gerai žinome ką reiškia neturėti 
laisvės. E. S.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukakties proga St. Catharines, Ont., miesto burmistras Joe Reid paskelbė 
Lietuvos Savaitę vasario 8-16 d. Nuotraukoje—KLB St. Catharines apylinkės atstovai pas burmistrą. Iš kairės: vice- 
pirm. J. Paukštys, pirm. J. Šarapnickas, burmistras J. Rcid, Niagaros vynuogių festivalio karalaitė Viltė Zubrickaitė

Atspindėti ir kurti ateitininkijos gyvenimą
Pasikalbėjimas su vyriausiuoju "Ateities" redaktorium kun. dr. Kęstučiu Trimaku 
šiol “Ateities” žurnaląIki 

leido Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga. Nuo 1972 m. pradžios 
jį redagavo kun. J. Staškevi
čius, talkinamas redakcinio ko
lektyvo Toronte. Ligšioliniai 
leidėjai “Ateitį” perleido Atei
tininkų Federacijai, kurios cent
ro valdyba pakvietė kun. dr. 
Kęstutį Trimaką vyriausiuoju 
redaktorium. Sekančiu pokal
biu su naujuoju redaktorium 
norime supažindinti “Tėviškės 
Žiburių” skaitytojus su pasikei
tusia “Ateities” žurnalo padė
tim.

— Kokiomis aplinkybėmis su
tikote redaguoti “Ateities” žur
nalą?

— Trečią valandą po vidur
nakčio . . . Prieš vidurnaktį te
lefonu Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. P. Kisielius mane pa
kvietė redaguoti. Po trijų va
landų nemigos nusprendžiau su
tikti redakcinį darbą koordinuo
ti ir surasti tris pajėgius jaunus 
akademikus, kurie pamainomis 
redaguotų po numerį. Jutau, jei 
“Ateitis” užgestų, būtų jaučia
ma tamsa. Todėl sutikau. Ka
dangi jau dirbau pilną psicholo
go darbą ligoninėj, norėjau re
dagavimu pasidalinti su kitais. 
Nors jieškojau, 
trijų nesuradau, 
dviejų. Suradau 
reikėjo pradėti, 
ėmiau didžiąją 
nešti, tikėdamasis, kad vėliau 
prisidės kiti. Visais planais, su
manymais bei rūpesčiais dali
nuosi su Aldona Zailskaite. Ji 
jau ir anksčiau buvo parodžiusi 
iniciatyvos, suburdama studen
tų būreli, kurie domėjosi “Atei
tim”. Pakviečiau juos redakci
jom o šalia jų dar ir kitus— vi-

Kun. dr. A. Trimakas, vyriausias da
bartinis “Ateities” žurnalo redak
torius
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REQUIEM PATYS SAU?
AL. G1MANTAS

Jungtinių Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime vyks
ta dalykai, kurių ir didžiausi 
LB priešai negalėjo tikėtis. Po
sūkis skilimo linkme tebėra ne
platus, tačiau pats jo faktas yra 
apgailėtinas.

Jei iki šiol gana tvirtai buvo 
manoma, kad tik išorės priešai, 
šiuo atveju sovietinamos Lietu
vos tvarkytojai, būtų pajėgę 
vienu ar kitu, būdu suskaldyti 
lietuviškąją išeiviją, tai dabar
tinis atvejis rodo, kad tai įvyko 
be jokios pašalinės intervenci
jos.

Savo metu buvo plačiai žino
mas posakis apie revoliucijas, 
ėdančias savo vaikus. Kažkas 
panašaus, pasirodo, gali nesun
kiai įvykti ir politinių emigran
tų tarpe. Pasitikėjome savimi 
stipriai, pastoviai ir be mažiau
sios abejonės. Savo metu šaipė- 
mės iš kitų tautų ankstyvesnių 
emigrantų likimo, jų veiklos 
metodų ir . . . sunykimo. Pasi
rodo, ir patys bandome sukti 
prarajos linkme, gerai matyda
mi, kad kritišku atveju, jei jau 
prie to prieitų, krentant nebūtų 
už ko griebtis. Tai jau kvepia 
tragedija ar bent jau giliu nesu
sipratimu, nieko gero nežadan
čiu.

Kažkas, kažkur ir kažkaip mū
sų tarpe kažkuo nepasidalina, 
nepasitiki, nerimsta . . . Visa 
tai vyksta tariamo ar tikro gi
laus patriotizmo vardu ir be
veik šventųjų aureolėmis pasi
dabinus.

Kaip į reikalą bežvelgsi, kiek
vienas turės sutikti, kad Jung-.

deja, iki šiol 
Nesuradau nė 
vieną. Darbą
Todėl apsi- 

naštą pradėti

s/DNč/D^Teviškes Žiburių" prenumeratą 
ir prašau siuntinėti savaitraštį šiuo adresu 
(esu "TŽ" ska'itytojaslr

Vardas ir pavardė .......................................................... .................

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

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

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

Metinė "T. Žiburių" prenumerata — $10.00

Rėmėjo prenumerata — $15.00

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

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

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

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

Metinė "TŽ" prenumerata naujiem skaitytojam — $7.50 
Pašto perlaidas arba čekius siųsti: "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada

riantiems ateitininkams. Duosiu 
pavyzdį. Argi 1974 ir ateinan
čiųjų metų ateitininkijos gyve
nimą “Ateitis” pakankamai at
spindėtų, jei savo puslapiuose 
nespausdintų prof. Ant. Macei
nos laiško dabartiniam Federa
cijos vadui dr. P. Kisieliui ir 
atsiliepimų į tą laišką? “Atei
tis” turėjo paskatinti, kad tokių 
atsiliepimų būtų. Tuo žurnalas 
jau ne vien ateitininkijos gyve
nimą atspindi, bet ir jį kuria.

— Kokiu būdu “Ateitis” sie
kia atlikti kitą savo uždavinį — 
ypatingą dėmesį kreipti į vyres
niuosius moksleivius bei stu
dentus?

— Su studentais nėra sunku. 
Beveik visa “Ateities” redakci
ja sudaryta iš studentų. Bendra-

lai, pradžioj neturėjome laiko 
iš anksto ilgam terminui pla
nuoti. Turėjome tuoj kibti rink
ti medžiagą sausio numeriui. 
Suvokdami prof. Ant. Maceinos 
laiško svarbą visai ateitininki- 
jai, išsiuntėme daug laiškų ir 
spaudoj prašėme atsiliepti į to 
laiško mintis. Atsiliepė visa eilė 
sendraugių, studentų ir viena 
moksleivė. Kituose numeriuose 
jau siekiame turėti vyraujan
čias temas. Vasario numery — 
dėmesys Lietuvai ir tautai: 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” ir Lietuvą lankiusiųjų 
studentų įspūdžiai. Kovo, vely
kiniame numery — krikščioniš
koji ateitininkų misija. Ateityje 
numatome gvildenti visą eilę 
prof. Ant. Maceinos iškeltų 
klausimų.

— Kokius skyrius įvedate į 
“Ateities” žurnalą?

— Įvesti šie skyriai: “An
tai ...” — komentarai apie šių 
dienų akutalij as, “Atvirai” — ti‘- Kvie’črame'’frikHmes“ augš-

tus valdžios pareigūnus, įvairius 
įtakingus, asmenis, spaudos, ra
dijo bei televizijos atstovus, 
kad jie, dalyvaudami mūsų mi- 
•ųėjimuose^iskelbtų pasauliui 
mūsų •tauto8> nelaisvę,
••- Joi metų eigoje sielojamės 
kultūriniais savo reikalais, gy
vename tautinio išsilaikymo 
problemomis, tai vasaryje ypa
tingai pabrėžiame politinį mo
mentą — laisvės kovos reikalin
gumą. Su laisvės kova neatski
riamai drauge eina ir kasmeti
nis Tautos Fondo vajus. Tai vi
sų mūsų tikroji parama tiesio
giniams laisvinimo darbams, 
kuriems vadovauja VLIKas.

tinių Valstybių Lietuvių Bend
ruomenė yra pati stipriausia 
ir reikšmingiausia ekonomine, 
kultūrine ir politine prasme. 
Tai stipri jėga esamų galimybių 
ribose, ir betkurie nesklandu
mai ar negalavimai tiesiogiai 
liečia amerikiečius lietuvius ir 
netiesiogiai likusias pasaulio 
lietuviškąsias bendruomenes. 
Žala jau padaryta. Konkretūs 
nuostoliai šiandien dar lyg ir 
nematomi, bet jie gali išryškėti 
greitai.

Padėtį slėpti ar ką nors glos
tyti nėra jokio reikalo. Priešin
gai, jei laiku neįžvelgsime didė
jančio pavojaus esančiam susi
skaldyme, tikrai nepatarnau
sime bendriesiems interesams. 
Savo metu beveik konvulsijose 
kamavosi BALFas, dabar atėjo 
eilė Bendruomenei. Kyla klau
simas — kas bus sekantis? Gal 
Lietuvių Fondas, gal Amerikos 
Lietuvių Taryba?

Piktybinis auglys bando įsi
veisti ir naikinti lietuviškosios 
išeivijos kūną. Jis iš naujo ver
čia klausti: koks mūsų atsparu
mas, ištvermė, susiklausymas ir 
įsipareigojimas? Jei laikytume 
egzaminą, pažymys būtų žemiau 
patenkinamo . . .

S. Kudirkos atlydėjimo iš 
Maskvos reikalas dar kartą pa
rodė, kaip toli esame nuo bend
ro lietuviško susipratimo, draus
mės ir konsolidacijos. Dėl mū
siškių tuščių ambicijų ir kvailo
ko užsispyrimo Kudirka su šei
ma Maskvoje turėjo pralaukti 
bene 3 papildomas dienas. Tai 
liūdni dabarties faktai, kurie 
turi būti sustabdyti, nes kitaip 
ateitis bus dar liūdnesnė.

Auka Tautos Fondui - parama laisvės kovai
Vasario mėnesį švenčiame 

kasmetinę šventę — Lietuvos 
nepriklausomybės a t s t a t ymo 
dieną. Ruošdamiesi švęsti Va
sario šešioliktąją, raginame vie
ni kitus dalyvauti įvairiuose 
šventės minėjimuose ir stengia
mės kuo iškilmingiau ją atšvęs-

JOHN’S ELECTRIC
APPLIANCES and SERVICE
343 Roncesvalles Ave. • 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

sus iš Čikagos, išskyrus A. Nor
vilą, kuris gyvena Brooklyne..

— Labai retai pasitaiko, kad 
žurnalo leidėjai pasikeistų. Ko
dėl pasikeitė “Ateities” leidė
jai?— Žurnalas buvo skiriamas 
moksleiviams. Tačiau šalia to 
kažkaip buvo tikėtasi, kad jį 
skaitys ar bent parems kiti atei
tininkai —- studentai ir sen
draugiai. Tie lūkesčiai neišsi
pildė. Buvo pastebėta, kad ir 
patiems moksleiviams buvo sun
ku rašyti ir skaityti. Sunkumai 
telkti medžiagą ir finansus bu
vusius leidėjus privertė jieško- 
ti išeities, kad “Ateities” leidi
mo našta būtų nuimta nuo jų 
pečių.

— Ar pasikeitus leidėjams, 
pasikeis ir “Ateities” užduotis?

— Ateitininkų Federacijai 
perėmus “Ateitį”, jos centro 
valdyba nutarė žurnalą skirti 
visiems ateitininkams — moks
leiviams, studentams ir sen
draugiams. “Ateitis” turės at
likti du uždavinius: pirma, ypa
tingą dėmėsi kreipti į vyres
niuosius moksleivius bei stu
dentus; antra, atspindėti visos 
ateitininkijos gyvenimą.

— Leidėjams nutarus, kad 
dabar “Ateitis” turi atspindėti 
visos ateitininkijos gyvenimą, 
kaip jūs manote tą uždavinį įgy
vendinti?

— Dviem kryptim. Norint at
spindėti visą ateitininkijos gy
venimą, turime išvystyti platų 
informavimą apie visų trijų 
ateitininkų sąjungų bei visų jų 
padalinių veiklą visuose pasau
lio kontinentuose. Tačiau to ne
užtenka. Norint atvaizduoti visą 
ateitininkijos gyvenimą, yra bū
tina parodyti, ką dabar ateiti
ninkai galvoja, kuo sielojasi, ką 
kuria. Todėl turime leisti “Atei
tyje” reikštis visiems galvbjan- 
tiems, besisielojantiems ir ku-

darbių tarpe turime taip pat 
nemaža studentų. Studentų tar
pe yra aktyvių ir pajėgių gal
voti bei išsireikšti lietuviškai. 
Paprašyti, jie neatsisako.

Su moksleiviais yra sunkiau. 
Kreipdami į juos ypatingą dė
mesį, redakcijoje turime moks
leivių atstovę D. Bilaišytę, o 
žurnale nuo pat pirmojo nume
rio įvedame moksleivių skyrių 
“Atžalos”, šiame skyriuje bus 
spausdinama tiek vyresniųjų, 
tiek jaunesniųjų moksleivių kū
ryba bei medžiaga jiems tinka
momis temomis. Esame prašę 
ir pačius moksleivius, ir jų glo
bėjus, bet iki šiol moksleivių 
rašinių nedaug tesulaukėme. 
Jaučiame, kad reikia ištvermin
gų tarpininkų, kaip kuopų glo
bėjų bei aktyvių vyresniųjų 
moksleivių, kurie skatintų kitus 
moksleivius žurnalą skaityti ir 
į jį rašyti.

— Ar numerių medžiagą iš 
anksto planuojate?

— Pakviesti, palyginant vė-

svarstomi opūs rūpimieji klau
simai. “Veiklos” skyriuje de
dama informacija apie veiklą, 
“Laiškuose” spausdinami skai
tytojų atsiliepimai, '‘Vadiį”'sky
riuje '■ aprašomi'' ' ateitinfūkijos 
šulai, “Kalbos” skyriuje,gvilde
nami praktiniai lietuvių “ kalbos 
reikalai jaunimui, tautosakos 
medžiagos pateikiama “Simbo
lių” skyriuje, “Knygų” skyriu
je vertinamos knygos, “Sukak
tuvėse” minime ateitininkų ir 
lietuvių tautos sukaktuves, o 
skyrius “Atžalos” priklauso, 
kaip minėjau, moksleiviams. Be 
to, numatome spausdinti ateiti
ninkų 
rybos.

žodinės bei vaizdinės kū-

Darbo pradžioje visada 
tikimasi. Ko jūs tikitės,

pradčdamas redaguoti “Ateitį”?
— Labiausiai noriu dalintis 

“Ateitim” — kaip ji bus nume
ris po numerio paruošta, bet 
taip pat ir pačiu jos paruošimu. 
Ypač tikiuosi surasti pajėgių 
jaunų akademikų, kurie dalin
tųsi redagavimu. O iš visų atei
tininkų tikiuosi vieno, būtent, 
kad jie laikys “Ateitį” savo žur
nalu. Tik jų padedami, galėsi
me žurnalą padaryti įdomų, 
naudingą, visada atspindintį, o 
neretai ir kuriantį ateitininkijos 
gyvenimą.

Be to, noriu padėkoti su mu
mis ligi šiol “Ateitim” ištver
mingai besidalinusiems — bu
vusiam redaktoriui kun. Jonui 
Staškevičiui su redakciniu ko
lektyvu, o taip pat ligšioliniams 
leidėjams — Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungai, vadovaujamai 
Kęstučio šeštoko.

— “T. Žiburiai” dėkoja už 
tas informacines mintis ir linki 
didžios sėkmės naujajame dar
be.

Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklas, išleistas paminėti dvidešimtajai su
kakčiai nepriklausomybės atstatymo. Priekyje matyti Lietuvos Tarybos pirm, 
dr. J. Basanavičius, 1918 m. vasario 16 d. skelbiąs Lietuvos nepriklausomybę

Jau vien tik įvairiomis kalbo
mis leidžiami Eltos biuleteniai 
ir įvairiose pasaulio šalyse ra
dijo programos pareikalauja iš 
VLIKo nemažų finansinių iš
teklių, nors tai tik nedidelė 
darbų dalis. O kiek dąr yra,pro
jektų, kuriuos VLIKas dėl lė
šų stokos negali įgyyepdinti, '

Vertindami VLIKo darbą, 
tautiečiai aukoja Tautos Fon
dui, kurio visos surinktos au
kos yra skiriamos VLIKo veik
lai. Tos aukos kas metai gausė
ja. Tačiau ir laisvinimo dafbąs 
pareikalauja vis didesnių finan
sinių išteklių.

Tad ir šiais metais, švęsdami 
Vasario šešioliktąją, nepamirš
kime Tautos Fondo ir rimta au
ka padėkime VLIKui tęsti lais
vinimo kovą. Aukodami Tautos 
Fondui, geriau įprasminsime 
nepriklausomybės a t, s t a t ymo 
šventę.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

NAUJA GIESMĖ, SENA MELODIJA
AD. ILMONIS

Komunistiniame pasaulyje šū
kiai keičiasi, kaip ir kapitalisti
niame mados — pagal laikotar
pius. Ilgokai skambėjo: “Seną 
pasaulį išardysim, naują pasta
tysim .. .” Seną išardė, o naują 
tebestato.

Komunistų partijose visame 
pasaulyje vyksta pasikeitimai. 
Paviršutiniškai atrodo nauji, o 
esmėje tas pats paukštis, tik su 
kitokiom plunksnom. Rečiau ir 
rečiau begirdėti šaukiant “Seną 
pasaulį išardysim ...” Dabar 
madoje naują komunizmą kurti. 
Naujas jis todėl, kad senąjį leng
vatikiai sunkiau bepriima. Nau
jasis komunistinis judėjimas 
yra vis daugiau įvelkamas į so
cializmo drabužį. Mat, senojo 
stiliaus komunizmas nusibodo. 
Tai galima pastebėti daugiausia 
jaunimo tarpe. Radikalus, mo
dernus ir su laiko tėkme einąs 
komunistinis judėjimas stengia
si iškilti į viršų; stengiasi, nes 
skelbti naują ir nepriklausomą 
politinę liniją netaip jau lengva. 
Šiandieninis žmogus netaip jau 
lengvai pasiduoda viliojimams, 
kuriuose trūksta logikos ir pa
prasčiausio supratimo. Juk ne
sunku šūktelti: “Maskva savo 
ideologiją keičia pagal kapitalis
tų kurpalį. Maskva nebeatsto- 
vauja dirbančiajai klasei ir 
pan.” Tačiau kai tokį “skelbė
ją” prispiri prie sienos, prašyda
mas paaiškinti, kuo naujasis ko
munistinis judėjimas yra geres
nis, gauni maždaug tokį atsaky
mą: “Mes pirmiausia nuversime 
kapitalistinę valdžią, viską pa
vėsime dirbančiosios klasės 
kontrolei ir 1.1. Tai ta pati sena 
komunistinė daina: “Seną ... iš
ardysim” — tik gal melodija 
kiek pasikeitusi.

Kiek teko pastebėti, susido
mėjimas tokiomis naujomis idė
jomis yra labai nežymus. Gal tik 
nesubrendusio jaunimo tarpe at
siranda karštakošių, kuriem rū
pi tik triukšmą kelti. Vyresnia
jai kartai tokių naujų “saldai
nių” jau negalima įpiršti — už

tektinai jų esame privalgę. Jau
niems tai lyg ir pramoga, savo
tiškas laisvo laiko praleidimas-

Visdėlto neturėtume perleng- 
vai žiūrėti į panašius “judėji
mus” ar “šūkius”. Juk jei kelios 
dešimtys jaunuolių gatvėse dali
na spausdintus lapelius ir kito
kią “pasaldintą” medžiagą, jei 
parkuose būriai tų pačių jaunuo
lių burnas aušina, skelbdami 
naują komunizmą ir t. t.,-—grei
čiausiai tai daro su kieno nors 
palaiminimu, priežiūra ir lėšo
mis. Visa tai kainuoja. Greičiau
siai senosios “gvardijos” maši
nerija ima veikti kitu frontu. 
Su nauja dainele galima pavilio
ti daugiau pasekėjų ir tik vėliau 
parodyti tikrą veidą.

Buvau kartą vienam parke. Tu
rėjau progos paklausyti keleto 
ilgabarzdžių prakalbėlių. Kiek
vienas žodis buvo kažkur girdė
tas. Pagaliau prisiminiau skai
tęs po rusų revoliucijos agitato
rių kalbas. Dalis skamba kaip 
Stalino, dalis kaip Lenino min
tys, o dauguma — Trockio. Ste
bėjausi, kad po daugelio metų 
Trockis vėl atgyja. “Keičias rū
bai naujo svieto” — sako senas 
priežodis. Gal drabužiai ir kei
čiasi, bet kūnas tai tikrai tas 
pats. Kaip kipšas besirėdytų, ra
gai vistiek kyšo, smalos kvapo 
nė listerinas nepašalina. Mes gy
vename demokratinėje sistemo
je. Kiekvienas gali kalbėti, bet 
kiekvienas gali ir netikėti.

Kol “naujieji pranašai” tik 
burnas aušina, dar pusė bėdos. 
Klausykime ir būkime apdairūs, 
nes praeitis mums davė neįkai
nojamas dovanas: patirtį ir pro
tą.

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., 
ieitodieniais nuo 9 v.r. - 12 v.
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®> PAVERGTOJE TETOJE G LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINKLINĖ LENTA
Paminklinė lenta prieš penkerius 

metus mirusiam Teofiliui Tilvyčiui 
sausio 15 <1. at’dentga Vilniuje, ant 
namo sienos Muzėjatis ■ Garelio gat
vių sankryžoje, kur jis yra pralei
dęs paskutiniuosius savo gyvenimo 
metus. Žodi tarė Vilniaus vykdomo
jo komiteto pirm. A. Vileikis, Lietu
vos Rašytojų Sąjungos valdybos pir
mininko pavaduotojas A. Maldonis, 
rašytojas J. Būtėnas ir Vilniaus pe
dagoginio instituto studentė A. La- 
niauskaitė. Iškilmę papildė ištraukos 
iš T. Tilvyčio poemos “Artojėliai”. 
Velionies bareljefu papuošta lenta 
skelbia: “šiame name 1963-69 metais 
gyveno Lietuvos TSR liaudies poe
tas Teofilis Tilvytis”. Nepriklauso
mybės laikais T. Tilvytis pasižymėjo 
kaip talentingas “Kuntaplio” satyri
kas. Su jo pokarine veikla iškilmės 
dalyvius supažindino A. Vileikis: 
“Teofilis Tilvytis mums brangus tuo, 
kad savo kūryboje pavaizdavo lietu- 
vių liaudies kelią į socializmą, at
spindėjo pokario klasių kovas ir kai
mo kolektyvizacijos procesus. Jo po
kario metų poezija atliko reikšmin
gą politinio auklėjimo vaidmenį pla
čiosiose masėse. Poetas mums bran
gus ir kaip žmogus, daug jėgų pa
skyręs kovai už taiką. Jis dalyvavo 
daugelyje taikos kongresų, o nuo 
1958 m. buvo Respublikinio taikos 
gynimo komiteto pirmininkas” 
(“Komjaunimo Tiesa” nr. 12).

BAUDŽIA BROKDARIUS
Prokuroro J. Levitino pranešimą 

apie baudžiamąją bylą Mažeikių ava
lynės fabriko vadovams paskelbė 
"Tiesa” sausio 12 d. Pasirodo, nuo 
1971 m. lapkričio iki 1973 m. spalio 
minėtasis fabrikas išleido rinkon 10.- 
452 poras blogos kokybės avalynės, 
Įvertintos 210.597 rb., kurios dėka 
turėjo daugiau kaip 30.000 rb. nuo
stolio. Vien tik per 1973 m. I pus
metį fabrikas turėjo sumokėti apie 
23.000 rb. baudų. Kaltinamajam ak
tui buvo panaudotas baudžiamojo 
kodekso 156 straipsnis, atsakingais 
padarantis tokių įmonių vadovus, nu
matantis atleidimą iš pareigų, kalėji
mą iki 2 metų, pataisos darbus nuo 
6 iki 12 mėnesių. Kaltinamųjų suo
le atsidūrė fabriko direktoriai A. Če
kanauskas ir J. žibikas, vyr. inž. J. 
Mikalauskienė, technikos kontrolės 
vyr. inž. G. Panavienė. J. Levitinas 
praneša teismo nuosprendį: “Buvęs 
direktorius A. žibikas nuteistas dve
jiems metams laisvės atėmimu lyg
tinai su dvejų metų bandomuoju lai
kotarpiu, A. Čekanauskas, J. Mika
lauskienė ir G. Panavienė — viene- 
riems metams laisvės atėmimu lyg
tinai su vienerių metų bandomuoju 
laikotarpiu. Be to, nuteistiesiems 
teks atlyginti dalį padarytos žalos”. 
Skaudžiausios bausmės susilaukė iš 
darbo pašalintas direktorius A. Žibi- 
kas. Sausio 17 d. toje pačioje “Tie
soje”-atkreipiamas dėmesys į tris la
biausiai broku pagarsėjusias avaly
nės gamyklas — “Raudonąjį Spalį”, 
“Elnią”, P. Eidukevičiaus jungtines 
įmones. Respublikinėje avalynės ba
zėje pernai patikrinus pusę milijono 
šių trijų fabrikų pagamintų batų, 
33,7% teko grąžinti įmonėms arba 
pažeminti jų rūšį. Respublikinė ava

OAKVILLE, Ontario
OAKVILLĖS MIESTELYJE nuo 

seno yra įsikūręs nedidelis skaičius 
lietuviškų šeimų ir visu 100% pri
klauso KLB. ši vienintelė organizaci
ja ir riša Oakvillės lietuvius į stiprų 
vienetą. 1975 m. sausio 19 d. p.p. 
Liukevičių namuose įvyko visuotinis 
Oakvillės apylinkės narių susirinki
mas. Svarbiausias jo tikslas buvo iš
rinkti naują valdybą 1975 m. ir ap
tarti lietuviškus reikalus. Čia nuo se
no yra įsigalėjusi gera tradicija or
ganizacijos reikalus aptarti šiltoje 
šeimyninio pobūdžio atmosferoje. 
Tokiu būdu valdybos rinkimai ir kiti 
reikalai buvo atlikti be jokių sunku
mų per trumpą laiką. Į valdybą pate
ko trys nauji nariai. Pirmame valdy
bos posėdyje jie pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Žiūraitis, vicepirm. E. 
Sergautienė, ižd. Z. Vaičeliūnienė, 
sekr. M. Žemeckienė, kultūros bei 
pramogų vadovas — P. Liukevičius. 
Moterys savo skaičiumi vyrauja, bet 
pirmininku pasirinko Joną Žiūraitį, 
kuris jau daugelį metų sėkmingai ei
na šias pareigas.

J. Žiūraitis, nežiūrint sėkmės ka
nadiečių tarpe, pasiliko nuoširdus, 
savas žmogus visiems Oakvillės lietu
viams ir tokiu savo elgesiu užsitar
navo visuotinę ir tikrą lietuvių pa
garbą. Nejučiomis jis savo asmeny
be sujungė mus visus į darnų viene
tą, kuriame nėra nei išrinktųjų, nei 
pažemintųjų, o tik lietuviai su meile 
savo gimtajam kraštui ir toleranci
ja vienas kitam.

Pirmajame valdybos posėdyje bu
vo nuodugniau aptarti artimiausieji 
reikalai — pirmoje vietoje Vasario 
16 minėjimas, kuris įvyks Anapilio 
patalpose. Kadangi šiuo metu Bend
ruomenės iždas yra netuščias, numa
tyta paremti Brazilijos lietuvių stu
dentus, o vėliau ir kitas mums reikš
mingas lietuvių institucijas, šiame 
posėdyje J. Žiūraitis iškėlė labai ver
tingą mintį — šį pavasarį suorgani
zuoti medelių pirkimo - sodinimo die
ną ir savo rankų darbu prisidėti prie 
išorinio. Anapilio vietovės papuoši
mo. Visų valdybos narių ši mintis 
buvo entuziastiškai paremta. Ir iš 
tikrųjų nieko gražesnio žmogaus 
akiai, kaip didingas ąžuolas bažny
čios šventoriuje, pasodintas savųjų 
žmonių, ši gera idėja turėtų būti ne
pamiršta ir šį pavasarį atlikta. 

lynės prekybos bazė iš tų įmonių 
pernai yra išreikalavusi net 153.000 
rb. baudų už broką. Padų atšokimu 
jau nuo pat II D. karo pabaigos yra 
pasižymėjusi Kauno Vilijampolėje 
veikianti “Raudonojo Spalio” gamyk
la. Kyla klausimas — kada šių įmo
nių vadovai susilauks bylos?

KRAŠTOTYRININKU PARODA
Vilniaus elektromechanikos tech

nikumo aktų salėje atidaryta penk
toji respublikinė kraštotyros paro
da beveik ištisai buvo skirta Sovie
tų Sąjungos pergalės prieš Vokieti
ją trisdešimtmečiui. Aprašymuose 
minima medžiaga apie istorinę-revo- 
liucine praeitį, sovietų partizanų 
metraščiai, kolchozų bei gamyklų is
torijos, atsiminimai apie žymius 
žmones. Tautosakai ii- liaudies bui
čiai su gamtos aprašymais teko pas
kutinė vieta. Medžiagos apie M. Ras- 
kovos lakūnių dalinį parūpino Pa
nevėžio “Ekrano” gamyklos krašto
tyrininkai, sukūrę net ir specialų 
filmą apie to dalinio buvusią lakū
ne M. Kirilovą, kuri dabar dirba 
“Ekrane”. Šilalietis mokytojas A. 
Brazauskas parodai paruošė apie 
400 psl. aplanką “Kareivio širdis”, 
sudarytą iš Šilalės rajoną “vadavu
sių” sovietų karių laiškų bei jų nuo
traukų. Etnografinės medžiagos 
apie Šiaurės Lietuvos lygumas pa
teikė Pakruojo rajone mokytojau
jantis J. šliavas, monografijos apie 
Žeimeli autorius.

ŽEMAIČIŲ PLENTAS
Leonas Braziulis “Tiesos” 10 nr. 

skaitytojus supažindina su Žemaičių 
plento rekonstravimu. Visas jo ruo
žas, einantis iš Kauno per Babtus, 
Ariogalą, Raseinius, Viduklę, Ne
makščius, Kaltinėnus, Laukuvą, Rie
tavą, Endriejavą, Vėžaičius ir Gargž
dus į Klaipėdą paverčiamas Vil
niaus - Kauno autostradą primenan
čiu greitkeliu. Kiekviena kryptis 
taip pat turės po dvi eismo juostas, 
tik jos bus atskirtos dvigubai pla
tesne veja. Iš senos plento linijos 
greitkelis nukrypsta ties miestais: 
“štai už Kauno, nuo 41-ojo kilomet
ro iki Girkalnio, rekonstruojama 
magistralė iššoka iš ankstesnės va
gos, aplenkdama Ariogalą. Toliau ji 
nusidrieks nauja atšaka, neliesdama 
Raseinių, ir tik Kryžkalnyje sugrįš 
į dabartinę trasą. Pajūryje plentas 
vėl keičia savo kryptį — šauna ša
lia Vėžaičių ir Gargždų. O tuoj už 
Dauparų link Klaipėdos ryškėja dar 
vienas būsimas maršrutus — įvažia
vimas į uostamiesčio ’ Baltijos pro
spektą ...” Nauji tilti statomi ar 
jau yra pastatyti per Miniją, Nevėžį, 
Dubysą, Gynę, Žąsiną.

PRAPLATINO GELEŽINKELĮ
Tiesioginė geležinkelio linija per 

Švenčionėlius Vilnių sujungė su 
Utena. Seniau keleiviams čia tekda
vo persėsti į siaurojo geležinkelio 
kitą traukinį. Po trejų metų darbo 
siaurasis geležinkelio ruožas tarp 
Švenčionėlių ir Utenos buvo re
konstruotas ir pakeistas plačiuoju. 
Bandomieji dizeliniai traukiniai iš 
Vilniaus Utenon dabar keleivius nu
veža per 2 vaalndas ir 15 minučių. 
Ateityje bus praplatinta ir Utenos • 
Panevėžio siaurojo geležinkelio li
nija. y. Kst.

Sekantis valdybos posėdis numa
tytas už dviejų savaičių. Čia vėl rei
kia pažymėti, kad tie posėdžiai yra 
skirtingi tuo, kad į juos valdybos na
riai atvyksta su žmonomis ar vyrais, 
kurie nors ir neturi balsavimo teisių, 
bet yra naudingi kaip patarėjai ir 
padėjėjai pobūviuose. M. Ž.
St. Catharines, Ont.

KLAIPĖDOS PAMINĖJIMAS įvy
ko sausio 26 d. Klaipėdos užėmimo 
filmu. Matėme žygiuojančius bei 
miestą puolančius sukilėlius, veža
mus žuvusius, sukilimo vadovybę 
bei prancūzų kareivius, saugojan
čius prefektūrą, prancūzų bei ang
lų karo laivus, jūrininkus, sukilėlių 
tarpe — Stepą Darių, miesto vaiz
dus ir gana gerai perduotas to lai
ko nuotaikas. Tai tikrai vertingas 
dokumentas, surastas ir mums paro
dytas kun. Juvenalio Liaubos, OFM, 
pastangomis. Labai vaizdingą pra
nešimą padarė vienas nedaugelio li
kusių gyvųjų tarpe sukilėlių — Sta
sys Jankauskas, 78 m. amžiaus, gy
venąs Niagaros pusiasalyje, Port 
Colbourne mieste. Jis dar gerai at
rodo, labai žvalus. Dalyvavo I D. ka
re. Vienas pirmųjų įstojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę ir “įsiprašė” 
į sukilėlių eiles. Klaipėdos kautynė
se gavo šešias sunkokas žaizdas. Pri
siminė savo pasakojime ir žuvusius 
bei narsiai pasireiškusius jo būrio 
dalyvius. Vėliau jis baigė policijos 
mokyklą. Apdovanotas keliais me
daliais bei Gedimino ordinu. Minė
jimas prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis. Jautrų pamokslą pasakė 
kun. J. Liauba. Po programos daly
viai buvo pavaišinti puikiais val
giais. Minėjimą surengė vietos šau
liai, kurių pirmininku yra nepails
tamas veikėjas Adolfas Šetikas. Kor.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atstatymo sukakties minėjimas 
prasidėjo vasario 8, šeštadieni, 9 v .r., 
vėliavos pakėlimu prie miesto rotu
šės; 6.30 v.v. minėjimas. Vasario 
16, sekmadienį, 10 v.r., bus pamal
dos Tėvų pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje, 11.15 v.r. — vainiko pa
dėjimas prie kanadiečių paminklo ir 
tuoj po to — pietūs William’s res
torane, 249 St. Paul Street. — Va
sario 16 d. vakare 6.45 v. bus lietu
viška radijo prgorama.

Naujoji Windsoro KLB apylinkės valdyba dalyvavo Simo Kudirkos, Genovaitės Kudirkienės ir Simo motinos p. 
Šulskienės sutiktuvėse Detroite ir įteikė dovaną. Iš kairės: G. Kudirkienė, ižd. M. Eidukaitė, narė jaunimo reika
lams A. Kraniauskaitė, parengimų koordinatorė A. Tautkevičiūtė, S. Kudirka, sekr. R. čerškutė, pirm. J. Kuraitė, 
p. Šulskienė

25 METU JUBILEJU
Hamiltono Jaunimo Centre, 48 Dundurn N., vasario 21, penktadienį.
Parodos atidarymas — 6 v.v., vaikų teatras — 7 v.v. 
"Aukuras" vaidins A. Kairio 3 veiksmų pasakų — 
Pertraukų metu — kava.

DU BROLIUKAI77
Įėjimas: laisva auka

Vasario 22, šeštadienį, 6 valanda vakaro, 

sukaktuvinė “AUKURO” PUOTA
PROGRAMOJE: 7 v.v. — "Praeities nuotykiai ir juokas", aukuriečių pagerbimas, vakarienė, 

baras, loterija ir t.t. Įėjimas — $7.50

S HAMILTON
VASARIO 16 minėjime šį šešta

dienį, vasario 15, vietoj negalinčio 
dalyvauti parlamentaro Lincoln 
Alexander, angliškai kalbą pasakys 
Hamiltono metropolijos viršininkė 
Anne Jones.

A.A. KUN. VIKTORUI POIMANS 
KIUI, mirusiam 1973 m. rugsėjo 14 
d. Glen Falls, N.Y., norima ant ka
po pastatyti paminklą. Kadangi ve
lionis beveik jokio turto nepaliko, 
tą projektą norima įgyvendinti su 
mirusiojo draugų ir buvusių bend
radarbių pagalba. Iniciatyvos ėmė
si kun. J. Grabys, St. Brigid’s 
Church, 695 Fifth Ave., Watervliet, 
N.Y. 12189 USA. Jo vardu galima 
siųsti paminklui statyti savo auką 
arba tiesiai į specialiai atidarytą 
sąskaitą — “Father Puina Memorial 
Fund”, State Bank of Albany, USA. 
Kanadoje mielai visiems patarpinin
kaus K. Mileris, 152 Kensington 
Ave. S., Hamilton, Ont. L8M 3H5. 
A.a. kun. V. Poimanskis kurį laiką 
buvo vikaru Hamiltono AV parapi
joj. Išvykdamas paliko čia daug 
draugų, kurie dabar gali kad ir bet- 
kokio didumo auka prisidėti prie 
antkapio pastatymo.

PARAPIJOS CHORO tradicinis 
vakaras rengiamas balandžio 19 d. 
Jaunimo Centre. Choras šiemet ne
beduos savo įprasto dainų koncer
to, bet meninę programą atliks ži
nomi dainininkai - solistai — V. Ve- 
rikaitis ir J. Sriubiškienė. Buvę il
gamečiai choro nariai, dabar sėk
mingi verslininkai Windsore G. O. 
Vindašiai, jau paskyrė vakarui lai
mės staliuką.

K. MEŠKAUSKIENĖ grįžo iš Flo
ridos, ten 3 savaites atostogavusi 
pas savo gimines. A. St. Urbonavi
čiai savo atostogas irgi praleido Flo
ridoj, Juno Beach, pas buvusius ha- 
miltoniečius A. A. Pilipavičius.

HILDA IR JUOZAS PETKŪNAI 
atšventė savo vedybų 25 m. sukak
tį. Vasario 1 d. jų dukrelės suruo
šė gražų pobūvį, kuriame dalyvavo 
apie 40 draugų ir artimųjų. Sukak
tuvininkus atvažiavęs pasveikino 
ir prel dr. J. Tadarauskas. Ta pro
ga iš Montrealio buvo specialiai čia 
atvykęs ir J. Petkūno kareiviavimo 
bičiulis J. Dalmontas. K. M.

KREDITO KOOPERATYVAS 
“Talka” savo dvidešimtmečio proga 
išleido 24 psl. leidinį, kuriame su

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-------------

kiekvieno skoniui

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ,ĮC
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas ................. 8 %
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. %
galius šeštadieniais uždaryto. IMAME UŽ:
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 12%

Kapitalas — virš $5.000.000. nekiln. turto pask. 11%

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

rašyta veiklos kronika, įdėta miru
sių narių sąrašas, apyskaitos, infor
macijos ir keletas nuotraukų. Lei
dinį spaudai paruošė St. J. Dalius, 
atspaude “Lituanica Graphics” Ha
miltone. Nuotraukos — V. Beniu- 
šio ir A. Juraičio.

BŪRELIO ĮNAŠAI. Vasario 16 
gimnazijai remti būrelis surinko įna
šus iš būrelio narių-rėmėjų už 1975 
m. pirmąjį pusmetį. Sumokėjo už pu
sę metų po $6 šie asmenys: P. Lese- 
vičius, A. Mingėla, T. Mureika, M. 
Repečka, I. Varnas. Sumokėjo už vi
sus 1975 m. $12: J. Astas, L. Bacevi
čius, A. Buinys, J. Bylioms, P. Bulkė, 
St. Dalius, J. Didžbalis, dr. A. Gai
lius, B Grajauskas, B. Grinius, E. 
Gugienė, I. Jakimavičiūtė, P. Jankus, 
A. Jasimas, J. Jasimienė, M. Juodis, 
St. Kačinskas, J. Krikštolaitis, dr. V. 
Kvedaras, A. Kybartas, VI. Kybartas, 
E. Lengnikas, E. Lengnikienė, V. Le- 
parskas, J. Liaugminas, A. Liaukus, 
J. Mikšys, K. Mikšys, V. Miškinis, V. 
Narkevičius, A. Patamsis, R. Rimke- 
vičienė, P. Sakalas, E. Sakavičienė,
L. Skripkutė, A. Stasevičius, SLA 72 
kuopa Hamiltone, J/Svilas, A. Šilins- 
kas, prel. dr. J. Tadarauskas, J. Tar
vydas, A. Tėvelis, dr. O. Valaitienė, 
J. Valaitis, J. Valevičius, J. Stonkus. 
Sumokėjo $15 Z.Pulianauskas, $20 E. 
Kronienė. J gimnazijos rėmėjų eiles 
įsijungė naujas narys dr. B. Vidu
giris, kuris sumokėjo už pusę metų 
$6.

Šį dvigubą būrelį dabar sudaro 54 
nariai-rėmėjai, kurių 8 yra pensinin
kai. Jie savąja auka padeda jauni
mui, besimokančiam Vasario 16 gim
nazijoje. Taipgi šiemet sukanka 10 
metų, kai šis būrelis įsteigtas.

Surinkti pinigai iš narių įnašų 
$623 buvo įnešti į Šalpos Fondo sąs
kaitą “Talkoje” ir iš ten sausio 24 d. 
persiųsti gimnazijai Vokietijoje. Nuo 
būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 iš viso 
surinkta ir išsiųsta Vasario 16 gim
nazijai $5.874.

KLB Hamiltono Šalpos Fonodo ko
mitetas, vadovaujamas J. Pleinio, pa
skyrė vienkartinę auką $200, kuri 
irgi kartu išsiųsta gimnazijai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems būrelio 
nariams už teikiamą pastovią para
mą besimokančiam jaunimui. Taipgi 
didelė padėka Hamiltono šalpos Fon
dui, kuris prisidėjo tokia stambia 
auka. Ačiū visiems.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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Calgary, Alberta
BALTIECIŲ 3 dienų šokių kursai 

YMCA patalpose praėjo sėkmingai. 
Dalyvavo estai, latviai, lietuviai ir 
kiti, norėję susipažinti su šiij tau
tų grupiniais šokiais. Lietuvių buvo 
dvi grupės: jaunesniųjų ir suaugu
sių. Lietuviškų šokių mokė G. 
Breichmanienė, atvykusi iš Hamil
tono. Pabaigoje buvo parodytas vi
siems dalyviams filmas “Gyvata- 
ras šoka”. Parodėlėje, šalia latvių ir 
estų, buvo išstatyti tautiniai lietu
vių drabužiai, gintaro dirbiniai ir 
tautodailės pavyzdžiai. Rūdinius pa
rūpino K. L. Draugija, G. Noreikie- 
nė, A. Baruta, K. Dubauskas. Su 
programa susipažinęs Albertos pro
vincijos kultūros ministeris, pakvies
tas A. Dudaravičiaus, pasakė kalbą, 
pažadėdamas pilną paramą kultūri
niams etninių grupių reikalams. 
Kursus suorganizavo “Baltic Youth 
Society”. Kursų išlaidoms apmokėti 
iš Albertos provincijos valdžios bu
vo gauta $2000. Kursams vadovavo 
ir juos tvarkė M. Stakėnaitė iš 
Kalgario. Susipažinimo vakarienei 
valgius sunešė p.p. Stakėnas, L. Am
mon, J. Yauga, E. Leščinskas, V. 
Griggs, M. Vanagaitis, V. Kučins
kas, O. Vinciūnas, G. Rastenis. Iš 
valgių jauniesiems labai patiko “žą
siukai”, o visiems kitiems — E. Leš
činskienės lietuviška duona. Senie
ji domisi ir remia jaunųjų naujus 
veikimo metodus ir džiaugiasi gra
žia pradžia. D.

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

VALDYBA ir Western universiteto 
studentai rengia Vasario 16 minėji
mą vasario 16, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Alt House College (universiteto ri
bose). Kalbą pasakys Vakarų Kana
dos parlamento narys Jack Fraser, 
meninę programą atliks Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas”. A. B.

Ottawa, Ontario
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS, 

jau kuris laikas dirbąs kalėjimo ke- 
pelionu, paskirtas visų Otavos kalė
jimų kapelionų koordinatoriumi (co
ordinating chaplain), įskaitant ir ne- 
katalikų denominacijas. Pernai apie 
jo darbą kalėjimuose rašė vietinė 
prancūzų spauda, o šiemet sausio 16 
ir 17 dienomis jis dalyvavo televizi
jos programoje. Joje aiškino savo 
darbo apimtį, pobūdį, metodus. Kun. 
dr. V. Skilandžiūnas laisvai vartoja 
anglų ir prancūzų kalbas, yra stu
dijavęs psichologiją bei pedagogiką 
angliškuose ir prancūziškuose uni
versitetuose ir gilinęs savo studijas 
sielovados srityje Otavoje. Kor.

. NEW YORK, N.Y.
NIUJORKO IR BROOKLYNO 

miestų ribose yra 5 lietuvių parapi
jos su lietuviais kunigais. Parapijie
čiai išsikėlė gyventi į kitas miestų 
dalis, o jų vaikai — į Long Island 
salą. Arti lietuvių šventovių savų pa
rapijiečių neliko. Jau nuo seno kal
bama, kad reikia steigti lietuvišką 
parapiją Woodhavene arba Rich
mond Hill. Kai būna Klaipėdos mi- 
minėjimas Woodhaveno liuteronų 
šventovėje, susirenka iki 200 lietu
vių katalikų.

Veiklus Apreiškimo par. klebo
nas kun. Rugglcs-Raugalas sumaniai 
organizuoja pamaldas. J 11 v. Mi
šias susirenka dar nemažai tautie
čių. Po pamaldų rengiami užkan
džiai su kava. P. J. Montvila

Ar jau pratęsėt “T. Žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

J. A. Valstybės
PROF. GEN. STASYS DIRMAN- 

TAS sausio 26 d. mirė Čikagoje, su
laukęs 87 metų amžiaus. Velionis bu
vo baigęs Maskvos geodezijos institu
tą, pirmajame pasauliniame kare da
lyvavęs kaip artilerijos karininkas 
Rusijos pusėje. Įsijungęs Lietuvos 
kariuomenėn 1919 m., buvo paskirtas 
karo mokyklos inspektorium, o 1929 - 
33 m. buvo augštųjų karininkų kur
sų viršininku, 1935 -38 m. — krašto 
apsaugos ministeriu. Brigados gene
rolo laipsnis jam suteiktas 1937 m. 
Kauno universitete dirbo technikos 
fakulteto geodezijos katedros vedė
ju, docentu, profesorium. Išeivijoje 
vadovavo Lietuvių Profesorių Sąjun
gai, daug prisidėjo prie monografi
nio veikalo apie Vytauto D. univer
sitetą išleidimo.

ARKIVYSKUPAS JEAN JADOT, 
Šv.Sosto apaštališkasis atstovas JAV, 
sausio 25 d. priėmė JAV LB delega
ciją, kurią sudarė prel. dr. P. Silvins- 
kas, Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos vedėjas kun. K. Pugevičius, 
Ateitininkų Federacijos atstovas ir 
Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę 
pirm. R. Bublys, JAV LB krašto val
dybos pirm. J. Gaila, vicepirm. R. 
česonis, visuomeninių reikalų tary
bos pirm. A. Gečys, spaudos atstovas
K. Cikotas. Arkivyskupui J. Jadot 
buvo įteiktas kruopščiai paruoštas 
memorandumas su atitinkama doku
mentacija apie Lietuvos tikinčiųjų 
bei jų vadovų būklę, kovą su oku
panto peršamu ateizmu. Memorandu
mas yra skirtas Vatikano valstybės 
sekr. kardinolui J. Villot. Per jį į 
popiežių Paulių VI nukreipiami lie
tuvių prašymai: paskelbti visame pa
saulyje Maldos Dieną už tylinčią Lie
tuvos Katalikų Bendriją, išleisti Sv. 
Sosto pareiškimą, smerkiantį Sovie
tų Sąjungos vykdomą tikinčiųjų per
sekiojimą okupuotoj Lietuvoj, pa
raginti katalikiškuosius kraštus žmo
gaus teisių pažeidimus Lietuvoj iš
kelti Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijoje. Apaštališkasis atstovas 
arkiv. J. Jadot memorandumą paža
dėjo perduoti su savo atitinkamais 
komentarais. Jis taipgi patarė lietu
vių delegacijai kreiptis j Sv. Sosto 
nuolatinį stebėtoją Jungtinėse Tauto
se ir pažadėjo paruošti atitinkamą 
rekomendaciją. Delegacijos vardu 
arkivyskupui J. Jadot įteikta Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės angliškoji 
laida. Audienciją padėjo išrūpinti Fi
ladelfijos arkivyskupijos seminarijos 
vicerektorius prel. P. Silvinskas, 
prieš penkerius metus dirbęs sekre
torium Sv. Sosto atstovybėje Vašing
tone.

NIUJORKO KULTŪROS ŽIDINY
JE žurnalas "Karys” paminėjo niu- 
jorkišką dvidešimtmetį, t.y. 20 metų 
nuo to laiko, kai jį čia pradėjo leisti 
Niujorko ramovėnai, vadovaujami 
pirm. J. Rūtenio. Pagrindinį prane
šimą apie “Kario” nueitą kelią pada- 

. rė jo dabartinis red. Zigmas Rauli- 
naitis, apie finansines problemas — 
administratorius Leonas Bileris. 
Sveikintojų tarpe buvo Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, VLIKo pirm, 
dr. K. J. Valiūnas, ramovėnų centro 
valdybos pirm. K. Dabulevičius. Me
ninei daliai atstovavo vietinių akto
rių atliktas kūrinių skaitymas iš 
“Kario” komplektų.

Venecuela
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ, vadovaujama inž. J. Guigos, 
pradėjo septintuosius veiklos metus, 
šis Caracas miesto lietuvių jaunimo 
vienetas buvo įsteigtas 1968 m. gruo
džio 6 d. specialiu susirinkimu Lie
tuvių Namuose, kuriuose vėliau vyk
davo ir repeticijos. Grupę globoja 
kapelionas kun. A. Perkumas, SDB. 
Jaunimas ne tik išmoko tautinių šo
kių, bet ir turėjo progą pagilinti ži
nias apie savo tėvų gimtąjį kraštą 
Lietuvą. Vadovo inž. J. Guigos bei 
grupės narių dėka tūkstančiai Vene- 
cuelos gyventojų buvo supažindinti 
su mūsų tautiniais šokiais.

VLB CARACAS APYLINKĖS 
VALDYBA šiemet po sekmadienio 
pamaldų rengia kultūrines popietes 
Lietuvių Namuose. Kadangi pamal
dos laikomos tik kiekvieno mėne
sio pirmąjį sekmadienį, tos popietės 
kartu yra ir mėnesiniai lietuvių su
sirinkimai. Juose susipažįstama su 
Lietuvos būkle, pasaulio įvykiais, lie
tuvių rašytojų kūryba, išeivijos lie
tuvių veikla. Dalyviams užkandos bei 
kavos parūpina vietinis jaunimas.

Urugvajus
BENDROJO PL.IK KOMITETO po

sėdis prieš Kalėdas įvyko Montevi
deo mieste. Dalyvavo ir III kongreso 
ruošos reikalus aptarė: PLB vicepir
mininkas jaunimo reikalams Romas 
Kasparas iš JAV, kun. A. Saulaitis, 
SJ, iš Brazilijos, R. Mačanskas, G. 
Mačanskas, B. Mačanskienė, R. Pret- 
kūtė, E. Andriuškevičius, kun. J. 
Giedrys ir A. Stanevičius iš Urugva
jaus, V. Barzdžius iš Argentinos. Bū
simo kongreso pirmininku vienbal
siai išrinktas kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Posėdyje taipgi paaiškėjo, kad N. 
Zavickaitės vadovaujama kongreso 
atidarymo komisija šiai iškilmei 
stengiasi gauti teatrą. Stovykloje bus 
surengtos sporto žaidynės tarp atski
rų kraštų komandų. Šiam reikalui 
sudaryta speciali komisija galvoja 
apie miniatiūrinę lietuvių jaunimo 
olimpiadą, jeigu tokią mintį pavyks 
įgyvendinti. Nutarta kongreso metu 
rengti tautinių šokių šventes visuose 
trijuose su juo susietuose kraštuose 
— Argentinoje, Urugvajuje ir Brazi
lijoje. Vadovu pakviestas dr. Alfre
das Stanevičius. Kongreso plakato 
bei šūkio konkursas buvo pratęstas 

iki sekančio rengėjų posėdžio. Lėšo
mis rūpinasi kiekviename krašte at
skirai veikiantis finansų komitetas, 
kuriam Argentinoje sutiko vadovau
ti žymusis visuomenininkas inž. Jo
nas Gaidimauskas, talkinamas SLA 
pirm. R. Stalioraičio ir buhalterio J. 
Deveikio, remiamas visų lietuviškų 
organizacijų. Iš anksto platinami gar
bės bilietai, buvo išleisti ir kalėdiniai 
atvirukai, kuriuos visus pavyko iš
parduoti.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ Orga

nizacijų ir Spaudos Tarybos posė
džiui Aušros Vartų parapijos patal
pose vadovavo pirm. A. Mičiūdas, 
sekretoriavo O. Kairelienė. Posėdžio 
dalyviai pasiuntė padėką p. Čeka
nauskams už Senelių židiniui paau
kotus 100.000 pezų. ši senelių prie
glauda jau yra užregistruota valdžios 
įstaigose ir gavusi pilnas teises. PLB 
valdybos iš JAV atsiųstos knygos 
skirstomos lietuviškoms organizaci
joms. Posėdyje taipgi buvo svarsto
ma ir pasaulio lietuvių istorija, ku
riai parašyti PLB valdyba yra pa
kvietusi V. Liulevičių. Kadangi į šį 
leidinį bus įjungti ir Argentinos lie
tuviai, V. Liulevičius paprašė jų tal
kos. Jam talkinti sudaryta komisija, 
kurion išrinkti: kun. A. Steigvilas, Z. 
Juknevičius, K. Kliauga, A. Mičiūdas 
ir J. Švenčionis. Vasario 16 minėji
mo programoje dalyvaus “Aušros” 
choras, poezijai atstovausiantis J. 
Derenčius ir jaunoji sol. A. Jocytė iš 
Berisso. Apie III pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą kalbėjo kun. A. 
Steigvilas, pranešdamas, kad stovyk
lai pavyko rasti dar vieną labai pa
togią stovyklavietę Villa Marisa, 
esančią prie Pilar.

Australija
PLB PIRM. BR. NAINYS, daly

vaudamas Lietuvių Dienose, aplankė 
ir kaikurias kitas lietuvių kolonijas. 
Platų pranešimą apie PLB bei jos 
problemas jis padarė Melburno lie
tuviams. Stipriausia Lietuvių Bend
ruomenė esanti JAV, kur veikia dau
giau kaip 60 apylinkių, suskirstytų Į 
8 apygardos, ir kur tarybos rinki
muose dalyvavo 11.000 balsuotojų. 
Pasak pirm. Br. Nainio, antroji vieta 
tenka Kanados ir Australijos Lietu
vių Bendruomenėms. Lig šiol jam 
geriau buvo pažįstama Kanados Lie
tuvių Bendruomenė, o dabar gerą 
įspūdį susidarė ir apie Australijos 
Lietuvių Bendruomenę, surengusią 
labai gražias Lietuvių Dienas. “Tėviš
kės Aidų” pranešimu, PLB pirm. Br. 
Nainys nusiskundė, kad Kanados Lie
tuvių Bendruomenė, veikianti labai 
gerai, be jokių problemų, gal kiek 
permažai remia PLB valdybą. Tautos 
Fondas iš Kanados gavo $18.000, o 
PLB valdyba — tik $180.

Italija
PREL. LADAS TULABA, grįžęs iš 

viešnagės JAV ir Kanadoje, stipro
kai susirgo, bet jau sveiksta. Iš ligo
ninės grįžo ilgiau ten gydęsi mons. 
Z. Ignatavičius ir mons. K. Razminas, 
o mons. J. Bičiūnas dar tebeguli li
goninėje.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMUO

SE įvykusiame D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos centro valdybos posė
dyje dalyvavo: J. Alkis, Z. Juras, P. 
Mašalaitis, S. Nenortas, A. Pranskū- 
nas, A. Vilčinskas ir tarybos atstovas 
R. šova. Buvo aptartas DBL Sąjun
gos Londone kovo 15 -16 d.d. įvyk
siantis suvažiavimas bei jo darbo
tvarkė, skyriams ruošiami aplinkraš
čiai su registracijos lapeliais. DBL 
Sąjungos įstatų vertimas j anglų kal
bą, peržiūrėtas šiame posėdyje, bus 
pateiktas suvažiavimo dalyviams. Pla
tesnį pranešimą apie ruošiamą DBL 
Sąjungos veiklos knygą padarė jos 
red. rašytojas Kazimieras Barėnas. 
Leidinys bus albumo formato, kie
tais viršeliais, gausiai iliustruotas. 
Didžioji dalis medžiagos jau sureda
guota, bet dar laukiama informacijų 
iš kaikurių skyrių.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS atstovybei Nordrhein- 
Westfalijoj vadovauja pirm. M. Kiu- 
žauskas. šiame V. Vokietijos federa
cijai priklausančiame krašte yra 8 
LB apylinkės, 3 lituanistinės mokyk
los su 27 mokiniais, tautinių šokių 
grupė. Ilgus metus gražiai reiškėsi 
vyrų kvintetas “Baltija”, savo pasku
tinį koncertą 1974 m. lapkričio 23 d. 
surengęs Bielefelde. Šiuo metu yra 
organizuojamas mišrus lietuvių cho
ras, planuojama įsteigti kapelą. M. 
Kiužausko pranešimu, Vasario 16 mi
nėjimas įvyks Bocholte, Motinos Die
nos ir vysk. M. Valančiaus šimtųjų 
mirties metinių minėjimas — Dues- 
seldorfe, Tautos šventė ir M. K. Čiur
lionio gimimo šimtosios metinės bus 
paminėtos Hagene. Bonnos ■ Koelno 
ir Dortmundo apylinkės yra pažadė
jusios surengti pavasario šventę. Pla
nuojama ir vaikų vasaros stovykla.

ALINA GRINIUVIENĖ vadovauja 
Muencheno lituanistinei mokyklėlei, 
kurią lankė 9 lietuviškų šeimų moki
niai, bet mokinių skaičius sumažėjo 
iki 3, išsikėlus tėvams į kitas vieto
ves. Su jaunimo “Ratuku” surengta 
adventinė bei kalėdinė programėlė, 
aplankyti ir apdovanoti ligoniai bei 
seneliai. Tikimasi, kad šiemet į Va
sario 16 gimnaziją iš Muencheno ga . 
lės įsijungti du mokinukai.

JONAS REINYS, medicinos stu
dentas iš JAV, Wuerzburgo universi
tete paskirtas patologijos profeso
riaus asistentu.



Šiaurės Amerikos lietuvių 
jaunimo antrojo suvažiavimo 
metu Ročesteryje savo posė
džiuose Kanados jaunimo tary
bos atstovai balsų dauguma pa
sisakė atstovų rinkimo klausimu 
Kanadoje. Kadangi Kanadai 
tenka tiktai 17 atstovų ir pusė 
to skaičiaus antrininkų, nuspręs
ta, kad reikia Kanadą padalinti 
Į apygardas pagal sąrašuose 
esanti jaunimo skaičių apylin
kėse. Atstovas į III-jį kongresą 
turi atitikti reikalaujamas kva
lifikacijas, kurios yra beveik to
kios pačios, kaip ir JAV lietuvių 
jaunimo atstovams. Atstovas 
kongrese privalo dalyvauti stu
dijų dienose. Suvažiavimo metu 
jis turės pilną balsą. Antrininkų 
Kanadai tenka 8.

Suvažiavime Londone nutarta 
turėti jau išrinktus atstovus, 
kad būtų galima iš anksto pasi
ruošti studijų dienoms ir nuta
rimams. Taip pat norima įjung
ti juos į ruošos darbus prieš ke
lionę kongresan. Manoma, kad 
atstovui kelionė iš Š. Amerikos 
į Pietų Ameriką (su kelionėmis 
nuvykus tenai) neturėtų viršyti 
$600. PLB praneša, kad atstovai 
sumokės bendrą sumą, į kurią 
bus įskaityta kelionė lėktuvu į 
P. Ameriką ir atgal, kelionės vi
suose trijuose kraštuose (Argen
tinoje,, Urugvajuje ir Brazilijo
je), kur vyks kongreso parengi
mai, nakvynės ekskursijos me
tu, maistas (kur numatoma jį 
tiekti didesniam kongreso daly
vių skaičiui pvz. stovykloje ir 
panašiai) ir bilietai į visas kong
reso dalis. Taigi, viską sudėjus 
kaina neturėtų viršyti $600. Ži
noma, kaina kils, jeigu žymiai

Žinių žiupsneliai
• NAUJA KLJS NARĖ. Kanados 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga koopta
vo savo valdybon naują narę — Jū
ratę šeškutę iš Toronto. Jūratė To
ronto universitete studijuoja ling
vistiką, yra aktyvi skautė, padėjo 
suorganizuoti LSS suvažiavimą pra
ėjusį rudenį ir dalyvavo Šiaurės 
Amerikos jaunimo suvažiavime Ro
česteryje Kalėdų metu.

• VIEŠNIA IŠ BRAZILIJOS. 
KLJS valdyba atsikvietė Živilę Jfi- 
raitytę iš Sao Paulo, Jinai čia išbus 
du mėnesius. Išvyks kovo 1 d. Ži
vilė lietuvių kolonijose rodo skaid
res iš stovyklavietės Argentinoje ir 
studijų dienų Brazilijoje, daro pra
nešimus apie III jaunimo kongreso 
ruošą. Vasario 1 d. buvo Otavoje, 
2d. — Montrealyje, vasario 8 — 
Hamiltone. Ketina vykti į Sudburį 
ir Londoną.

• LITUANISTINĖ SAVAITĖ. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Ryšių Centras Čikagoje ir šią vasa
rą ketina rengti lituanistinę savaitę, 
kuri pagal praėjusios savaitės daly
vių reikalavimus, atrodo, truks dvi 
savaites. Vieta ir tikslus laikas bus 
paskelbti vėliau.

• LIETUVIUS MINI “NATIONAL 
GEOGRAPHIC”. 1975 m. vasario 
numeris nemažai vietos skyrė apra
šymai Baltimorėje gyvenančių lietu- 
v’ų ir jų veiklos. Įdėta ir tautinių šo- 
k'ų grupės nuotraukų. Pasirodo, au
toriaus seneliai yra lietuviai.

• LIETUVIŲ JAUNIMO SUVA
ŽIAVIMAI. P. Amerikoje sausio 4 
d. susirinko jaunimas iš Urugvajaus, 
Argentinos ir Brazilijos studijų sa
vaitei. ši studijų savaitė buvo repe
ticija jaunimo kongresui ir studijų 
savaitei kongreso metu. Gvildentos 
įvairios temos, kurias numatoma 
įtraukti į kongreso studijų savaitės 
programą. Vokietijoje spalio mėne
sį suruoštas politinių studijų savait
galis, kurio metu tartasi apie kon
greso atstovų parinkimą. Š. Ameri
koje Kalėdų metu įvyko suvažiavi
mas Ročesteryje, kuriame buvo stu
dijuojami trečiojo kongreso idėji
niai pamatai, programos, atstovų 
rinkimai ir paruošiamieji darbai. 
Adelaidėje Australijos Lietuvių 
Dienų metu vyko ir jaunimo pasita
rimai kongreso reikalais.

• VOKIETIJOS JAUNIMO SĄ
JUNGA. Vakarų Vokietijos jauni
mas praėjusią vasarą Įsteigė Vokie
tijos Lietuvių Jaunimo Sąjungą — 
VLJS, kurios pirmininku išrinktas 
Alfredas Lutzas, vicepirm. Manfre
das šiušelis ir iždininke Živilė Vii- 
činskaitė. Vokietija kongresan keti
na siųsti tik veiklius ir pasiruošu
sius atstovus. VLJS įsteigė informa
cinį centrą Kontaktas, kurio pagrin
dinė funkcija — palaikyti ryšius 
tarp Vokietijos lietuvių jaunimo. 
Adresas: Alfred Lutz, 744 Nurtin
gen, Enzenhardplatz 3, West Ger
many.

• ATSTOVŲ SKAIČIUS SUMA
ŽINTAS. Trečiajam kongrese numa
tytų atstovų skaičius bus tiktai 125. 
Taip nuspręsta Kent State Studijų 
Dienose II kongreso atstovų, nes 250 
esąs perdidelis skaičius konkrečiam 
darbui. Tai reiškia, kad Kanadai šį 
kartą tenka tiktai 17 atstovų, vieto
je buvusių 34.

• EKSKURSIJOS I P. AMERIKĄ. 
Visomis ekskursijomis į P. Ameri
ką 1975 m. gruodžio 20 iki 197G m. 
sausio 6 d. (kongreso metu) rūpi

pabrangs lėktuvo bilietai.
Pasisakyta, kad atstovai turė

tų būti jau išrinkti iki gegužės 
viduryje įvyksiančio Š. Ameri
kos jaunimo suvažiavimo Lon
done. Taigi, atrodo, kad Kana
doje teks organizuoti atstovų 
rinkimus balandžio gale. Kandi
datai jau iš anksto turėtų būti 
pasisiūlę arba surasti.

Numatytos sekančios atstovų 
kvalifikacijos:

1. amžius: 18-30 metų; 2. tu
ri laisvai kalbėti, rašyti ir skai
tyti lietuviškai; 3. susirasti tris 
ketvirtadalius kelionpinigių ir 
vykti P. Amerikon 1975 m. 
gruodžio 20 d. iki 1976 m. sau
sio 6 d.; 4. parašyti skirta tema 
rašinį kuria nors studijų dienų 
tema ir pateikti savo veiklos su
vestinę (“resume”); 5. pateikti 
tris nustatytas rekomendacijas: 
iš Bendruomenės organo, jauni
mo vieneto ir asmeninę; 6. pri
sidėti prie kongreso ruošos ir 
įsijungti į tolimesnę veiklą, vyk
dant kongreso nutarimus. Dėlto 
norima kongreso atstovus pri
jungti prie Jaunimo Sąjungos 
tarybos kaip jos narius iki tary
bos kadencija pasibaigs.

Taip pat siūlyta sudaryti apy
linkėse kvalifikacijų tikrinimo 
komisijas, kurios, atlikusios kan
didatų tikrinimo bei rinkimų 
ruošos darbą, likviduotųsi. Siū
lyta taip pat organizuoti jau 
rinktiems atstovams rašinio 
konkursą. Ji laimėjusiam būtų 
apmokama kelionė P. Ameri
kon. •

Studentai balsuotų ir kandi
datuotų ne tenai, kur studijuo
ja, bet tenai, iš kur atvykę.

Gabija

nasi PLB valdyba Čikagoje. Mano
ma, kad reikės užsakyti kelis lėk
tuvus. Didėjant ekskursantų skai
čiui, mažės lėktuvo bilieto kaina. 
Pagal lėktuvų bendrovių ekskursijų 
taisykles, ekskursijoje gali dalyvau
ti tik tie, kurie bent G mėnesius pri
klauso tai organizacijai, kuri atsa
kinga už ekskursiją, ir yra užsimo
kėję nario mokestį. Taigi, tie, kurie 
nori vykti į P. Ameriką, turi užsi
mokėti solidarumo įnašą ir gauti iš 
apylinkės valdybos pakvitavimą su 
data ir parašu.

• NAUJAS RYŠIŲ CENTRO VA
DOVAS — Mindaugas Pleškys, pri
klausęs II JK komitetui ir buvęs 
skautų akademikų pirmininkas. P.L. 
J.S. Ryšių Centras įsteigtas II JK 
metu rinkti ir skleisti informacijas 
pasaulyje išsisklaidžiusiam lietuvių 
jaunimui. Dabar Ryšių Centras sa
vo dėmesį skiria trečiojo kongreso 
ruošos darbams.

• AMERIKOS LJS TURI NAUJĄ 
PIRMININKĘ. Suvažiavimo metu 
Ročesteryje JAV jaunimo tarybos 
atstovai išsirinko naują Sąjungos 
pirmininkę — Daivą Vaitkevičiūtę, 
korporacijos Neo-lituania korporan- 
te ir II JK nakvynių komisijos va
dovę. Jinai vadovauja Bendruome
nės iniciatyva suorganizuotai socia
linei talkai. Pagrindinis jos darbas 
— koordinuoti kongreso ruošos dar
bus JAV-ėse.

• LITUANISTINĖ SAVAITĖ 
AUSTRALIJOJE. Australijos lietu
vių jaunimas parodė didelį susido
mėjimą JAV-se surengta lituanisti
ne savaite. Atrodo, kad Australijoje 
neužilgo bus pradėti organizuoti pa
našūs kursai. Vertėtų pasidalinti 
programos projektais.

• ROČESTERYJE NUTARTA 
rengti sekantį š. Amerikos jaunimo 
suvažiavimą Londone, Ont., gegužės 
viduryje. Suvažiavimą organizuoja 
KLJS ir ALJS valdybos. Technine 
ruoša rūpinasi Jurgis Valaitis, K.L. 
J.S. tarybos narys Londone. Suva
žiavimo tikslas — paruošti kongre
sui jau rinktus atstovus ir norin
čius vykti į P. Ameriką.

• JAUNIMO ATSTOVAI MR. 
ALLEN PAGERBIME. Romas Po
teris, KLJS iždininkas, ir Ramutė 
Birgelytė, KLJS narė, atstovavo 
jaunimui baltiečių priėmime išei
nančio į pensiją Glynn Allen. Jo 
dėka lietuviai iš federacinės val
džios susilaukė nemaža paramos.

• PASITARIMAS ČIKAGOJE. 
Kongreso reikalais Čikagoje sausio 
18 d. įvyko pasitarimas, kuriame 
dalyvavo Almis Kuolas, KLJS pir
mininkas, ir Gabija Juozapavičiūtė, 
KLJS vicepirm. GJ

Canada

Vienas iš sporto olimpiadai paremti 
pašto ženklų, išleistų 1975 m. vasario 
5 d. Pažymėtas 5 et. priedas skirtas 
olimpiadai paremti. Šis pašto ženk
las vaizduoja irklavimo sportą

Studentu, valdžios planai

Kongreso atstovų rinkimas Kanadoje 
Kanados jaunimo tarybos nutarimai suvažiavimo metu 

Ročesteryje

Pagrindiniai trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso idėjos skleidėjai bei skatintojai Š. Amerikoje. Iš kairės: 
Almis Kuolas — Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm., Daiva Vaitkevičiūtė — JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkė, Mindaugas Pleškys — Ryšių Centro vadovas, Živilė Jūraitytė iš Sao Paulo — jaunimo kongre
so studijų dienų komisijos pirmininkė, Romas Kasparas — PLB valdybos vicepirmininkas jaunimo reikalams

1950 - 1960 m. Š. Amerikos 
universitetuose atsirado nema
žas būrys lietuvių studentų. Jie 
susieidavo, diskutuodavo ir t.t. 
Pagaliau susiorganizavo į stu
dentų klubus. Lietuvių Studen
tų Sąjunga buvo Įsteigta JAV, 
ir studentų klubai daugiau ar 
mažiau priklausė šiai organiza
cijai. Lietuvių Studentų Sąjun
ga turėjo šalpos fondą (dabar 
veikia atskirai JAV) ir padėjo 
įsteigti “Lituanus” žurnalą.

Po kelerių metų ir Kanados 
lietuvių studentų klubai prisi
jungė prie šios organizacijos, 
kuri ta proga pakeitė savo var
dą į Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungą — ŠALSS. Ji 
ruošdavo metinius studentų su
važiavimus, diskutuodavo atei
ties planus, rengdavo žymesnių 
žmonių paskaitas, susipažinimo 
vakarus ir kt. ŠALSS uoliai da
lyvavo organizuojant pirmąjį 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą, kuris įvyko 1966 m.

Graži ŠALSS veiklos pradžia, 
deja, truko neilgai. Prasidėjo 
lyg ir apsnūdimo laikotarpis ne 
tik ŠALSS, bet ir kaikurių kitų 
jaunimo organizacijų. Kaiku- 
riuose universitetuose studentų 
klubai apmirė, o kiti tyliai iš
nyko.

1970 m. studentai vėl sukru
to: daugelis apmirusių ar išny
kusių studentų klubų atgijo. 
Šiuo metu Š. Amerikos univer
sitetuose veikia gana daug lie
tuvių studentų klubų.

1972 m. ŠALSS suvažiavimas 
vyko šūkiu “prikelti miegantį 
milžiną”. 1974 m. lapkričio 28 - 
30 d.d. Toronte įvykusio ŠALSS 
suvažiavimo šūkis buvo “vieny
bė”. Dabartinė ŠALSS centro 
valdyba buvo įgaliota sujungti 
visus studentų klubus Kanadoje 
ir JAV j vieną federaciją.

ŠALSS pradėjo leisti infor
macini laikraštėlį “Ašis”, kuris 
eis keturis kartus į metus. Pir
mas numeris pasirodys vasario 
viduryje Čikagoje. “Ašis” bus 
siuntinėjama į ŠALSS darbą įsi
jungusiems studentų klubams, 
lietuviškai spaudai ir tiems stu
dentams, kurie dalyvavo ŠALSS 
suvažiavime Toronte.

ŠALSS dokumentuotą istoriją 
parašys Algis Stankus. Centro 
valdvba suorganizuos informaci
nę kartoteka, kurios pagalba 
studentai galės informuotis apie 
lietuvišką veiklą visame pasau
lyje. Kartu centro valdyba vyk
do buvusio ŠALSS suvažiavimo 
nutarimus ir priimtus pasiūly
mus.

ŠALSS centro valdyba nuta
rė. kad metiniuose suvažiavi
muose gal nėra tinkamas laikas 
nagrinėti studentų veiklos prob
lemas. Tam reikia rasti kitą lai
ką ir tinkamesnes sąlygas. Dėl
to centro valdyba priėmė Kent 
State universiteto pasiūlyma 
birželio mėnesi suorganizuoti 
studijų dienas. Kent State uni
versitetas turi vieną didžiausių 
lituanistinių bibliotekų Ameri
koje.

Pastaruoju metu Northern Il
linois universitete, JAV, ir 
Guelnh universitete, Kanadoje, 
įsisteigė nauji lietuvių studentų 
klubai. Centro valdyba pasiruo
šusi jiems padėti ne tik organi
zaciniu būdu, bet ir finansiškai. 
Be to, norima sudaryti tinkamus 

ryšius su aktyviai veikiančiu 
Londono universiteto lietuvių 
studentų klubu.

Centro valdybos nariai vasa
rio 22 d. vyks į Montreal) už
megzti ryšių su š.m. rudenį 
įvyksiančio ŠALSS suvažiavimo 
organizaciniu komitetu.

Per Ročesteryje įvykusį JAV 
ir Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungų suvažiavimą ŠALSS ir 
jaunimo sąjungos atstovai susi
tarė koordinuooti abiejų organi
zacijų santykius ir informaciją. 
Tuo tikslu susitarta pasikeisti 
ryšininkais.

Studentų rungtynės
Vasario 1 d. Londone įvyko lietu

vių studentų futbolo rungtynės, pa
vadintos “Toilet BowJ”. Per praėju
sius 5 metus tai buvo tradicinės 
rungtynės tarp Windsoro ir Londo
no universitetų, šiais metais Londo
no univeristeto lietuvių studentų 
klubo pirm. Linas Kairys pakvietė 
ir Toronto universiteto lietuvių stu
dentų klubą, kad rungtynėse daly
vautų daugiau studentų. Toronto 
studentai sudarė savo komandą, ku
ri rungtyniavo su VVindsoru ir Lon
donu.

Windsoras, praėjusių dvejų metų 
čempijonas, gavo per pirmas rung
tynes “pailsėti”. Pirmosios rungty
nės vyko tarp Londono ir Toronto 
universitetų, kurias laimėjo Londo
nas 24:6. Po trumpos pertraukos ir 
“apšilimo” Londonas ir Windsoras 
rungtyniavo dėl čempijonato. Po 
kietų varžybų laimėjo Londono uni
versitetas 18:6.

Kai dalyviams jau skaudėjo sąna
rius, sustingo rankos ir kojos, rung
tynių organizatoriai visus atgaivino

Toronto atžalynietės Jūratė Lukošiūtė ir Vida Ciurlytė po sėkmingo pasiro
dymo baltiečių vakare Toronte Nuotr. J. Ligerio

Šiuo metu ŠALSS centro val
dybą sudaro: pirm. Antanas Ši
leika, vicepirm. Algis Senkus, 
ižd. Snaigė Valiūnaitė, sek
retorės — Giedrė Vasiliauskai
tė ir Lilija Zenkevičiūtė, nariai 
— Kęstutis Tamošiūnas ir Algis 
Pacevičius.

Centro valdyba tikisi, kad stu
dentai per Lietuvių Studentų 
Klubų Federaciją taps aktyviais 
lietuvių visuomenės nariais Š. 
Amerikoje.

Algis Senkus, .
ŠALSS centro valdybos 

vicepirm.

“karštu dušu” Iš lauko ir iš vidaus. 
Po to visi buvo pavaišinti iš milži
niško ir įvairaus bufeto, kurį visą 
dieną ruošė Londono studentės.

Pabaigoje buvo įteikta “taurė” — 
visiems pažįstamas “toilet”, deja, 
užmirštas Windsore.

“Toilet bowl” “karalaite” išrink
tas Mindaugas (Moose) Moosas su 
dviem “princesėm” — viena iš 
Windsoro, kita — iš Toronto.

Užbaigos šokių metu buvo suor
ganizuotos "alaus laivų” rungtynės. 
Pirmą vietą laimėjo Londono uni
versitetas, antrą — Torontas, trečią 
— Windsoras.

Po šių “alaus laivų” rungtynių 
prisiminėme savo tėvelius išgarsin
tuose baliuose...

TULSK nuoširdžiai dėkoja Lon
dono studentams už pakvietimą, pa
vyzdingą suorganizavimą, gražų pri
ėmimą. Tikimės, kad ateinančiais 
metais dalyvaus daugiau lietuvių 
studentų iš Toronto. Būtų gera, kad 
šitoks puikus studentų sąskrydis 
taptų tradicija. ALGIS SENKUS
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KAI VEIKIAME TIK SAU ...
Atsiliepimas į straipsni "Ar reikėjo Jaunimo Sąjungos?" 

"TŽ" 1975 m. 1 nr.
Neretas mūsų dažnai pagalvo

jame anie lietuvybės ateiti, apie 
lietuviško jaunimo likimą. Iš to 
susirūpinimo šaukiami suvažiavi
mai, kongresai, organizuojamos 
studijų savaitės, stovyklos, litu
anistikos kursai ir t.t. Į šį darbą 
įsijungia įvairios ideologinės or
ganizacijos ir bendrinės organi
zacijos — Lietuvių Bendruome
nė, Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjunga, sporto 
vienetai ir t.t. Kiekviena šių or
ganizacijų dirba tam tikrose ri
bose su atitinkama pažiūra tam 
darbui vykdyti.

Ideologinės organizacijos šiuo 
atžvilgiu yra laimingesnės, nes 
iu pažiūros iš esmės yra tradici
nės, tvirtos. Bendrinės organiza
cijos tokio nusistovėjimo neturi 
ir negali turėti, nes jų veikla 
priklauso pagrindinai nuo aplin
kos reikalavimų. Kur dėmesys 
turi būti kreipiamas, dažnai ten
ka spręsti valdybai, atsižvel
giant į vietovės reikalavimus. 
Be abejonės, dažnai gali kilti 
klausimas ar negeriau būtų jė
gas telkti darbui čia, o ne ten. 
Panašus klausimas ir buvo iškel
tas Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai. Ar negeriau būtų rū
pintis Kanadoj gyvenančiu mū
sų jaunimu, ypač jos vakarų ko
lonijose, užuot šaukus suvažia
vimus kitur, užuot rūpinusis 
Pietų Amerikos jaunimu ir tre
čiuoju jaunimo kongresu? Iš da
lies argumentas skamba pana
šiai i tą, kuris teigia, kad prieš 
siunčiant milijono dolerių ver
tės maisto alkstantiems Afrikos 
ar Azijos kraštuose reikėtų žiū
rėti, kad mūsų pačių tarpe ne
būtų alkanų ar neaprengtų. Te
gul žmonės kitur miršta, vargs
ta, o mes čia užsidarysim sava
naudiškam pasaulyje.

Yra natūralu žmogui gelbėti 
tą, kuris blogiausiai laikosi. Tu

Lietuvių studentų slidininkų grupė Laurentidų kalnuose

Montreal iečių stovykloj - 140 studentų
1974 m. gruodžio 27 d. pra

sidėjo Montrealio Lietuvių Stu
dentų Sąjungos ruošiama XI ir 
didžiausia žiemos stovykla. 140 
studentų iš Bostono, Čikagos, 
Toronto, Montrealio ir kitų 
miestų atsirado St. Donate vė
lai po pietų. Iš pat pradžios ne
trūko geros nuotaikos, nors 
sniego nebuvo perdaug. Oficia
liai žiemos stovyklą atidarė Ry
tis Bulota trumpa kalba bei su
sipažinimo pobūviu, kuriame 
stiprinomės sūriu ir vynu. Jis 
pasveikino visus atvykusius ir 
perskaitė sekančių penkių die
nų darbotvarkę. Kiekviena die
na pasižymėjo slidinėjimo ma
lonumais, įdomiomis pažintimis 
ir grynu džiaugsmu, pralei
džiant laiką tokioj puikioj gam
toj. O vakarais, nors ir išvargę 
po pilnos dienos sportavimo, 
studentai visdėlto surasdavo jė
gų linksmai pašokti, padainuoti 
ir pajuokauti, kartais su tokia 
energija, kad net pats patalpų 
savininkas stebėdavosi. Puikios 
muzikos sunku buvo atsisakyti; 
polkos, valsai ir greitieji šokiai 
taip kėlė nuotaiką, kad net ir 
nedrąsūs išdrįso šokti, o drąsūs 
— juo labiau.

Po poros dienų prasidėjo di
džiosios “broomball” varžybos, 
kurias galų gale, artėjant sto
vyklos galui, laimėjo montrea- 
liečiai berniukai. Torontiečiai, 
nenorėdami pasiduoti, nes jie 
sudarė gerą ketvirtį stovyklos, 
greitai susiorganizavo ir nunešė 
alaus gėrimo lenktynes. Reikia 
pasveikint laimėtojus, bet nega
lima užmiršti ir kitų komandų, 
t.y. Montrealio, Bostono ir Čika
gos, nes jos tikrai stengėsi nu
galėti Torontą.

Vieną vakarą po šokių įvyko 
laužas lauke po žvaigždėtu dan
gumi. Visi ratu susikabinę dai
navo gražias lietuviškas dainas, 
ir net šaltas oras negalėjo jų 
sustabdyti.

Gruodžio 31 d. įvyko “slalom” 
slidinėjimo lenktynės. Dar kar
tą grupelė studentų konkuravo 
tarpusavyje, kiekviena norėda

rime pripažinti, kad Pietų Ame
rikos trečios ar ketvirtos kartos 
jaunimas reikalingas daug dau
giau pagalbos, negu mes. Šito 
kongreso ruoša pirmą kartą jun
gia Pietų Amerikos jaunimą į 
bendrą veiklą. Toji ruoša yra 
reikalinga mūsų pagalbos, prisi
dėjimo, patirties organizavime 
bei finansavime.

Bet kur mes būsime dar už 
dviejų generacijų? Ar mūsų vai
kai ir jų vaikai kalbės lietuviš
kai? Antrajame jaunimo kon
grese šiaurės Amerikos dalyvių 
tarpe buvo 99% po antro karo 
atvykusiųjų vaikai. Iš Pietų 
Amerikos beveik visi buvo tre
čios ar ketvirtos kartos jauni
mas. Kodėl iš šiaurės Amerikos 
nedalyvavo pirmųjų ateivių 
anūkai? Atsakymo aš nežinau, 
tačiau galiu garantuot, kad jei 
mes dabar neorganizuosim kon
gresų, suvažiavimų kitų naudai, 
už dvidešimt metų mes jų nebe- 
organizuosim ir savo naudai. Tą 
dieną, kai nuspręsim užsidaryti 
savyje, neva siekdami stiprint 
savyje tautinį sąmoningumą, už
baigsime išeivijos dienoraštį 
nutarimu: pasiduodam aplinkai 
ir sutinkam pražūti bendrame 
katile.

Norim ar nenorim, mes vieni 
neišliksim lietuviais be kitų pa
galbos, o kiti neišliks be mūsų 
pagalbos. Neužteks gerų norų, 
minčių, gražių žodžių, nes be 
sunkaus darbo ir norai, ir žo
džiai miršta neišvengiama mir
timi.

Kviečiame visus įsijungti į 
kongreso ruošos darbus. Pradė
kime dabar galvoti, kokie turė
tų būti kongreso rezultatai, kad 
tų rezultatų galėtume siekti. 
Pradėkime galvoti, ar verta tu
rėti kada nors ir kur nors ket
virtą jaunimo kongresą. Tol, kol 
planuosim ateičiai, tol ją turė
sim. Almis Kuolas 

ma laimėti garbės savo koloni
jai. Matydamas šias gausias var
žybas Mont Fugėre vietovėje, 
vienas anglas paklausė, iš ko
kios slidinėjimo mokyklos yra 
šie čempijonai slidinėtojai. Tai 
tikra garbė! Daugiausia šios 
garbės teko bostoniečiams, nes 
jie nunešė visas premijas.

Naujų Metų sutikimo balius 
prasidėjo apie 7 v. v. labai ska
nia vakariene, kurią valgė visi 
stovyklautojai ir svečiai, atvy
kę iš Montrealio, prie žvakių 
šviesos. Prieš pradedant pasi
linksminimą, įvyko rimtoji va
karo dalis, t.y. pirmininko R. 
Bulotos pasveikinimas ir pre
mijų įteikimas. Įteikimą sklan
džiai tvarkė Gilius Bulota, aiš
kiai paminėdamas kiekvieną 
rungtį ir jos laimėtoją.

Po to sekė šokiai, grojant ge
rai muzikai, ir ypatingai nuotai
kingas Naujų Metų sutikimas. 
Taip ir pasibaigė 1974 metų 
žiemos stovykla, nes jau sekan
čią dieną visi turėjo išsiskirsty
ti. Prieš išsiskirstydami, daly
viai pasižadėjo susitikti Siaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavime 1975 m. 
lapkričio mėnesį. Suvažiavimas 
bus rengiamas irgi Montrealyje 
tos pačios valdybos, t.y. Ryčio 
Bulotos, Giliaus Bulotos, Vili
jos Malciūtės, Vidos Kudžmai- 
tės ir Sauliaus Brikio. Tad iki 
pasimatymo! Vilija

Lietuvos pašto 
ženklai

Man atrodo, kad mes labai mažai 
dėmesio kreipiam į pašto ženklus, 
šiandien (pamokos metu) pastebė
jom, kad Lietuvos pašto ženklai yra 
paveikslai iš Lietuvos istorijos. Bu
vo įdomu matyti, kaip keitėsi jų rū
šys, kaip jie vis gerėjo. Taip pat kei
tėsi ir spalvos: nuo juodų ■ baltų iki 
įvairiai spalvotų. Man atrodo, kad 
daug žmonių nemato skirtumo tarp 
vieno ar kito pašto ženklo. Žmonės, 
truėtų įvertinti ženklus ir atkreipti 
dėmesį į Lietuvos pašto ženklų 
reikšmę.

INA VAINAUSKAITĖ, Torontas
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KUR KREIPTIS TORONTE?
PRANYS ALŠĖNAS

Torontas yra miestas su 423 
stabdymo šviesomis, išdėstyto
mis 649,8 myliose miesto gat
vių, alėjų bei plentų, kuriuos 
kerta 266 pėsčiųjų perėjimo 
punktai. Gatvėse (prieš dvejus 
metus paskelbtais duomenimis) 
kursuoja 2,067 taksiai. Miestas 
iliuminuotas 45.678 gatvių lem
pomis, Įskaitant ir tas, kurios 
apšviečia parkus. Išdėstytos 
2.225 lempų stulpuose.

Toronte yra, 20,7 mylios po
žeminių bėgių, kuriais 334 pože
miniai traukiniai pernai sukorė 
22.839.644 mylias.

Miestas per metus suvartoja 
40,9 bilijonų galionų vandens, 
kuris cirkuliuoja 1.014,04 myliii 
požeminiais vamzdžiais.

Toronto gatvėse, parkuose ir 
viešose vietose auga 243.087 
medžiai. Be to, maždaug toks 
pat skaičius medžiu auga ir pri
vačių savininkų žemėse. Me
džiuose, parkuose ir aikštėse 
gausu juodųjų voveraičių. Jų 
esama trijų rūšių — juodųjų, 
pušų voveraičių ir šiaurietiškų, 
kitaip dar vadinamų skrendan
čiomis (flying squirrels).

Jeigu esi namų savininkas 
Toronte ir nori apsitverti savo 
namus tvora, reikia kreiptis į 
“Public Works Department” 
367-7195. Ten bus pasakyta, ko
kio augščio tvora galima apsi
tverti, kokios medžiagos naudo
tinos ir t. t.

Jeigu susikivirčijai su kaimy
nu dėl bendros tvoros ir nori 
patarimų bei pagalbos išspręsti 
ginčui, kreipkis telefonu 367- 
7515- Jeigu esi susiginčijęs su 
savo nuomininku ir nori ginčą 
išspręsti geruoju, kreipkis j 
“The Tenant Advisory Bureau” 
367.-8572. Patarimai nemokami.

Jeigu Įvyko gaisras, prievarti
nis iŠkfaustymas iš buto ar ki- 
tokiš rtelaiihingas atsitikimas ir 
likai be pastogės, kreipkis tele
fonu-367-8608 i “Metro’s Social 
Servičefc' Srepartnient”. Jie pa
gelbės.'” ''

“The Academy of Medicine”

922-1134 visuomet turi sąrašą 
gydytojų, kurie pasiruošę lan
kyti ligonius namuose naktimis.

Jeigu reikia pasiskųsti dėl 
blogų sanitarinių sąlygų resto
ranuose, skambinti 367-7462. 
Jei tenka skustis dėl perpildytų 
namų (žmonėmis), kokios nors 
rūšies vabzdžių, blogų sanitari
nių sąlygų namuose, fabrikuose, 
krautuvėse ir kitur, skambinti 
367-7466.

Jeigu rūpi kreditas, vartoti 
automobiliai, namų ir žemių 
pardavimo verslas, draudos rei
kalai, skambinti 965-6471. Dėl 
klaidinančių skelbimų. Įpakavi
mo — 369-3400. Jeigu užpuola 
balandžiai, pelės, rasite pagalbą 
paskambinę telefonu 367-7466.

Geriausia vieta teirautis apie 
betkokią pagalbą Toronte yra 
“Community Information Cent
re” 863-0505.

Jeigu norite gauti “a special 
garbage pick-up”, kad paimtų 
senus matracus, sulūžusius bal
dus ar kitokius didelius, sunkiai 
pakeliamus daiktus, kreipkitės 
telefonu 367-7742. Jie taip pat 
teikia žinias, -kada bus surenka
mi popierio ryšuliai ir pan.

Jei esi pensininkas ar šiaip 
nedirbąs darbovietėj asmuo ir 
nori savanoriškai pagelbėti ki
tiems, skambink telefonu 363- 
4971. Jie žino kokios grupės ir 
kokių savanorių pageidauja.

Jeigu nori dar gyvas būdamas 
paskirti savo akis vadinamam 
“akių bankui” (mirties atveju), 
skambinkite 486-2500.

Night” programoje. Antroje eilėje iš

JUOZUI DELKUI
Vokietijoje mirus, sūnui OSVALDUI Toronte, 

dukrai MARIJAI Lietuvoje, jų šeimos nariams bei 

artimiesiems gilių užuojautų reiškia

Išganytojo parapijos 
moterų draugija

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Novo Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

■J■■PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

POU .| L I ET g V Ą 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
. ■ SPECIALIUS RUBLIŲ 
r- PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS
-■ CORP, jums piriniau patarė ir 

jū^ųginiinės su tuo sutiko
• SurSP^ciMjaiys rublių pažymėji- 
.mais J.usų 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.

Intertradc 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 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIU KITU MOKĖJIMU 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGU

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

“T.Žiburiams”aukojo
$16: St. Juknevičius; $8 Andr. Po

vilaitis, Vyt. Birštonas, Ant. Ribins- 
kienė, J. Timmerman, Juzė Žiogienė, 
Pr. Pargauskas, K. G. Grigaitis, M. 
Bankaitienė, E. Vaitiekūnienė, Jonas 
Arštikaitis, V. Stanevičius, Pr. Krila- 
vičius; $6: Vaitiekus Kazlauskas, 
Juoz. Liaugminas; $5: Julius Oseila, 
Aleks. Butvydas, kun. V. Katarskis, 
Kaz. Slavinskas, A. Bugailiškienė; 
$4.50: Jonas Naujokaitis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$30: St. Barančiukas; $18: Vyt. Bis- 
kys, Walter Kiškūnas, Leon. Kirki- 
lis; po $15 už dvejus metus: St. Ja- 
seliūnas, A. Lukas; už vienerius me
tus: A. Vibrys, L. Stulginskienė, J. 
Burkschat, J. Adomavičius, Pr. Stan
kus, Aleks. Kužmarskis, VI. Pyra
gius, Mart. Jankus,. Vipc. Andrulio- 
nis, Petr. Juodvalkis, .VI. Gerasima- 
vičius, F. M. Jociai, Juoz. V. Danys, 
St. Rukša, Jaun. Kuncaitis, Mrs. G. 
Thepeu, Petr. Žemaitis, Eliz. Šlekys, 
P. Raudys, M. Obelienienė, Petr. Ju- 
dzentis, Bern. Petkevičius, F. A. 
Yukno, dr. V. Vyčinas, Irena Šatrie- 
nė, M. Meiliūnas, A. R. Bartkus, 
Vait. Kazlauskas, Alg. Kazilis, R. Na- 
mikas, D. Vizbaras, kun. Edv. Abro
maitis, Pr. Žaliauskas, P. Peterson, 
Irene Penthor, Pr. Girdvainis, A. 
Kiaupa, Ant. Peleckis, Juoz. Mocke
vičius, kun. Vyt. Zakaras, K. G. Gri
gaitis, kun. Juoz. Pragulbickas, B. 
Grajauskas, Kazys Mileris, P. Gu- 
dinskas, Nat. Navickienė, A. Ašok
lis, Jonas Pužas, Aug. Venckus, dr. 
Jonas Yčas, Bronius Vitkus, J. Frei- 
menas, Kaz. Kareckas, Vyt. Mačikū- 
nas, P. Bigauskas, Mrs. D. Mogck, 
Ant. Laugalys, St. Kuzmickas, Apo
lonija Evans, Pr. Olito, Juoz. Girevi- 
čius, Ant. Dagys, dr. Cesl. Kuras, O. 
Dailidienė, VI. Končius.

$3.50: kun. Wm. Wolkovich; $3: 
Linas Markelis, Ona Trečiokienė, M. 
J. Adomaitis, St. Morkūnas, kun. 
Alf. Babonas, Stefa Rydelis, A. Gru
šienė, M. Vasiliauskas, V. Petkevi
čius, VI. Gulbinas, V. Urbonas, H. 
Rožaitis, Jurgis Aušrotas, V. Beres
nevičius, V. Paukštys, J. Labuckie- 
nė, Jonas Vinslovas, St. Latviūnas, 
Juoz. Belickas, A. Ašoklis, Alb. Ur-

Dalis Toronto tautinių šokių grupės “Atžalynas” narių, dalyvavusių “Baltic 
kairės trečioji — Silvija Martinkutė, “Atžalyno” mokytoja.

JONO MATULIONIO DIENORAŠTIS
Mieli skaitytojai,
Aš manau, kad daugis Jūsų 

esate patyrę apie spausdinamą 
mano dienoraštį. Kaip aš jį ve
džiau, aprašiau įžanginiame 
knygos žodyje. Knyga atiduota 
spaudai prieš pusantrų metų. 
Per visą šį laiką aš tylėjau ir 
savo raštais nesirūpinau. Gal tai 
atsitiko dėl stokos sveikatos, ku
rios esu netekęs, o gal ir savo
tiškai neišmintingo kuklumo, 
kuris dažnai daug svarbių už
mojų, įvykių ir faktų nuskandi
na užmaršties ūkanose. Taigi, 
ką esi sukūręs savo tautai ir vi
suomenei, atiduok drąsiai, ne
leisk savo darbui supelėti, su
trūnyti, išnykti...

Tai, ko nepadariau aš, pada
rė mano žmona ir draugai. Jie 
neleido mano gelstantiems už
rašų lapams ir lapeliams sudū
lėti. Žmona juos surankiojo, su
grupavo, perrašė, draugai, nors 
ir paskubomis, medžiagą apšli
favo, suorganizavo knygai leisti 
fondą, kuris jau sutelkė apie 
pusę lėšų spaudos išlaidoms pa
dengti. Ir taip jau apie trečdalis 
knygos (180 psl.) baigiama iš
spausdinti. Aš viliuos, kad liku
sioji dalis bus išspausdinta žy
miai greičiau.

Gal taip būčiau likęs tyliai tū
noti ir toliau. Tačiau negaliu ra
miai laukti savo darbo vaisių 
brandos, nepadėkojęs savo ge
radariams už didžią moralinę, 
finansinę ir darbo paramą. Tai
gi, visų pirma ačiū mano rūpes
tinga j ai žmonai, šeimai, gimi
nėm ir draugam už viską viską, 
ką Jūs man padarėte. Be Jūsų 
pastangų ir pagalbos mano ka
daise ryžtingai registruoti faktai 
apie rudojo amaro žalingą veik
lą mūsų kraštui galbūt būtų dul
kėmis pavirtę.

Iš anksto dėkoju ir savo būsi
miems skaitytojams, kurie juk 
yra kiekvienos knygos palaima. 
Aš norėčiau Jus patikinti, kad 
mano sutelktoji dienorašty me
džiaga pasitarnaus mūsų krašto 
istorijos vienam iš okupacinių 
laikotarpių pažinti, o gal net ir 
padės sėkmingiau apsisaugoti 
nuo okupacinių jėgų siautėjimo
bonas, T. Varneckienė, R. Zubrickas, 
Tėvai jėzuitai Montrealyje, Kaz. 
šviežikas, P. Guobys; $2: kun. J. 
Patašius, Zen. Cečkauskas, A, Amb
raziejus, L. Stosiūnas, Irena Meikle- 
john, A. Stankevičius; $1: Zg. Ro- 
manauskas.

Nuoširdi padėka visiems lietuviš
kosios spaudos rėmėjams.

Pasaulinio ūkio ir finansinių svyravimų metu, didžiulė

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00

"LITO” bendrovė
Niujorke turėjo Įžvalgų ir laimę pigiai supirkti 

apartamentinius namus.
Norėdami pasiruošti tolimesniem užpirkimam, siūlome 
pardavimui sekančius namus, kurie visi yra gražiuose 

Niujorko rajonuose.

Eksportinis modelis
“MOSKVICTUS”4121E $3624.00

“MOSKVIC:IUS”408IE $3332.00
PARK TERRACE 

63 butai 
OCEANCREST APTS. 

108 butai 
JAMAICA APTS. 

44 butai

Station Wagon 
“MOSKVICTUS”426IE $3781.00

' Station Wagon
"MOSKVICIUS”427IE $4057.00

Metinės 
pajamos

Metinis 
pelnas

Grynais 
įmokama

Mortgage 
išduodamas

$142,000 $25,000 $ 50,000 $ 610,000

$267,000 $74,000 $220,000 $1,130,000

$116,000 $21,000 $ 40,000 $ 354,000

“ZAPOROŽEC
ZAZ 968 $2284.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu- ! 
Ictenių su automobilių ir’apar- Į 

. tamentu iliustracijomis.
VARTOTI DRABUŽIAI

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių

Mes turime 2(> metų patyrimą j 
ir daug tūkstančių patenkintų p 

'■■■ klientų.

Pirkėjui pageidaujant, "LITAS" gali administruoti šias 
nuosavybes, garantuodamas augščiau minėtų pelnę. 
Taip pat galima Įeiti partneriais Į šias nuosavybes. 
Susidomėję pavieniai asmenys ar grupės prašomi 

kreiptis Į:
LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418, USA
Tel. (212) 441-6799

be’ kaikurios nesėkmės išvengti 
ateityje.

Kartu, žinoma, tenka ir atsi
prašyti už struktūrinius, kalbi
nius ir kitokius nesklandumus, 
kurie pasitaikys dėlei skubotu
mo knygą paruošti.

Reikšdamas pagarbą laikraš
čių redaktoriams, pagarsinu
siems ši laišką, ir visiems skaito- 
tojams, liekuosi ištikimai

Jūsų J. Matulionis

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).

Daugiakultūriškumas 
yra pastovi 
vyriausybės politika"

Valstybinis

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

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutoupymos.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

žmogaus muze|us
. ij..’ t; <*' ■ : - i Į-~ ■’

yra daugiakultūrės
politikos dalis
Valstybiniame Žmogaus Muzėįuje 
įsteigtas Kanados Folklorinių 
Studijų Centras Otavoje telkia 
visų Kanados etnokultūrinių 
bendruomenių tradicinių jų 
kultūrų dokumentus. Centras jau 
yra sutelkęs daug medžiagos 
per savo tyrinėjimų projektus, 
turi rankdarbių rinkinį, 
įrekorduotas juosteles, vaizdines 
juostas ir filmus. Šiuo metu 
įvairiose vietovėse vykdomi 
tyrinėjimai Kanados etnokultū
rinių grupių gyvenimo religinėje, 
ekonominėje ir socialinėje srityje. 
Specialus dėmesys kreipiamas 
į tautinę architektūrę, namų 
baldus, rankdarbius, tradicines 
pasakas, šeimos ir bendruomenės 
gyvenimą, šventes bei apeigas.

Per pastaruosius dvejus metus 
Valstybinis Žmogaus Muzėjus 
aplankė per du šimtu vietovių 
su įvairiais rudiniais. Kelionių 
tikslas buvo - supažindinti visus 
su mūsų įvairia bei turtinga 
kultūra. Rodinių apsaugos 
technika ir jų demonstravimu 
muzėjus tikisi pakelti reikalo 
įžvalgę bei supratimę žmonėse

Be to, yra sudarytos mokyklinės 
programos, apimančios 
tyrinėjimę, rankdarbius ir 
parodas. Visa tai sudėta į 
mokyklinius komplektus, kad 
galėtų tarnauti kaip mokymo 
priemonės. Tie komplektai 
siuntinėjami mokytojams, 
norintiems jais pasinaudoti 
savo klasėse visoje 
Kanadoje

Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L’hon. John Munro 
Ministre charge 
du Multiculturalisme

Vardas, pavardė

Adresas

Miestas ar miestelisLITOLTŪRAUSM Provincija ........................

Telefonas: srities kodas (

Platesnių ' 
k informacijų 

apie betkurj 
muzėjaus 

programos 
aspektą rašyti:

The National 
Museum of Man, 
Communications 

Division, 
Ottawa, Ontario, 

K1A0M8

Kodas



KULTŪRINES VEIKLOS KLAUSIMAIS
J. NARŪNĖ

Atsiliepdama į JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros tarybos 
pirmininko Anatolijaus Kairio 
anketą, norėčiau pareikšti se
kančias mintis.

Iki šiolei buvo nepakankamas 
lietuvių išeivių "pasireiškimas 
kitų tautų ir kitų kraštų spau
doje. Ypač tai liečia JAV, kur 
daugelis jau yra gerai išmokę 
anglų kalbą. Išeiviai privalo įsi
lieti į tarptautinį forumą per 
svetimtaučių žurnalus, spaudą 
su savo originaliu, kultūriniu 
įnašu, liaudies meno dirbinių 
ornamentais ir tuo būdu palikti 
pėdsakus lietuvių, dar nepa- 
skendusių svetimybių jūroje. 
Tą mūsų kultūros veiklą turėtu
me išplėsti per savo atstovus 
(oficialius ir neoficialius) įvai
riuose pasaulio kraštuose.

Mano atsakymas į klausimą, 
kas pirmiausia spręstina, yra 
šis: mūsų jaunimas išeivijoje! 
Nuo pat mažens vaikai turi iš
mokti lietuviškai skaityti. Rei
kia mūsų jaunimui duoti tikrai 
gražių ir vertingų lietuviškų 
knygų, kad jaunieji skaitytojai 
patys norėtų jas skaityti; dau
giau scenos veikalėlių, kad jie 
patys norėtų lietuviškai vaidin
ti. Daug pasiekta su vaikų cho
rais ir šokiais, bet tai dar ne
viskas.

Kaip priversti vaiką lietuviš
kai skaityti, jeigu jis nemėgsta 
lietuviškų knygelių? Didžiausias 
mūsų uždavinys — ne tik kuo 
daugiausia vaikams skaitinių iš
leisti, bet ir juos tobulai išleisti 
ir turiniu, ir forma. Lietuvišką 
knygelę padarykime vertingą, 
įdomiai parašytą, patrauklią, su 
gražia idėja, su meniškomis 
iliustracijomis, kad patys vaikai

Čiurlionio ansamblis, įsisteigęs Vilniuje, dabar veikiąs Klevelande, atšventė 
35-ąją sukaktį. Nuotraukoje — M. K. Čiurlionio portretas, pieštas dail. V. 
Raulinaičio, čiurlioniečių namuose Klevelande

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

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

jos jieškotų.
Kaip išsigelbėti nuo menka

verčių jaunimo kūrinių, nes to
kie atgraso nuo lietuviško skai
tymo?

Čia ir iškyla didžiausias rei
kalas organizuoti autoritetingą, 
patikimą instituciją, kuri kiek
vieną rankraštėlį, prieš spausdi
nant, kontroliuotų. Ji turėtų 
būti augšto meninio bei morali
nio lygio, tvirtai išlaikanti savo 
objektyvumą. Jai turėtų vado
vauti patys jaunimo gabieji ra
šytojai, su patirtimi kritikai, ro
dą nesvyruojantį objektyvumą. 
Jų funkcijos: nepraleisti nė vie
no jaunimui skirto rankraščio 
be literatūrinio ir pedagoginio 
įvertinimo. Toji atsakinga kont
rolės našta neturėtų gulti ant 
švietimo tarybos bei mūsų idea
listų mokytojų pečių, nes jie ir 
taip yra perkrauti darbais.

Būtų racionalu minėtą institu
ciją prijungti prie esamos Lie
tuvių Rašytojų Draugijos kaip 
jaunimo rašytojų skyrių, atsa
kingą už dabar išleidžiamą jau
nimo literatūrą bei jos lygį.

Su atsakingos ir autoritetin
gos institucijos pagalba bei rim
ta kontrole būtų įmanoma pa
žanga ir jaunimo veikalų tobuli
nimas. Gal tada sulauktumėm 
tikrai gerų lietuviškų knygelių 
vaikams, kurias bus galima 
versti į anglų ii* kitas svetimas 
kalbas.

Man rodosi, kad Lietuvių Ra
šytojų Draugija, prijungdama 
prie savo kamieno dar vieną ša
ką, šiuo atveju jaunimo rašyto
jus, pagyvintų veiklą, pajudėtų 
naujais žingsniais pirmyn jauni
mo link, skatintų jų kūyrbą gal 
metinėmis premijomis už ge
riausiai parašytus jaunimui vei
kalus.

The
Carling 

Community Arts 
FoundationDEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

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

ir specifiškai etninių programų.

Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuras” aktoriai prieš 25 metus. Jie 1950 m. vasario 21 d. pirmą kartą vaidino K. 
Inčiūros veikalą “Daktaras Vincas Kudirka”. Iš kairės pirmoje eilėje: V. Kvedaras, A. Šalčiūnas, J. Žilius; antroje 
eilėje: A. Kacevičienė, E. Dauguvietytė • Kudabienė, K. Meškauskienė, S. Stanulytė; trečioje eilėje: a.a. E. Mic- 
kūnas, C. Mickūnas, A. Stosevičius, A. Sutkaitytė, V. Panavas, a.a. L. Baltrukonytė, A. Mingėla

Lietuvos antropologijos bibliografija
Lietuvos antropologinės bib

liografijos senokai daugelis esa
me pasigedę, nes jos vis tebuvo 
tik vienur ar kitur pabiri viene
tai. Ir dabai- Lietuvoje G. Čes- 
nulio su S. Paviloniu sudarytoji 
šios mokslo srities bibliografija 
tikrai galės neblogai, nors iš da
lies labai vienašališkai, patar
nauti kiekvienam Lietuvos ant
ropologija besidominčiam, ypač 
kad ji apima ištisų 500 metų lai
kotarpį (1470-1970) ir sutelkė 
2297 bibliografinius vienetus.

Antropologijos žodis ir pats 
mokslas šiandien nevienodai su
prantamas. Anglosaksų kraštuo
se jis gal kaip tik labiausiai iš
plėstas, nes apima ir fizinę, ir 
kultūrinę, ir socialinę pusę. 
Taip šiuose kraštuose į antropo
logiją patenka dar ir archeolo
gija, ir etnologija, ir etnosocio- 
logija yra žymiai susiaurėjusi ir 
likusi tik gamtos mokslų šaka, 
nes tyrinėja žmogų tik kaip fizi
nę būtybę.

Minėtos bibliografijos suda
rytojai atsisieja nuo kultūros 
sričių, paaiškinami, kad antro
pologiją aptaria pagal Ja. Ja. 
Roginskij ir M. G. Levin (“Ant
ropologija”, 1963). Taigi, ji yra 
“gamtos mokslų šaka, tirianti 
žmogaus ir žmonių rasių fizinės 
organizacijos kilmę ir raidą” 
(9 p.). Atsiriboję nuo anglosak
siškos sampratos, atrodo, atsiri
boja ir nuo šiandieninės V. Eu
ropos antropologijos, kur ji yra 
dar kiek platesnė ir vieningesnė 
(plgk. E. Fischer ir kt.). To kaip

A. MAŽIULIS 
tik nematyti nei iš šio darbo 
skyrių, nei poskyrių.

* * *
Bibliografija suskirstyta į 10 

skyrių, nes vienuoliktasis apima 
tik vardyną, santrumpas ir pan. 
Autoriai išskyrė: bendruosius 
klausimus, antropologijos istori
ją, personalijas, bibliografijos 
šaltinius, tyrimų metodiką, pa- 
leontropologiją, kuri jų buvo 
suskaldyta dviem poskyriais: 
antropogenezės teorija su meto
dologija, ir jų populiarizacija. 
Toliau vienas plačiausių skyrių 
suskaldytas į 6 poskyrius bei 
skyrelius. Tai fizinė antropolo
gija su ekologija. Atskirą sky
rių sudaro taikomoji antropolo- 
dologija ir jų populiarizacija. 
gija, apimanti augimą, kaulus 
ir net tipologiją. Išskirta ir fi
ziologinė antropologija su eko
logija. Atskirą skyrių sudaro tai
komoji antropologija, suskirsty
ta į 4 poskyrius, be juose nėra 
nei eugenikos, nei vad. rasių hi
gienos. Gan didelis ir gausokas 
yra etninės antropologijos sky
rius, kur pritampa ir rasė, ir ra
sizmo kritika. Lietuviui patys 
įdomiausi tik kaikurie posky
riai, nes pateikia tiek senųjų 
autorių, tiek ir naujausių biblio
grafiją apie ietuviiį ir baltų ant
ropologiją (1803-2276 nr.). šio
je srityje netrūksta ir labai ge
rų anotacijų.

Skyriuose ir poskyriuose bib
liografija kiek neįprastai skirs
toma. Pradžioje duodami pagal 
autorius lietuvių kalba raštai, 
toliau — rusų kalba ir įvairio
mis svetimomis kalbomis. Gal 
tokia bibliografinė tvarka prak
tiška smulkių bibliotekų infor
macijai, bet nepatogi mokslo 
reikalams. Paprastai visose 
mokslinėse Europos ir kitų kraš
tų bibliografijose yra sekos vie
nybė — visi to paties autoriaus 
darbai sudedami kartu, nežiūrint 
kuriame krašte ir kuria kalba 
spausdinti. Jei pasitaiko darbų 
nelotyniškuoju raidynu, jie per
rašomi lotyniškuoju. Dabar toks 
išskirstymas ir rusų kalbos į vi
durį įjungimas gal ir labai iš
mintingai atrodo Maskvai, bet 
tikrai juokingai kitur, kur pati 
kultūra kuriama, o ne prievarti
nis a t s i 1 ikimas demonstruoja
mas; kur mokslas vertinamas 
pagal laimėjimus, o ne’pagal rai
dyną . . . Žinoma, turint gana 
daug laiko ir propagandinių 
tikslų arba sergant kam nors 
Maskvoje didybės manija, to
kių vardyno mandrybių galima 
prasimanyti dvigubais vardynais 
ir darbą pastorinti. Galima tai 
savo vergams įsakyti, bet laisvų, 
kraštų žmonėms visos tos išmin
tys lieka gryna leninine juokda- 
ryba.

Sudarant šią gausią bibliogra
fiją buvo peržiūrėtos kelios 
labai ilgų ir moksliškų vardų 
bibliotekų, kaip Lietuvos TSR 
sveikatos apsaugos ministerijos 
valstybinės medicinos mokslinės 
bibliotekos, Vilniaus universite
to, Lietuvos Mokslų Akademi
jos, vad. respublikinės, Tartu 
universiteto, Latvijos valstybi
nės, Latvių Mokslų Akademijos
bibliotekos ir t. t. Dauguma dar
bų peržiūrėta. Veikalus, kurių 
paruošėjai nematė, pažymėjo 
žvaigždutėmis.

# ij:

Nuosekliai peržiūrėjus pačią 
bibliografiją, jos skyrius bei po
skyrius, matyti, kad ji labai ne
pilna. Pirmiausia pasigendi ne
priklausomos Lietuvos eilės ant
ropologinių straipsnių ar net lei
dinių, kurie visais požiūriais tu
rėjo i ją patekti, juoba, kad žy
miai menkesni surinkti iš “Kom
jaunimo Tiesos” ir pan. žodžiu, 
Maskvos “brolis” lėmė ir nelei
do jų 500 metų bibliografijon 
įrašyti. Dėlto perdaug ir nenu
stembi radęs sužymėtas visai ne
reikšmingas, verstines bei pagal

rusų propagandistus atpasa
kotas antropogenezės menkas 
populiarizacijas, praleistus “XX 
Amžiaus”, “Lietuvos Aido” ar 
“Lietuvos Žinių” žymiai vertin
gesnius straipsnius. Tiesa, yra 
pvz. dr. J. Balio vienas kitas 
straipsnis iš “Vairo”, bet nėra to 
paties autoriaus straipsnių iš 
“Akademiko” ir kitų periodinių 
leidinių. Įrašydinta vysk. M. Rei
nio “Rasizmo problema”, spaus
dinta “Tiesos Kelyje” tęsiniais, 
bet niekur nepažymėta, kad ji 
1939 m. buvo išleista atskira 
108 psl. knyga, susilaukusi eilės 
recenzijų ir įrašyta į “Bibliogra
fijos Žinias”. Dėl šios knygos vo
kiečių okupacijos metais auto
rius turėjo aiškintis, nes, rodos, 
ir nacinė Vokietijos spauda ją 
buvo užsipuolusi ar tik suminė
jusi..Vienu žodžiu, labai ir labai 
neįtikėtina, kad šios knygos su
darytojai nebūtų pastebėję 
bibliotekose ar bent jos re
cenzijų. Taip pat vysk. M. Rei
nys yra išspausdinęs rasizmo ir 
rasinės psichologijos klausimais 
eilę straipsnių, kurių vienas 
reikšmingesnių buvo “Suvažiavi
mo darbų” III t. 1939 m. Dęja, 
ir kiti šio autoriaus neeiliniai 
darbai šios bibliografijos suda
rytojų, matyt, turėjo būti “nepa
stebėti” (B. d.)

KLEMENSAS JŪRA

Lietuva
Lenkiuos prieš Tavo šventą 

vardą —
Garbės ir sielvarto dainoj, 
Kai menu Vyčio švitrų kardą 
Garbingų amžių glūdumoj.
Šešėliai blankūs — Tavo pilys, 
Užgeso kuoruose ugnis . .. 
Senų vaidilų kanklės tyli... 
Kuo didžią praeiti meni?
“Aušra” gaivino, “Varpas” kėlė, 
Trimitai žadino kovon...
Trumpai žydėjo tėviškėlė 
Po ilgų amžių sutemos.
Sudužo kanklės bočių žemėj, 
Saly senovės milžinų, /
Kai vėl staiga dangus sutemo — 
Veltui šviesas dienas menu ...
Pilių griuvėsiai, šaltos sienos, 
Apsamanojus praeitis, 
Ir graudžiai rūsčios, rūsčios 

dienos,
Gyva vienintelė — viltis.
Neilso Vytis amžių vingiuos, 
Karžygių gretomis tvirta, 
Dabar — šešėliuose sustingus — 
Gyvaisiais fakelais šventa ...
Lenkiuos prieš Tavo šventą 

vardą,
Nešu jį degančioj širdy . .. 
Terioja, siaubia priešų ordos, 
Kasdien Tu aimanas girdi.
Meldžiuosi Tau — maža dulkelė. 
Audroties nublokšta toli... 
Tavo kančia krūtinę gelia — 
Gūdi, bežadė ir gili.
'Žinau, tikiu — pakilsi vėlei, 
Iš pelenų lyg feniksas didi; 
Žinau — pakilsi Tėviškėle, 
Kol plaks lietuviška širdis.
Laimingi jūs, kurie nueisit 
Per ateities šviesius takus, 
Laimingi jūs, kurie atversti 
Naujos istorijos lapus.
Laimingi jūs, kurie sulauksit, 
Kai nubanguos šviesi, laisva 
Lietuviškų rugelių auksu — 
Smūtkelių žemė Lietuva.
1975. I. 10
Barra Fonda 
Brazilija

“Tėviškės Žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.
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C1 OPI RIffiJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ IN

STITUTO pirm. .Jadvygos Matulai
tienės pranešimu, šiemetiniai tauti
nių šokių mokytojų-vadovų kursai 
bus rugpjūčio 17-24 d.d. Dainavoje, 
15100 Austin Rd., Mich. 48158. Vei
kiančios grupės galės atsiųsti nedau
giau kaip po du savo atstovus. Re
gistruotis iki liepos 1 d. pas J. Ma
tulaitienę, 188 Logan St., Brooklyn, 
N.Y. 11208, USA.

KNYGĄ APIE BALTIJOS VALS
TYBES sutiko parašyti amerikietis 
žurnalistas Muray Seeger, buvęs "Los 
Angeles Times” korespondentas 
Maskvoje, dabar dirbantis šio dien
raščio biure Vašingtone. Lietuvių dė
mesio bei dėkingumo jis yra susilau
kęs už pastabius reportažus iš Vil
niaus. Iniciatoriaus dr. J. Gudausko 
sušauktame pasitarime Los Angeles 
mieste buvo aptartos žurnalisto M. 
Seeger statomos sąlygos. Dalyvavo 
D. Gudauskaitė, J. Kojelis, L. Valiu
kas, dr. J. Žmuidzinas, estų ir latvių 

- atstovai. Nutarta knygos iniciatyvą 
perduoti centrinėms baltiečių orga
nizacijoms, kad būtų išvengta gali
mų nesusipratimų. Finansinės para
mos jau yra pažadėjęs dr. Mykolo ir 
Alenos Devenių sudarytas fondas.

MODERNAUS MENO SĄJUNGA 
Britanijos sostinėje Londone, Mali 
galerijoje, sausio 14-23 d.d. surengė 
parodą tapybos ir skulptūros dar
bams parduoti. Dalyvių buvo susi
laukta apie 150, jų tarpe ir skulpto
riaus Antano Brazdžio, kurio skulp
tūros nuotrauką “The Times” dien
raštis išspausdino parodos išvakarė
se. Sion parodon suvažiuoja Britani
jos ir Britų Bendruomenės kraštų 
muzėjų vadovai įsigyti naujausių kū
rinių.

TOLIUS SLUTAS, Čikagos lietu
vių televizijos vadovas, ruošia vienos 
valandos filmą “Lietuviškos vestu
vės”, talkinamas Irenos Smieliaus- 
kienės vadovaujamo tautinių šokių 
ansamblio “Grandis”. Filmui bus pa
naudoti šio ansamblio daug kur vai
dintų “Lietuviškų vestuvių” frag
mentai.

DAIL. JADVYGA SIDORAVICIE- 
NĖ, gyvenanti ir kurianti Venecuelo- 
je, Barquisimeto miesto Lisandro 
Alvarado meno ir kultūros galerijoje 
surengė savo tapybos darbų parodą 
“Fantasias orientales dekorativas”. 
Tos jos orientinės dekoratyvinės fan
tazijos susilaukė didelio vietinės vi
suomenės dėmesio.

TENORO STEFANO WICIK0 pir
mąjį dainų bei operų arijų rečitalį 
Čikagos lietuviams surengė kun. J. 
Kezio vadovaujamas Jaunimo Cent
ras. Lenkų kilmės dainininkas, gi
męs Poznanėje, mums daugiau yra 
žinomas kaip daugelio Čikagos Lie
tuvių Operos spektaklių lyrinio te
noro vaidmenų atlikėjas, šiemet dai
nuosiantis G. Verdi “Meilės eliksy
re”. Tad ir šiame koncerte lietuvius 
bene labiausiai džiugino lietuviškai 
sol. S. Wiciko padainuota tos operos 
arija “Una furtiva lagrima”, Don Jo
se arija “Gėlė, kurią man dovano
jai” iš G. Bizet “Carmen”, dvi St. 
Šimkaus dažniausiai baritonų atlie
kamos dainos “Ko vėjai pučia”, “Vai 
kur nužėgliuos”. Programon taipgi 
buvo įtraukta klasikų kūrinių, lenkų 
kompoz. S. Moniuškos operos “Baisu
sis dvaras” arija, J. Paderęvskio ro
mansas “Pasipyė man ašaros”, Z. 
Noskovskio krakoviakas “Vieversėlis 
gieda”, rečitalio užbaigai pasirinkta 
F. Cilea “Arlietės” operos arija, ypač 
pamėgta lyrinių tenorų. Rusų kalba 
S. Wicikas atliko P. Čaikovskio Lens- 
kio ariją iš “Eugenijaus Onegino”. 
Akompanavo muz. Alvydas Vasaitis. 
Rečitalio pelnas buvo skirtas Jauni-

■ mo Centro biuleteniui “Mūsų Ži
nios”.

AABS DRAUGIJA baltietiškom 
studijom puoselėti turi 630 narių, 
kurių 125 lietuviai. Latvių yra 275, 
estų 156, kitų 73. Išeina, jog lietu
viai tesudaro nepilnus 20%. Latvių 
yra net 44%. Tai sužinome iš ką tik 
išleisto 1974 m.narių vardyno. AABS 
narių lietuvių Kanadoje yra 10, Vo
kietijoje ir Izraelyje po 2, Anglijoje 
ir Venecueloje po 1, kiti — JAV-se. 
45 nariai yra augštųjų mokslų dės
tytojai, daugiausia humanitarinių 
mokslų atstovai. Neproporcingas lie
tuvių dalyvavimas AABS atsispindi ir 
draugijos dvimetinių konferencijų 
darbuose bei 1300 tiražu kas trys 
mėnesiai! leidžiamo mūsų “Lituanus” 
pobūdžio žurnalo “The Journal of 
Baltic Studies” turinyje. Narių sąra
še nematyti daug asmenų, kuriems 
baltistikos studijos galėtų ar turėtų 
rūpėti, a.

BOSTONO KULTŪRINIAME SU- 
RATVAKARYJE dalyviai turėjo pro
gą susipažinti su dviem naujom 
knygom — “Steponu Kolupaila” ir 
“Pasakyta parašyta”. Abi jos yra 
susijusios su Bostonu, nes pirmąją 
redagavo ir didžiąją jos dalį parašė 
bostonietis dr. Jurgis Gimbutas, o 
antrąją išleido Lietuvių Enciklope
dijos leidykla. Pastaroji yra buvu
sio Lietuvos prez. Antano Smetonos 
1935-40 m. pasakytų kalbų rinkinys, 
redaguotas Vinco Rastenio? Su “Ste
ponu Kolupaila” subatvakario daly
vius išsamiai supažindino dr. J. 
Gimbutas ir Vyt. Izbickas, su “Pa
rašyta pasakyta” — V. Rastenis.

AUSTRALIJOS MENO TARYBA 
Adelaidėje gyvenančiam Rimui Riau
bai paskyrė $1.014 užbaigti kuria
mam filmui “Make-up”. Šis lietuvio 
kūrinys bus rodomas kaip Australi
jos eksperimentinis filmas 1976 m. 
ankstyvą pavasarį įvyksiančiame 
Londono filmų festivalyje.

ANTANAS SODEIKA, mūsų ope
ros veteranas, pirmojo G. Verdi 
"Traviatos” spektaklio dalyvis, pa
minėjo 85 metų amžiaus sukaktį. Il
gus metus jis buvo pagrindiniu 
Kauno operos teatro baritonu, su
kūrusiu beveik 50 vaidmenų, daina
vusiu visose anuometinėse lietuviš
kose operose. Muziko kelią pradėjo 
vargonininku JAV, fortepijonu 
skambinti ir dainuoti pramokęs pas 
M. Petrauską, dalyvaudamas opere
čių pastatymuose. Lietuvon grįžo 
1920 m., baigęs M. Petrausko lietu
viškąją konservatoriją Bostone. Dai
navimo studijas 1921 m. gilino Ro
moje, 1924 m. — Milane. 1920 m. 
operoj pradėtą darbą užbaigė 1950 
m. Vienas ryškiausių jo sukurtų 
vaidmenų yra Rigoletto to paties 
pavadinimo G. Verdi operoje. įsi
jungęs j Vilniaus konservatorijos 
dėstytojų eiles 1949 m., prof. A. So
deika ir šiandien tebedirba pedago
ginį darbą, mokydamas studentus 
sceninio meistriškumo. 1958 m. yra 
išleidęs atsiminimų knygą “Mano ke
lias į muzikos meną".

LAZDYNŲ PELĖDOS memoriali
nis muzėjus Paragiuose, Akmenės ra
jone, po restauravimo vėl priima lan
kytojus. Jų dabar laukia senų par
ko medžių pavėsyje atjaunėjusi so
dyba. Restauravimą pagal vilniečio 
architekto D. Daukšos projektą atli
ko Klaipėdos dailės kombinatas. Mu
zėjus yra skirtas abiem Lazdynų Pe
lėdos slapyvardžiu rašiusiom seserim 
— Marijai Lastauskienei ir Sofijai 
Pšibiliauskienei. Jų memorialiniais 
daiktais, senais leidiniais pasirūpino 
Telšių kraštotyros muzėjus, neuž
miršdamas ir rašytojų tėvo Nikode
mo Ivanausko, baigusio dvi meno 
akademijas. Jam skirtame kambary
je išstatyti jo tapybos darbai. Ruo
šiamasi restauruoti ir Biliūniškių 
paminklą 1861-63 metų sukilėliams. 
Jo autorius lig šiol buvo nežino
mas, bet jį dabar išaiškino Telšių ra
jono kraštotyrininkai su savo talki
ninkais. Paminklą sukūrė Kazys 
Skerstonas, dabar jau aštuoniasde
šimtmetis senelis, gyvenantis Vilniu
je. Lėšas pamihklo restauravimui pa
rūpino Papilės paukštininkystės 
ūkis.

DR. JONAS KUBILIUS, Vilniaus 
universiteto rektorius, dalyvavo In
dijoje įvykusiame tarptautiniame 
simpoziume apie dabartinius tikimy
bių teorijos ir matematinės statis
tikos metodus. Simpoziumui jis bu
vo paruošęs pranešimą apie ribines 
teoremas ir jų pritaikymą. Prof. dr. 
J. Kubilius lankėsi New Delhi, Bom
bėjaus, Kalkutos matematikos cent
ruose.

ŠATRIJOS RAGANOS (Marijos 
Pečkauskaitės) memorialinis muzė
jus atidarytas Židikuose, Mažeikių 
rajone. Iškilmės dalyvių tarpe buvo 
šio rajono partinio komiteto'I sekr. 
B. Aleksandravičiaus, Rašytojų Są
jungos Kauno skyriaus atsakingasis 
sekr. V. Martinkus. Pavasarį atvers 
duris velionės rašytojos gerbėjams 
bei ekskursantams Židikų kapinėse 
rekonstruojama koplyčia, po kuria 
yra palaidota Šatrijos Ragana.

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS BIB
LIOTEKA specialia paroda lankyto
jus supažindino su klasikinės filolo
gijos prof. Merkeliu Račkausku 
(1885 — 1968) jo 90-tųjų gimimo 
metinių proga. Parodai buvo sutelk
ti jo lotynų kalbos vadovėliai, grai
kų kalbos gramatika, straipsniai, re
cenzijos, komentarai romėnų autorių 
kūriniams, jo išversti “Platono dia
logai”, Erazmo Roterdamiečio “Pa
giriamasis žodis kvailybei", T. Luk
recijaus poema “Apie daiktų prigim
tį”, paties prof. M. Račkausko My- 
rėno slapyvardžiu pasirašyti apsaky
mai, jo atsiminimai apie Žemaitiją ir 
Šiaulius 1885-1905 m.

PROF. BALIO DVARIONO 70-to- 
sios gimimo metinės buvo paminė
tos specialiu koncertu Maskvoje, P. 
Čaikovskio konservatorijos salėje. 
Su velionies kompozitoriaus, pianis
to ir dirigento veikla dalyvius supa
žindino rusė menotyrininkė R. Gle- 
zer. B. Dvariono simfoniją, jo kon
certus smuikui ir fortepijonui atli
ko Sovietų Sąjungos valstybinis 
simfoninis orkestras, diriguojamas 
J. Domarko, su smuikininku J. Dva
rionu ir pianiste A. Dvarionaite.

LATVIŲ “LIESMOS” LEIDYK
LA 30.000 cgz. tiražu išleido J. Apu
čio novelių knygą “Horizonte bėga 
šernai", į latvių kalbą išverstą poe
tės D. Avuotinios.

ESTŲ ŽURNALAS “LOOMING” 
išspausdino R. Lankausko apsaky
mą “Kelionė į Paryžių”. Vertėjas — 
lietuvių literatūros propaguotojas 
M. Lodus.

AUGUSTINO GRICIAUS • PIVO- 
ŠOS 75-tojo gimtadienio paminėji
mą surengė respublikinė Vilniaus 
biblioteka. A. Gricius nepriklauso
moj Lietuvoj, be žurnalistinio dar
bo, pasižymėjo feljetonų rinkiniais 
“Pamokslai idėjos broliams”, “Vy
rai, nesijuokit”, “Žvilgsnis į gyveni
mą pro mirties kilpą”, Kauno dra
mos teatre suvaidintu šaržu “Palan
ga”. 1955 m. parašė dramą “Karšta 
vasara”. Apie jo kūrybos populiaru
mą, meilę gimtajam kraštui kalbė
jo rašytojas J. Baltušis. Prisimini
mais dalijosi J. Paleckis, rašytojas 
J. Būtėnas, poetas J. Keidošius, 
"Šluotos” vyr. red. J. Bulota ir dra
mos teatro veteranė K. Kymantaitė. 
Velionies gyvenimą bei kūrybą at
spindėjo bibliotekoje surengta raštų 
ir nuotraukų paroda. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sqiiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

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

Moka už:
term, indėlius 1 metų ........  9%
taupomąsias-savings s-tas 8Vi% 
depozitų-čekių s-tas ........... 6%
Duoda paskolas: 
asmenines ............................ 10%
nekiln. turto ....................... 10%
investacines iki ................. 12%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, ,?96DBr°ck įv.f , ° 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
jrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos opsaugę

• 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 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Porduodomi koiliniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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 mylig, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

D. Macdonald paskelbė energi 
jos taupymo programą visoms 
federacinės valdžios įstaigoms 
bei tarnautojams, kurią taip pat 
bus stengiamasi specialiais skel
bimais įpiršti ir visiems kana
diečiams. Pirmiausia planuoja
ma valdinius automobilius pa
keisti mažesniais ir jų greitį 
apriboti 55 myliom į valandą. 
Kadangi greičio ribą tvarko 
provincinės vyriausybės, tiki
masi, kad jos, sekdamos Otavos 
pavyzdžiu, ją oficialiai suma
žins iki 55 mylių ir padarys pri
valoma visiems automobilių vai
ruotojams. Siūloma taip pat su
mažinti pastatų apšildymą žie
mą ir jų vėsinimą vasarą. Fede
racinė vyriausybė taipgi pasi
sako prieš kaikuriuos gaminius, 
be reikalo eikvojančius elektrą, 
pvz. elektrinius konservų dėžu
čių atidarytuvus, skutimosi kre
mą su šildymo įrengimu, tuo
jau pat įsijungiančius televizi
jos priimtuvus, nes juose visą 
laiką dega dalis lempų. Opozi
cinės socialistų ir konservatorių 
partijos šį planą sutiko skeptiš
kai kaip pavėluotą ir neprak
tišką. Iš tikrųjų su naftos tau
pymu tenka sutikti, bet elek
tros taupymas yra nereikalingas 
— Kanada jos turi pakankamai. 
Kadangi srovę daugiausia gami
na hidroelektrinės jėgainės, jos 
neįmanoma sutaupyti ateičiai. 
Nubėgusio vandens juk nesu
grąžinsi.

Kanados laukia paštininkų 
streikas. Atskiras derybas jau 
yra pradėjusios dvi unijos: laiš
kanešių su 17.000 narių ir pašti
ninkų su 20.000. Laiškanešiai, 
pareikalavę savaitinį atlygini
mą padidinti net $100, t.y. 
57%, atvirai ruošiasi streikui, 
atlikdami įstatymo nustatytus 
formalumus. Paštininkų unija 
taip pat grasina streiku, jeigu 
i derybas nebus įtrauktas pašto 
paslaugų automatizacijos klau
simas, neturintis nieko bendro 
su nauja sutartimi. Jeigu val
džios atstovams pavyks išvengti 
streiko su viena unija, ji pradės 
kita. Seniau derybas vesdavo 
abiejų unijų bendra taryba. Kai 
Kanados paštui, ypač Toronto 
skyriui, bankai prikišo kredito 
kortelių bei čekių vagystes, 
naujasis pašto minigteris B. 
Mackasey šoko ginti paštininkų, 
pataikaudamas unijoms. Bankų 
kaltinimus jau patvirtinio laiš
kanešio J. Marczenko nuteisi
mas Toronte. Jis buvo pavogęs 
net 12 kredito kortelių, kurių 
dėka iš bankų yra gavęs dido
ką sumą pinigų. Kratos metu 
policija pas jį rado tokiu būdu 
iš bankų išimtus $850. Dar di
desnė vagystė atskleista Toron
to Maltono aerodrome, kur 
1974 m. lapkričio 14 d. dingo 
Kanados pinigų kalyklai Otavo
je priklausanti $72.130 vertės 
aukso siunta, o š.m. sausio 14 
d. — $16.877 įkainoto aukso ir 
sidabro. Maltono ir Toronto 
paštas policijai pranešė tik ant
rąją vagystę, kai apie ją jau 
buvo išgirdęs vienas policinin
kas. Pirmoji vagystė paaiškėjo 
tik tada, kai policija pradėjo 
tyrimus.

Ateitininkų žinios
Jaunučių globėjų kursai įvyks 

vasario 22, 23 dienomis Toronte. 
Prasidės šeštadienį, 9 v. r., ir užsi
baigs 6 v. v. seselių namuose, 57 
Sylvan Ave. Šitų kursų programa 
paruošta tik jaunučių globėjams, ta
čiau, MAS centro valdyba stipriai 
pageidauja, kad ir moksleivių glo
bėjai dalyvautų. Platesnių informa
cijų prašome teirautis pas Liną Vai
tiekūnaitę, 498 Glenlake Avė., To
ronto, Ont. Tel 416-763-1919.

Skautų veikla
• Vasario 2 d. “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntų tėvų susirinkime išrink
tas komitetas: K. šapočkinas — 
pirm., D. Karosas — ižd., V. Gapu- 
tienė — sekr., J. Jankaitis, K. Ase- 
vičius, A. Kišonienė, L. Stulginskie- 
nė, M. Vaitkienė, J. Mačiulis, M. 
Slapšys, C. Pakštienė, J. Jonikas ir 
T. Šlenienė — nariai. Tuntininkų 
pranešimuose pasidžiaugta padidė
jusiu narių skaičiumi. Revizijos ko
misija sutiko pasilikti ta pati — S. 
Ciplijauskeinė, L. Matulevičienė ir 
G. Stauskienė.

• Bendrame KLB Toronto apy
linkės valdybos organizuojamame 
Vasario 16 minėjime “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai dalyvauja orga
nizuotai šia tvarka: vasario 16 d., 
10.30 v.r., skautai-tės uniformuoti 
renkasi į Prisikėlimo salę, iš ku
rios bus einama į iškilmingas pa
maldas. Jose dalyvaus Simas Kudir
ka su žmona ir daug kitų žymių as
menų; 2 v.p.p. tuntai renkasi į Ana
pilio salę, kur bus pagrindinis šven
tės minėjimas. Vyr. skautės ir 
skautai-vyčiai vasario 16 d. 9.30 v.r. 
su vėliavomis dalyvaus evangelikų - 
liuteronų Išganytojo parapijos pa
maldose.

• Vasario 22 d., 2 v.p.p, estų 
šventovėje, 817 Mt. Pleasant Rd., 
bus tarptautinis skaučių susimąsty-

VYČIO ŽINIOS
Violeta Nešukaitytė Britų Bend

ruomenės stalo teniso pirmenybėse 
geriausiai sužaidė mišriame dvejete, 
čia ji poroje su torontiečiu E. 
Caetano tik baigmėje pralaimėjo 
anglų porai Z. Howard-M. Douglas 
ir tapo BB vicemeistere. Vienetų 
varžybose Violeta pralaimėjo tai pa
čiai Z. Howard ketvirtbaigmyje. Pra
ėjusiose pirmenybėse vienetų varžy
bose Violeta 1971 ir 1973 m. pasie
kė pusbaigmio žaidimus. Moterų 
dvejete poroje su Montrealio M. 
Domonkos pralaimėjo pirmame ra
te. Jų nugalėtojos pasiekė baigmę. 
Atrodo, pirmenybėse buvo kaikurių 
netikslumų. Kanada komandinėse 
pirmenybėse tapo grupės nugalėto
jo ir. baigmėj žaidė su kitos grupės 
nugalėtoja Anglija. Kanadai pralai
mėjus, dėl nežinomų priežasčių dar 
teko žaisti su Indija. Taip pat neaiš
kus buvo paskirstymas moterų dve
jeto varžybose. Nešukaitytei ir Do
monkos iš karto teko žaisti su stip
riom priešininkėm. Atrodo, abudu 
dvejetai turėjo būti išskirti į prie
šingas puses. Violetai šios pirmeny
bės buvo augštos įtampos. Kaip ge
riausia Kanados žaidėja, jautėsi at
sakinga už visus pralaimėjimus, o 
rimtos naramos iš nieko nesusilaukė.

Vytis D I (12 m.) CYO krepšinio 
pirmenybėse nugalėjo Aušrą 22:8. 
Sekančiose rungtynėse vytiečiai dar 
nugalėjo St. Chris 11:9. žaidė V. 
Grabauskas 11, G. Grabauskas 8, J. 
Karpis 4, P. Tutlys 8, S. Namikas 2, 
P. ir R. Karpiai, J. Namikas.

Vytis I) II (12 m.) žaidė draugiš
kas krepšinio rungtynes su Hamil
tono Kovo to paties amžiaus krepši
ninkais. Rungtynės įvyko Anapilio 
salėje. Laimėjo Kovo krepšininkai 
4:19. Žaidė Kove — P. Stanaitis, T. 
Stanaitis 6, D. Levickas 11, E. Kai
rys 2, R. Otto. Kovo komanda suda
ro gerų žaidėjų įspūdį, nors trūko 
kelių geresnių žaidėjų. Klebonui P. 
Ažubaliui esame labai dėkingi už 
leidimą pasinaudoti sale. Ta pati 
Vyčio komanda dar žaidė CYO pir
menybių rungtynes ir pralaimėjo St. 
Chris komandai 5:6. Vytiečiai labai 
stiprūs gynime, tačiau metimuose 
dar trūksta tikslumo. Abiejose 
rungtynėse žaidė: J. Ažubalis 2, A. 
Bajorinas, A. Balsys 1, T. Rimkus 
2, P. Sukauskas, R. Budrys 4, V. 
Banelis, V. ir K., Vaitkai. Abejom 
rungtynėm labai entuziastingai va
dovavo O. Balsienė, kuri susilaukė 
daug dėkingumo iš visų pusių.

Jauniai C (14 m.) CYO rungtynė
se pralaimėjo St. Bridget komandai 
17:37. Žaidė: A. Radzevičius 2, P. 
Ignatavičius 8, K. Banelis 2, Kaspe
ravičius, Augaitis 4. Žymią pažangą 
daro Augaitis, kuris greitai bus ge
ras bendradarbis P. Ignatavičiui.

Mergaitės D (12 m.) pralaimėjo 
B. Sacrament 14:20. Žaidė: L. Ra
dzevičiūtė 4, Kasperavičiūtė, I. Bal
sytė, Šimkutė 6, Slapšytė 2, Žilins

OSVALDUI DELKUI 
ir jo šeimai bei kitiems artimiesiems, 

TĖVELIUI Vokietijoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia —

Lydi ja ir Vilius Elly ir Rudy
Vilembrektai Vilembrektai
Toronto, Ont. Woodstock, Ont.

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

mas, kasmet atliekamas skautų įstei
gėjo Baden-Powellio prisiminimui.

• Vasario 23 d., 11 v.r. — “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų vadijų po
sėdis Kaziuko mugės reikalais. Ka
ziuko mugė — kovo 2 d.

• Mindaugo dr-vės sueiga — va
sario 17 d., 7 v.v., Prisikėlimo mu
zikos studijoje. č. S.

Studentų žinios
Lietuvių Diena Toronto universi

tete bus ir šiais metais. Data bus pa
skelbta vėliau.

Studentų susirinkimas — vasario 
26 d., 6.30 v. v., St. Michael's College 
patalpose. Kalbės Dr. Dreifels tema

SPORTAS
kaitė, Baliūnaitė. Trūko Sinkevičiū
tės, kuri gal būtų nulėmusi rungty
nių pasekmę. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Vasario 11 d. sueina 20 metų nuo 

Aušros klubo įsteigimo. Įsteigėjai 
buvo: kun. Bern. Grauslys, OFM, K. 
Šapočkinas, J. Gudas, L. Levickas ir
J. Genys. Klubo globėjas ir vadovas 
buvo kun. Paulius Baltakis, OFM. 
Klubo veiklą skatino savo veiklumu
K. Batūra, E. Šlekys, D. Laurinavi
čius, A. šapokaitė, K. Grigaitis, Br. 
Sapijonienė, H. Chvedukas ir kiti. 
Klubo valdyba sveikina visus buvu
sius ir esamus klubo narius 20 me
tų sukakties proga ir linki sėkmin
gos sportinės veiklos ateityje.

Buvusi klubo krepšininkė Laima 
Gataveckaitė treniruoja jaunesnių 
mergaičių (13-16 m.) krepšinio ko
mandą antradieniais, 5.30-7.30 v .v., 
Prisikėlimo par. salėje.

Kanados sporto apygardos prie
auglio klasės (8-16 m.) krepšinio 
pirmenybės bus.Toronte vasario 22- 
23 d.d. Tą patį savaitgalį klubo vy
rų ir jaunių A klasės krepšininkai 
yra pakviesti draugiškoms rungty
nėms Detroite sporto klubo Kovas.

Kanados ir Amerikos moterų ly
gos krepšinio turnyras įvyko sau
sio 31 ir vasario 1 d.d. Toronte. Iš 
lietuvių dalyvavo tik mūsų klubo ko
manda. Aušra laimėjo prieš St. Ca
tharines komandą be rungtynių, nes 
ši neatvyko. Prieš Center AC laimė
jo 32:27. Žaidė: J. Klimaitė 12, D. 
Norkutė ir S. Ranonytė po 7, R. 
Breen-Birštonaitė, M. Rost-Ramo- 
vaite, J. Simonaitytė po 2, P. Simu- 
tytė. Pusbaigmio rungtynėse aušrie- 
tės pralaimėjo York Raiders koman
dai 37:39 ir į baigmę nepateko. Iš 
viso rungtynėse dalyvavo 17 ko
mandų.

Jaunių B krepšinio komanda sau
sio 29 pralaimėjo Vyčio komandai 
38:41. Žaidė: Rasiulis 16, Gatavec- 
kas ir Valickas po 4, Karosas 7, 
Stančius 5, Morkūnas ir Stočkus.

Jaunių A pirmoji komanda nuga
lėjo latvius 67:49 (26:30). Taškus 
iškovojo: A. Grigonis 26, P. Žulys 
17, K. Urbonas 10, V. Buožis 8.

Jaunių A II komanda vasario 2 
d. CYO lygos rungtynėse nugalėjo 
St. John 50:24. Taškus laimėjo: R. 
Grigonis 16, E. Gataveckas 11, S. 
Stončius 8, kiti — po mažiau.
HAMILTONO KOVAS

Krepšinio rungtynėse B klasės 
komanda nugalėjo Canadian Mar
tyrs parapijos atstovus 67:43 ir 
70:62. Žaidė: R. Kybartas ir R. An
tanaitis po 19, J. Riekus 19, L. Žil
vytis 23, P. Grajauskas 9, R. Budni
kas 6, R. Dudonis 2, J. Sadauskas. 
D klasės penketukas parapijų pir
menybėse pralaimėjo šv. Rapolo 
parapijos komandai 10:30. žaidė: A. 
Dudonis 4, L. Verbickas 2, T. Sta
naitis ir L. Stanaitis po 2, V. I. Sto- 
siai, R. E. Bartninkai, E. Kairys, R. 
Otto, Siūlys. K. B.

“Ar lituanistiniai kursai rengtini 
universitete?” Taip pat bus disku
tuojama buvusio susirinkimo tema 
“Ar Lietuvos egzistavimas yra patei
sinamas?” šiame susirinkime bus 
taip pat prašoma nominacijų ir kan
didatų ateinančių metų valdybai.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintos plomberis; 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ likęs tik vienas naujas namas, kiti 2 jau 
parduoti; 6 kambariai, IMt 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 į mažesnį butą.
MISSISSAUGA. Gražus vienaaugštis, netoli Anapilio, 4-rių miega
mųjų, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas, tik 2-jų metų senumo; 
gražus sklypas; $30.000 įmokėti. Atviras morgičius.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuviu Namų, namas be skolų. įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

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

T o u p y k i r skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame f* jb m jm M J| /k
TORONTO LIETUVIŲ rAKAJVlA
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA:
9% už 1 m. term. dep.

8*/i% už 90 d. term. dep.
8V4% už taupymo s-tas
8'/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 9

IMA:

10% už asm. paskolas

10% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

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

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

1 113 Dundas St. W., f . EAE/f Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 e,‘ NUOLAIDA

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

£000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

CHOLKRn
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.
INDIAN RD. — BLOOR, 11 kambarių atskiras namas; modernios 
prausyklos bei virtuvės, dvigubas garažas, arti Bloor; apie $10.000 
įmokėti; puiki vieta nuomavimui.
KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo 6 butų (sixplex) 
atskiras mūrinis pastatas; dideli kambariai, balkonai, vandeniu-alyva 
šildomas; 6 garažai su privačiu įvažiavimu; labai nedidelis įmokėji- 
mas; skubus pardavimas.
PORT CREDIT — MISSISSAUGA, gražus didelių kambarių vos kelių 
metų senumo 3 miegamųjų vienaaugštis. Puikus šeimos kambarys (fa
mily room) su atviru didžiuliu židiniu ir išėjimu į kiemą. Trys prau
syklos, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $25.000 įmokėti 
ir viena atvira skola iš 10Vi %. Kieme yra daug didelių medžių. Visai 
netoli naujosios Anapilio parapijos.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584



Laisvės laikotarpis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gos galės dar ilgai išsilaikyti. 
Gal kaikurių laisvės trokštan
čių ir jos vertų tautų išsilaisvi
nimo procesas truks dar ilgiau 
ir bus skausmingas, tačiau 
anksčiau ar vėliau jis turės 
įvykti. Tame pavergtų laisvėji
mo procese matysime ir mūsų 
Lietuvą.

— Kuo lietuvių tauta galėtų 
gristi savo viltį atgauti nepri
klausomybę: karu, evoliucija, 
sovietinės imperijos subyrėji
mu, demokratijos atėjimu Ru
sijon ar kuo kitu?

- šviesus proveržis
— Karai yra žiauriausi reiš

kiniai žmonijos gyvenime. Ta
čiau jie yra neišvengiami — 
karai buvo, yra ir bus. Vieni 
karai atneša tautoms laisvę ir 
nepriklausomybę, kiti nelaisvę 
ir vergiją. Revoliucijos, per
versmai, sukilimai kartais būna 
dar žiauresni net už pačius ka
rus. Taikios evoliucijos, dery
bų ar laisvų susitarimų keliu 
labai retai ir sunkiai pasiekia
ma laisvė pavergtai tautai. Pa
vergta tauta paprastai pati pa
naudoja kiekvieną pasitaikiusią 
priemonę savo laisvei pasiekti,

neatsižvelgdama kartais net į 
labai dideles aukas. Būtų sun
ku ir gal net neišmintinga per
daug konkrečiai pranašauti, ko
kiomis sąlygomis galėtų prisi
kelti Lietuva laisvam valstybi
niam gyvenimui. Ateitis neži
noma, bet dabartinė politinė 
padėtis Europoje ir kitur yra 
labai nepastovi; anksčiau ar 
vėliau galima laukti įvairių, gal 
net didelių permainų. Nekal
bant apie kitas nepastovias vie
tas pasaulyje, juk ir pačioje Eu
ropoje, net Lietuvos kaimynys
tėje, negalima laukti, kad, pa
vyzdžiui, tokia didelė, vienaly
tė, tautinė, kultūrinė valstybė,

kaip Vokietija, ilgai pakęstų sa
vo nenormalų suskaldymą. Per
mainų bus. Todėl ir mūsų tauta 
turi būti pasiruošusi ne vie
nam, bet įvairiems netikėtu
mams bei įvairioms galimy
bėms. Daug priklausys ir nuo 
pačios pavergtos tautos. Iki šiol 
lietuvių tauta savo nelaimėse 
laikėsi ir tebesilaiko išmintin
gai, be jokių ypatingų išsišoki
mų. Būkime ištikimi jautriam 
savo tautos instinktui, nenu- 
krypdami į šalis, nesiblaškyda- 
mi, nesiskaldydami ir nepasi
duodami kartais gal ir viliojan- 
tiems, bet nerealiems ir neaiš
kiems naujiems sumanymams

bei šūkiams.
—Esate parašęs atsiminimus 

iš nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpio. Ar ruošiate spaudai 
ką nors naujo?

— Tuo tarpu ne. Išėjęs į pen
siją, tvarkau ir papildau dar li
kusius savo užrašus ir dienoraš
čius. Yra žmonių, raginančių 
mane dar parašyti ką nors di
desnio. Tačiau dabar nemanau 
to daryti, nes turiu rūpesčių su 
savo širdies negalavimais.

— Ko linkėtumėte tautie
čiams Vasario 16 proga?

— Pirmiausia nuoširdžiai lin
kėčiau visiems savo tautiečiams 
tikros tautinės vienybės, soli
darumo, optimizmo ir nepalau
žiamos vilties bei įsitikinimo, 
kad anksčiau ar vėliau mūsų 
Tėvynė Lietuva tikrai susilauks 
laisvės bei nepriklausomybės.

O Tamstai, gerbiamasis Re
daktoriau, dėkoju už labai gra
žų “Tėviškės Žiburių” redaga
vimą ir linkiu daug geriausios 
sveikatos bei gražiausios klo
ties.
Los Angeles, 
1975. L 27

MONTREALIS
(Atkelta iš 10-to psl.)

Siam reikalui Montreaiyje vėl or
ganizuojamas lituanistinis semina
ras. Pastarasis perėjo Įvairius mėgi
nimų laikotarpius, ir dabar yra ap
sispręsta už pastovų studijinį litu
anistikos dėstymą.

Lituanistiniam seminarui vado
vauti sutiko dr. Henrikas Nagys ir 
dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė. La
biausiai yra kreipiamas dėmesys į 
tuos, kurie paskutiniais 3 metais 
baigė lituanistinę mokyklą. Regis
truotis prašome visus, norinčius se
minarą lankyti, pas organizacinio 
vieneto narį P. Adamoni tel. 722- 
3545.

Susidarius minimaliam skaičiui, 
bus šaukiamas susirinkimas, kur bus 
galutinai aptarta daugumai patoges
nis laikas ir vieta. p, APAMONIS

Viktoras Matutis, anksčiau 
gyvenęs Kalgaryje, aplankė “T. 
Ž.” redakciją ir paaukojo $20. 
Ta proga jis sveikina Mikasę ir 
Antaną Nevadas bei visus pažįs
tamus tautiečius Kalgaryje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 - 7954
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'’J TORONTO1
Metinis “TŽ” spaudos balius 

pirmą kartą buvo surengtas 
Anapilios salėje vasario 8 d. Ji 
buvo pilnutėlė dalyvių, išsky
rus balkoną, kur dar buvo liku
sių laisvų stalų. Balius prasidė
jo 7 v.v., o meninė programa 
— 7.45 v.v. Pranešėja Ramu
tė Birgelytė, pasveikinusi vaka
ro dalyvius, supažindino juos 
su meninės programos atlikė
jais, būtent, Elena Blandyte, 
Rimu Strimaičiu ir Jonu Govė- 
du. Pastarieji du torontiečiams 
gerai pažįstami, tad daugiausia 
dėmesio teko viešniai iš Čika
gos E. Blandytei. Ji atliko ba
liaus nuotaikai pritaikytą pro
gramą, padainuodama lengvo 
žanro lietuvių ir nelietuvių 
kompozitorių kūrinių. Publika 
ja žavėjosi, nes ji ne tiktai dai
navo ir deklamavo, bet ir visa 
širdimi savo menu gyveno. Sa
vo stipriu, sodriu balsu ji liete 
liejo iš gilumos plaukiančias 
melodijas. Svelniabalsis tenoras 
R. Strimaitis po ilgesnės per
traukos pasirodė publikai kaip 
gerą pažangą padaręs solistas, 
atlikęs keletą lengvojo žanro 
kompozicijų. Akompaniatorius 
J. Govėdas jautėsi savo soste vi
sai tvirtai ir buvo geras palydo
vas abiem solistam. Po meninės 
programos visi vaišinosi gėri
mais, Užgavėnių patiekalais ir 
šoko stipraus orkestro ritmo 
lydimi. Protarpiais buvo trau
kiami laimingieji mažosios ir di
džiosios loterijos bilietai. Gau
sių baliaus dalyvių tarpe buvo 
matyti veidų ir iš tolimesnių 
vietovių: dail. A. Tamošaitienė, 
prof. A. Musteikis, prof. Mitalas, 
italų kilmės profesorius iš Kal- 
gario (p.p. Jašiūnų svainis) ir 
kt. Taip pat dalyvavo gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, KLK 
Centro pirm. dr. J. Sungaila, 
apylinkės pirm. M. Abromaitis 
ir kiti.

Rengėjai reiškia labai nuošir
džią padėką visiems lietuviškos 
spaudos rėmėjams už dalyvavi
mą “TŽ” parengime, ypač au
kojusiems laimikius loterijai ir 
visų tarnybų pareigūnėms bei 
pareigūnams, uoliai talkinu
siems baliaus darbuose. Atskira 
padėka priklauso sol. R. Stri
maičiui, savo honorarą paauko
jusiam “T. žiburiams”, ir dir
busiems prie loterijos paruoši
mo bei kitų darbų.

“TŽ” spaudos baliaus didžio
joj loterijoj laimikius laimėjo: 
spalvotos televizijos priimtuvą 
Glen Mazil Kalgaryje; dail. A. 
Tamošaitienės paveikslą — P. 
Vyskupaitis Toronte; V. Balsie
nės keramikos vazą — Br. Si
monaitis Port Colborne, Ont.; 
dail. R. žiūraitienės paveikslą 
— J. Vanagienė Toronte; dail. 
A. Tamošaičio paveikslą — 
kun. Juris Pudans, Castleton, 
N.Y.; dail. Pr. Baltuonio skulp
tūrą — J. Lcščius Hamiltone; 
dail. E. Stankuvienės paveiks
lą — R. Namikas Toronte; So
fijos Pacevičienės keramiką — 
Vainius Dobis Westone; radijo 
priimtuvą — S. Vasarajs To
ronte; dail. Leono Urbono pa
veikslą — J. Vyšniauskas St. 
Catharines, Ont.; p. Vaitkienės 
audinį su įausta daina — B. 
švilpa St. Sault Ste. Marie, Ont. 
Laimikius prašoma atsiimti “T. 
Ž.” administracijoje, pristačius 
turimą loterijos bilietėlį. Nega
lintieji atsiimti laimikių prašo
mi pranešti, kokiu būdu jiems 
persiųsti laimikius. Persiunti
mo išlaidos priklauso patiems 
laimėtojams.

“TŽ” mažajai spaudos baliaus 
loterijai (su įėjimo bilietais) be 
jau skelbtų laimikių buvo gau
tas V. Aušroto vad. knygyno do; 
vana: plokštelė “Kokiais keliais 
aš bekeliaučiau” ir knyga — J. 
Kaributo “Kelionė aplink įpa- 
saulį”.

C-------------------- ::

Vasario 8 - kovo 1

KANADOS BALETAS
: „ J:\ Steigėja Cęlia Franco

7 PROGRAMOJE:
Coppelia,* Kettentanz,**

Whispers of Darkness,**
Inventions, Don Juan, Giselle, 

The Sleeping Beauty
i (*pasaulinė premjera, naujai paruošta Erik Bruhn,
i: **Toronto premjera)

O'Keefe Centre kasa atidaryta kasdien 11 v.r. — 9 v.v., 
išskyrus sekmadienius

Telefonas informacijai: 366-8484 (O'Keefe Centre) 
arba 363-0228 (specialus Kanados baleto telefono numeris)

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

X

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE ”"tket

Visų rūžių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

NAUJI IR VARTOTI
autovežimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas 

patarnavimas

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

RIFLE RANGE MOTORS

335 Roncesvalles Avė
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

Tel. 535-1258

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukrainę, Sov. Sujungę 

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

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

lietuvių Baltic Exporting Co. 480 Roncesvol,e’Ave-
JSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

1019 Lakeshore Road East
Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

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

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

COUTlG sy 2749 Lakeshore Blvd.

• Raštinė: 255-9151 • Namai 767-7820

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

Toronto, Ontario
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

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-Baraiiskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORONTO" kviečia visus Į

ii MONTREAL®
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Iškilmingos Vasario 16 pamal
dos — sekmadienį, 11 v.r. Jose da
lyvauja organizacijos su vėliavomis.

— Šį šeštadienį 12.30 v. kviečia
ma talka paruošti salę Vasario 16 
minėjimui.

— Specialus autobusas nuo Lietu
vių Namų šį sekmadienį, 2 v.p.p., 
atveš žmones į Anapilį, o po minė
jimo parveš į L. Namus.

— Anapilio sodybos statybai au
kojo $500: V. J. Plečkaičiai; $300: 
dr. S. J. Pacevičiai (700); $200: dr.A. 
D. Barkauskai (2000); $150: V. A. 
Kazlauskai (300); po $100: B. Adaš- 
kevičienė iš Kitchener, N. Bacevi
čienė, K. B. Valančiai (300), V. Pa- 
zukaitė ir B. M.; $75: Vincas Bačė- 
nas; po $50: P. Lelis (300), J. Čer
niauskienė, A. Laurinaitis. Visiems 
geradariams nuoširdi padėka.

— Vasario 8 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a. a. Viktoras 
Adaškevičius iš Kitchener, Ont. Ve- 
lionies artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Praėjusį sekmadienį įvyko 
Anapilio moterų būrelio susirinki
mas. Padarytas platus pranešimas 
apie būrelio veiklą. Būrelio rūpes
čiu sekmadieniais po pamaldų pa
ruošiama kavutė. Gautas pelnas ski
riamas Anapilio reikalams. Būre
liui sėkmingai vadovauja S. Auš- 
rotienė.

— Šį sekmadienį Anapilyje po 
pamaldų bus galima gauti pietūs.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9.30 
v.r., už Simonaičių ir Vanagų šei
mos mirusius; sekmadienį: 10 v.r. 
Ubeikų šeimos intencija, 11 v.r. Lie
tuvos laisvės ir antrosios — Kund
rotų šeimos intencija.

Lietuvių evangelikų 
parapijos žinios

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

— Sekmadienį, 9.30 v.r., iškilmin
gos Vasario 16 pamaldos, dalyvau
jant žymiam svečiui, kuris taip pat 
aplankys kitas parapijas. Visi para
pijiečiai skatinami dalyvauti Bend
ruomenės ruošiamame priėmime L. 
Namuose. Pamaldose dalyvaus “Šat
rijos” bei “Rambyno” tuntų atstovai 
su vėliavomis. Visi parapijos skau
tai ir skautės į pamaldas ateina uni
formuoti. Visas kitas jaunimas, kiek 
galima, prašomas apsirengti tauti
niais drabužiais.

Lietuvių Namų žinios
— Vasario 7 d. LN gavo leidimą 

alkoholinius gėrimus pardavinėti 
sekmadieniais valgantiems pietus. 
Leidimas galioja ir svetainei “Ginta
ras”, ir valgomajai salei.
— Svetainė “Gintaras” jau puošia

ma. Projektą paruošė archit. Algi
mantas Banelis. Pastarojo priežiūro
je darbus vykdo St. Jakubauskas. 
Puošimo darbas vyksta lėtai, nes tuo 
pat metu svetainė “Gintaras” aptar
nauja svečius.

— Kartu su leidimais svetainei 
atėjo ir taisyklės, kurių turi laikytis 
administracija ir lankytojai. Taisyk
lės yra tokios: 1. Svetainę “Ginta
ras" gali lankyti tik LN nariai ir jų 
svečiai. 2. Narys įrašo savo svečius į 
svečių knygą ir pasirašo. 3. Narys at
sakingas už savo svečius. 4. Admi
nistracija turi teisę neparduoti gėri
mų betkuriam asmeniui. 5. Svetai
nę gali lankyti tik 18 metų sulaukę 
asmenys. 6. Betkokie lošimai iš pini
gų svetainėje “Gintaras” draudžiami. 
7. Svetainė tvarkoma pagal Ontario 
alk. gėralų leidimų įstatymo taisyk
les.

— Vasario 16 d, sekmadienį, 7 v.v., 
Didžiojoje LN salėje įvyks banketas 
Simui Kudirkai pagerbti. Banketą 
ruošia KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Tam reikalui LN salę duoda ne
mokamai. Visas banketo pelnas eis 
Simo Kudirkos fondui. Banketo pa
kvietimus galima gauti LN raštinėje. 
Kaina $10 asmeniui.

— LN Užgavėnių baliuje atsilankė 
apie 200 asmenų. Nors dauguma atši- 
lankiusių balium buvo patenkinti, ta
čiau buvo labai pamatuotų nusiskun
dimų, kad LN šeimininkės neparuošė 
pakankamai maisto.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.-

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St W. 
kampas Bloor-Durie gatvių 
Telefonas 7 62-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 d. iškilmingose Mi

šiose dalyvaus S. Kudirka su žmona, 
ateitininkai, KLK Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo par. skyrius. Kūrėjai-sava- 
noriai, VI. Pūtvio kp. šauliai, “Šatri
jos” ir “Rambyno” skautų bei skau
čių tuntai dalyvauja organizuotai su 
savo vėliavomis. Giedos sol. J. Sriu- 
biškienė ir sol. Br. Marijošius.

— Sekmadienį per 11.15 v. Mišias 
giedojo sol. V. Verikaitis.

— Lietuvoje mirus Zuzanai Jo- 
kūbauskienei, jos dukrai Eugenijai 
Jankauskienei Teškiame gilią užuo
jautą.

— Vasario 11 d. sporto klubui 
“Aušra” suėjo 20 m. nuo įsisteigi- 
mo. Sveikaname visus buvusius ir 
esančius klubo rėmėjus, narius ir 
darbuotojus. Linkime ir ateity gra
žios sportinės veiklos.

— Nuoširdžiai dėkojame J. A. Če- 
pukams, P. V. Dalindoms, A. M. Ra
džiūnams ir S. Stoniui, paaukoju
siems didesnes sumas.

—*■ Choro repeticijos — ketvirta
dieniais 7.30 v.v.

— Parapijos loterijos bilietų pla
tinimas vyksta sėkmingai. Jau yra 
$6392 pelno. Prašome dar negrąži
nusius pasirūpinti, kad laiku šakne
les gautume, nes loterijos traukimas 
bus per metinę parapijos vakarienę 
kovo 16 d.

— Metinis parapijos susirinkimas 
— kovo 23 d., po 11.15 v. Mišių.

— Kun. Juozapas Bacevičius, 
OFM, keletą savaičių darbavosi mū
sų parapijoje. Jam už paslaugas ir 
gražius pamokslus nuoširdžiai dėko
jame.

— Mišios: šeštad. už a.a. Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienė; 8.30 už 
a.a. Vincą Tumosą, užpr. A. S. Ka
valiauskai; 9 v. už 2-jų Antanų ir 
Uršulės Baziliauskų šeimos mir., 
užpr. O. Baziliauskienė; 9.30 v. už 
a.a. Mariją ir Apolinariją, užpr. M. 
P.; sekmad.: 8 v. specialia int., 9 v. 
už a.a. Mariją Miniotienę, užpr. J. 
Vitkūnienė, 10 v. už a.a. Ireną Gure
vičienę, užpr. V. Indrišiūnas, 11.15 
v. už Lietuvą ir žuvusius už jos lais
vę, 7 v.v. už a.a. Moniką Siemenienę, 
užpr. Br. Jonynienė.

Speciali Vasario 16 programa 
bus perduota per kabelinės te
levizijos stotį MacLean-Hunter 
10 kanalą vasario 13 d., ketvir
tadienį, 7.30-8.00 v. v. Progra
mą atliks Maironio mokykla. 
Speciali radijo programa per 
CHIN FM radijo stotį bus trans
liuojama 1.30 v. p. p. iki 2.00 v. 
p. p. Šiom programom vadovau
ja J. R. Simanavičius.

Lietuviška programa iki šiol 
tėra perduodama per MacLean- 
Hunter kabelinės televizijos 10 
kanalą. Ją mato tiktai vienos 
Toronto srities gyventojai. Yra 
galimybių tą programą išplėsti 
Į kitas sritis, aptarnaujamas ki
tų bendrovių. Tik reikia, kad 
lietuviai pradėtų teirautis ir 
prašyti. Pvz. Graliam Cable TV, 
10 kanalas, paskambinus vie
nam tautiečiui, sutiko lietuviš
ką programą pertransliuoti 
penktadienį. Stoties vedėjas pa
reiškė, kad iki šiol niekas tuo 
reikalu nesiteiravo. Minėtos sto
ties telefonas — 762-3631 ext. 
44.

Eglės Asevičiūtės atvaizdas 
kaip modeliuotojos įvairių ap
rangų išspausdintas “The To
ronto Sun” vasario 5 d. laidoje.

Kanados sporto apygardos 
krepšinio rungtynėse vasario 
8-9 d.d. dalyvavo 10 komandų. 
Vyrų klasės rungtynes laimėjo 
Toronto Aušra, nugalėjusi Ha
miltono Kovą 91:85 rezultatu. 
Jaunių A klasėje laimėjo Ha
miltono Kovas, nugalėjęs Auš
rą 50:49 pasekme. Mergaičių A 
klasėje laimėjo Toronto Vytis, 
nugalėjusi Aušrą. Rezultatai 
buvo išvesti iš dvejų rungtynių 
76:35. Vasario 22-23 d.d. To
ronte įvyks prieauglio pirme
nybės.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” veikusi L. Namuose nuo 
1974 m. gruodžio 13 d., dėl ne
gausaus dalyvių skaičiaus ne
beveiks. Šią žinią praneša ren
gėjai, apgailestaudami susida
riusią padėtį. Vėliau jie keti
na paskelbti pilnesnį pranešimą.

Televizijos 6 ir 22 kanalas va-, 
sario 10 d., 6.30-8.30 v.v., rodė 
FBI nuotykių filmą, paruoštą 
1974 m. specialiai televizijai, 
kuris pavadintas “The FBI 
Story: Alvin Karpis”. Tai 1930 
m. gangsterių gaujos istorija, 
kurioje figūruoja kaip vadovai 
Barker ir Alvin Karpis. Pasta
rasis, atlikęs kalėjimo bausmę, 
gyvena Montrealyje.
IŠNUOMOJAMAS BUTAS netoli To
ronto Lietuvių Namų — vienas arba 
du kambariai ir virtuvė su atskira 
prausykla. Skambinti po 4 v.p.p. tel. 
536-3190.

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

25 METU JUBILEJU

"Tėvu kaltė”
Studentams ir pensininkams — $1 pigiau

Torontiškio mėgėjų teatro “Aitvaro” aktorius, suvaidinusius pirmąjį scenos 
veikalą “Mirga”’, sveikina KLB kultūros komisijos pirmininkė E. Kudabienė

VASARIO 16 IŠKILMĖS TORONTE

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West

vasario 23, sekmadienį, 4 valandą po pietų

Vaidins E. 

4 veiksmų

BUTRIMO

dramų

Įėjimas — $4 ir $3

Nepriklausomybės šventės 
minėjimo pamaldose vasario 16 
d., 11 v. r., kūrėjai-savanoriai 
organizuotai su vėliava dalyvau
ja Prisikėlimo parapijos šven
tovėje. Renkamasi parapijos sa
lėje 20 minučių prieš pamal
das. Valdyba

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai ir šaulės vasario 16, sek
madienį, pamaldose dalyvauja 
organizuotai su vėliava 11 v. 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je. Uniformuoti ir neuniformuo- 
ti renkasi kavinėje 10.30 v. r. 
Šauliams ir šaulėms dalyvavi
mas privalomas. — Metinis kuo
pos susirinkimas bus kovo 2, 
sekmadienį, 3 v. p. p., L. Na
muose. Valdyba

Wasagos-Staynerio ir apylin
kių lietuviai Vasario 16 šventę 
rengia vasario 15, šeštadienį, 
7 v. v., “Golden Apple” restora
no salėje. Po atitinkamos pro
gramos bus šilta vakarienė. In
formacijų teirautis pas p. Sta
nevičių tel. 428-3234.

Baltiečių vakaras parlamento 
rūmuose Otavoje bus vasario 
19, trečiadienį, 6 v. v. Dalyvaus 
keletas- federacinės valdžios mi- 
nisterių ir visa eilė parlamento 
atstovų. Meninę programą at
liks estų, latvių ir lietuvių me
nininkai. Iš lietuvių dalyvaus 
sol. V. Verikaitis. Taip pat da
lyvaus lietuvių delegacija, su
daryta iš KLB krašto valdybos 
atstovų ir Otavos tautiečių.

Šalpos grupės “Daina” meti
nis susirinkimas — vasario 23 
d., 2 v.p.p. (prašom atkreipti dė
mesį į pakeistą vai.), pas J. Ku
likauskienę, 32 Statler Ave., Is
lington, BE 3-9692. Važiuoti po
žeminiu iki Islington, imti Bloor 
West autobusą ir važiuoti iki 
Shaver Ave. Visos narės ir vieš
nios kviečiamos punktualiai at
vykti. M. F. Y.

Bilietai į premjerą “Tėvų kal
tė”, statomą “Aukuro” Lietuvių 
Namuose vasario 23 d., 4 v. p. 
p., gaunami: L. Namuose, Prisi
kėlimo par. knygyne, Anapilio 
knygyne ir “Amber Draperies” 
parduotuvėj, 2235 Bloor St. W., 
tel. 762-3838. Ten pat galima 
gauti bilietus ir į kitus “Auku
ro” jubilėjinius parengimus: 
vasario 25 d., 6 v. v., statomą pa
saką “Du broliukai” bei sukak
tuvinę puotą vasario 22 d., 6 v. 
v., kurie įvyks Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N., Hamiltone. 
Hamiltone biiletų reikalu kreip
tis pas A. Juozapavičių tel. LE4- 
5015, 20 Kensington N., Hamil
ton. (Sklb.)

“Gintaras” vasario 1-2 savait
galį koncertavo Bostone. Jis dė
koja vietos skautams už labai 
gražų priėmimą ir rūpestį an
samblio nariais. Gintariečiai 
programą atliko pasigėrėtinai. 
Nuoširdus ačiū A. N. Stravins
kams už $50 ir p.p. Jonikams 
už $30 paramą “Gintaro” veik
lai. Kovo 16 d. “Gintaras”, kvie
čiamas LB apylinkės valdybos, 
šoks Detroite. Jau pradėtos ve
teranų šokėjų grupės repetici
jos, kurią moko M. Leknickas. 
Ji dalyvaus “Gintaro” 20 metų 
sukakties minėjimo koncerte 
gegužės 4 d.

Dalia Besąsparytė gavo $3500 
stipendiją gilinti prancūzų kal
bos studijoms Prancūzijoje.

A.a. Viktoras Adaškevičius, 
68 m., mirė vasario 5 d. Kit
chener ligoninėje. Mirusiojo ar
timųjų rūpesčiu velionies pa
laikai atvežti j Torontą ir per 
Lietuvos Kankinių parapiją pa
laidoti šv. Jono lietuvių kapi
nėse.

Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 57-ji sukaktis minima šį 
sekmadienį — vasario 16 d. Iš
kilmės pradedamos pamaldomis 
visose lietuvių parapijose: ev. 
liuteronų šventovėje 9.30 v.r., 
Anapilio par. 11 v.r., Prisikėli
mo — 11.15 v.r. Jose organiza
cijos dlayvauja su vėliavomis. 
Simas Kudirka su ponia atsilan
kys evangelikų ir Prisikėlimo 
šventovėse.

Minėjimo akademija — 3 v. 
p.p. Anapilio salėje, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga. Lietuviš
kosios programos dalyje pagrin
dinis kalbėtojas — Simas Ku
dirka, angliškoje — John Mun
ro, darbo ir daugiakultūrių rei
kalų ministeris. Meninę progra
mą atliks: “Gintaras”, vadovau
jamas J. R. Karasiejų, J. Govė- 
do, D. Garbaliauskienės, ir D. 
Nausėdienės; “Varpo” choras, 
vad. muz. J. Govėdo. Prie įėji
mo apyl. valdyba rinks aukas 
minėjimo išlaidoms, o salėje po 
lietuviškosios dalies — Tautos 
Fondas Lietuvos laisvinimui.

Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W., 7 v.v., bus iškil
mingas banketas Simo ir Genės 
Kudirkų garbei. Šiame bankete 
dalyvaus daug kanadiečių sve
čių. Įėjimas asmeniui — $10. 
Padengus faktinąsias išlaidas, li
kusioji suma bus perduota S. 
Kudirkos fondui.

Prisikėlimo banko pranešimas
Toronto Prisikėlimo Parapijos 

Kredito Kooperatyvas 1974 metus 
užbaigė su gerais finansiniais rezul
tatais. Per metus kooperatyvo akty
vai padidėjo $764,956.00 ir 1974 m. 
gruodžio 31 d. balansas pasiekė 
$7,132.263.00. Pajamų gauta $573,- 
982.00, išlaidų buvo $563,493.00 Gry
no pelno liko $10,489.00. Metinė 
apyvarta — $29,498.849.00. 1974 m. 
apmokėta narių išduotų čekių per 
$20,000, už kuriuos nebuvo imtas 
joks mokestis, gi komerciniams ban
kams nariai būtų sumokėję per 
$3000.00. Nariams už indėlius buvo 
išmokėta palūkanų $465.417.00, or
ganizacijoms paremti — $4,450.00; 
už narius sumokėta nario mokesčiai 
mūsų centrinei kooperatyvų sąjun
gai iš viso $2754.00. Skolininkams 
1974 m. nebuvo grąžinta palūkanų, 
nes dėl augštų mokamų palūkanų 
už indėlius ir žemų gaunamų palū
kanų už paskolas neliko pakankamai 
pelno. Metinis narių susirinkimas 
yra šaukiamas 1975 m. kovo 9 d., 4 
v.p.p., Prisikėlimo par. salėje.

1975 m. sausio mėn. pradėtos ati
daryti registruotos pensijų taupymo 
sąskaitos (Registered Retirement 
Savings Plan), už kurias mokame 
8>/i %. Susidariusias administravimo 
išlaidas apmoka mūsų kooperatyvas. 
Įnašai įmokėti į šias sąskaitas iki š. 
m. vasario 28 d. yra atleidžiami nuo

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU 832 Bay Street

Addison on Bay
Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų 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!

General Motors bendrovė duoda $200.00 nuolaidos, 
perkant "Astre", "Venture", "Apollo", "Skylark" ir 

$500.00 — "Buick Skylark"

★ Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų automobilių

Prašome atvykti ar paskambinti

Leo Pearce, tel. 964-3211, Toronte

Pirmadienį, 12 v.d., S. ir G. 
Kudirkos bus priimti pas bur
mistrą miešto rotušėj. Pirmadie
nio vakare — Simo ir Genės Ku
dirkų priėmimas pas gen. Lietu
vos konsulą dr. J. Žmuidziną ir 
Ponią. Antradienį, 7 v.v., Kudir
kos turės specialų pokalbį su 
lietuvių jaunimu Prisikėlimo 
par. salėje.

Iškilmių rengėja KLB Toron
to apyl. valdyba kviečia visus 
tautiečius gausiai dalyvauti iš
kilmėse — pamaldose, minėji
me ir bankete, kur bus galima 
asmeniškai pasimatyti su mums 
taip brangiais svečiais Simu ir 
Gene Kudirkomis.

Apylinkės valdyba taip pat 
stengiasi, kad Vasario 16 būtų 
pastebėta ir angliškosios spau
dos bei televizijos. Apyl. valdy
bos pavesta I. Meiklejohn-Šer- 
naitė kreipėsi į atitinkamas 
įstaigas. Lietuvių švente susido
mėjo City TV 79 kanalas. Jis 
sutiko duoti pusvalandį laiko 
lietuvių programai, kurioje da
lyvaus S. Kudirka, I. Meikle- 
john, “Gintaro” šokėjai ir mer
gaičių sekstetas. Minėtoji pro
grama vadinasi “Free for AH”. 
Lietuvių pusvalandis bus trans
liuojamas vasario 16 d., 9.30- 
10.00 v.v.

Lietuvos vėliava prie Toronto 
rotušės plevėsuos visą vasario 
16 dieną.

pajamų mokesčių. Smulkesnių infor
macijų galima gauti mūsų įstaigoje.

Nuo š.m.' vasario 1 d. už indėlius 
yra mokamos sekančios palūkanos:
1. už depozitus — čekių s-tas — 6%;
2. už taupomąsias sąskaitas—8’4%;
3. už terminuotus indėlius 1 metų
— 9%. Komerciniai bankai šiuo me
tu moka už čekių sąskaitas — 3%, 
už čekius ima po 20 et., už taupo
mąsias sąskaitas — 7*Zi%, už termi
nuotus indėlius — 7'4%.

Pajamų mokesčių pareiškimams 
užpildyti, testamentams surašyti ir 
kitiems teisiniams reikalams sutvar
kyti mūsų bankas pakvietė prityrusi 
šioje srityje advokatą lietuvį, kuris 
sutartomis valandomis mūsų įstaigo
je patarnaus už mažą atlyginimą vi
siems koopertayvo nariams. Suinte
resuotus prašome užsiregistruoti ir 
dėl laiko susitarti iš anksto, prane
šant asmeniškai arba telefonu mū
sų įstaigai.

Olimpinių monetų trečioji serija 
netrukus bus parduodama. Nariai, 
kurie nori užtikrintai gauti šią seri
ją, prašomi užsiregistruoti iki š.m. 
vasario 20 d. $30.00 vieneto kaina
— $46.

Atsiradus didesnei atsargai pini
gų, asmeninių ir mortgičių paskolų 
prašymai yra visi patenkinami. 
Mortgičių duodama iki $70,000.

J. VARANAVIČIUS, vedėjas

(vienas blokas į šiaurę 
nuo College gatvės)

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Mūsų par. choras balandžio 5 d. 

numato suruošti Margučių vakarie
nę ir tuo truputį palengvinti par. k- 
to nariams parengimų ruošimu. Šios 
vakarienės metu numatyta įdomi 
programa, kurią atliks patys choris
tai.

— Kazimierinių vakarienė įvyks 
kovo 1, šeštadienį, par. svetainėje.

— Parapijos choras pakviestas da
lyvauti dainų šventėje Hamiltone.

— Parapijos jaunimo vakarienė 
pasisekė labai gerai, nors oro sąly
gos buvo gana nepalankios. Vaka
rienę paruošė pats jaunimas be jo
kių “senesniųjų" patarimo ar pa
galbos. Jaunieji bėgiojo po svetai
ne, o jų tėveliai sėdėjo prie stalų 
ir gėrėjosi jaunųjų sumanumu.

— Abiejose parapijose padaugėjo 
mišrios vedybos. Argi šia padėtimi 
mes neturėtume susirūpinti? Ypač 
mūsų parapijų vadovybės turėtų 
skatinti mūsų jaunimą ruošti dau
giau panašių parengimų, į kuriuos 
turėtų atsilankyti abiejų parapijų 
jaunuoliai bei jaunuolės ir vieni ki
tus geriau pažinti. K. A.
Aušros Vartų parapijos žinios

Aušros Vartų vyrų okteto su so
liste Gina čapkauskiene koncertas 
praėjo su dideliu pasisekimu. Kon
certą pradėjo choro vadovas sol. A. 
Keblys, pasveikindamas atsilankiu
sius. Oktetas dainavo: “Lygioj lanke- 
lėj” — J. Švedo, “Pragėriau žirgelį"
— J. Dambrausko ir "Širdis dar žy
di” — J. Bertulio. Sol. G. čapkaus- 
kienė padainavo: “Tyra meilė”
E. Laumenskienės, “Mano meilė"
— Br. Budriūno ir “Meilės sapnas
— daina be žodžių” — G. Gudaus
kienės.

Solistė su oktetu atliko: “Vai ty
lūs, ramūs vakarai” — V. Paltanavi
čiaus, “Mano protėvių žemė” — Br. 
Budriūno, “Liepsnelės” — P. Lincke 
ir “Mėlynas Dunojus” — J. Strausso. 
Akompanavo AV choro dirigentė 
Madeleine D. Roch. Publikai smar
kiai plojant, solistė ir oktetas buvo 
priversti programą pakartoti. Ypa
tingai smarkių ovacijų susilaukė pa
skutinės keturios dainos.

Apie sol. G. Capkauskienę gali ra
šyti tik profesionalai muzikai. Okte
tas susidainavęs gerai. Nors ir ne 
pirmos jaunystės vyrai, atrodė 
drausmingai. Galėjo būti ilgesnė 
programa. Kad koncertu buvo visi 
susižavėję, matyti iš to, kad salėje 
viešpatavo mirtina tyla. Susidarė 
įspūdis, kad žmonės atėjo tikrai į 
koncertą, bet ne į balių ar pasilinks
minimą.

Po koncerto vyko linksmoji dalis'. 
Vaišės buvo kuklios, bet juk ne val
gyti žmonės susirinko. Visi sočiai 
buvo pavaišinti dešrelėmis ir ska
niais chorisčių keptais pyragais bei 
kava. Muzika — plokštelių, bet šo
kėjų ne'trūko. Publikos buvo pilna
salė, nemažai ir jaunimo.

Sol. G. Čapkauskienė pastaruoju 
metu montrealiečiams buvo labai 
duosni. Ji mus džiugino AV para
pijos vakarienėje, okteto koncerte, 
laukiame jos ir Vasario 16 minėji
me.

Kovo 21 d. sol. G. Čapkauskienė 
atliks dviejų valandų rečitalį Bos
tone, kurį organizuoja “The Baltic 
American Society of New England”. 
Teko matyti rečitalio programą, ku
rioje plačiai aprašyti jos muzikiniai 
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laimėjimai. Gina Capkus yra lietu
vė, koloratūrinis sopranas. Plačiai 
koncertavo Kanadoje, JAV ir Aust
ralijoje. Dainavo pagrindines roles 
Čikagos Lietuvių Operoj, atliko kon
certus radijo bei televizijos progra
mose ir kanadiečių festivaliuose. 
Duotos ištraukos angliškų laikraš
čių: “The Gazette Montreal”, “Wor
cester Sunday Telegram” ir “The 
Ottawa Journal", kuriuose aprašy
tas muzikinis solistės pajėgumas. 
Rečitalio porgramą sudaro Mocarto, 
Hacndelio, lietuvių kompozitorių ir 
liaudies dainos.

Balandžio mėn. G. čapkauskienė 
dainuos pagrindinę rolę Čikagos 
Lietuvių Operoje “Meilės eliksy
ras”.

Viešnia iš Brazilijos. Vasario 2 d. 
AV par. salėje stud. Živilė Jūraitytė 
iš Sao Paulo padarė pranešimą apie 
ruošiamą jaunimo kongresą Brazili
joje 1975 m. Kalėdų metu. Pradžioje 
stud. R. Lukoševičiūtė supažindino 
su viešnia, pakvietė Jaunimo Sąjun
gos atstovą torontiškį stud. A. Čepą 
padaryti pranešimą apie Jaunimo 
Sąjungos planus ir siekius lietuviš
kumo darbe. Živilė Jūraitytė, taip 
pat gerai lietuviškai kalbanti, iš
dėstė savo atsilankymo planus. Tiks
las: kad jaunimo kongresas Brazili
joje būtų gausus ir naudingas lietu
vybės atžvilgiu. Todėl be meninės 
dalies ir pasilinksminimų, bus su
rengta ir studijų savaitė, kad Brazi
lijos jaunimas daugiau gautų žinių 
apie tėvynę Lietuvą ir jos laisvinimo 
darbą. Brazilijoje jaunimas jau 3-4 
kartos. Su lietuvių kalba sunkoka, 
nes neturi tokių sąlygų kaip Ameri
ka ar Kanada. Kanados jaunimas 
lietuvių kalboje yra stiprus, todėl 
norėtųsi, kad važiuotų tokie atstovai, 
kurie gerai kalba lietuviškai — bra- 
ziliečiams būtų didelė pamoka. Ak
tyviausias Brazilijos jaunimas 16-22 
metų. Vyresnieji atkrinta ir mažai 
įsijungia j lietuviškumo darbą. Jau
nimo kongresas yra labai svarbus 
dalykas. Jaunuoliai, kurie buvo at
vykę į jaunimo kongresą Amerikon, 
pasidarė veiklūs lietuviai ir dabar 
patys įsijungė į kongreso komisijų 
eiles, pasiimdami atsakingas parei
gas. Į klausimus atsakė A. Čepas ir 
Ž. Jūraitytė. Po pranešimo buvo pa
rodytos skaidrės iš Brazilijos gyve
nimo. Pranešėja viską gražiai paaiš
kino. Dalyvavo nemažai suaugusių, 
taip pat ir jaunimo. A. A.

Lituanistinės mokyklos 25-rių me- 
sukaktis bus paminėta kovo 8 d. AV 
par. salėje. Meninę programą atliks 
jauna solistė iš Hamiltono Anita 
Pakalniškytė ir poetas H. Nagys. 
Platesnį žodį tars dr. I. Gražytė- 
Maziliauskienė.

LIETUVISKASIS JAUNIME!
Nekartą pajutai, kad trūksta litu

anistinių žinių. Juk net laišką į 
Lietuvą artimam giminaičiui sunkiai
galėtum parašyti! O Lietuvos geo
grafija, istorija, literatūra, daugeliui 
iš tėvų ar šešt. mokyklos girdėta, at
rodo kaip pasaka. Nekartą klausi 
save — kas aš esu? Aišku, gimiau 
Kanadoje, Montrealyje, turėčiau bū
ti kanadietis, pagal daugumą — 
prancūziškas kanadietis. Tačiau kaž
kas viduje sako, kad esi kažkas dau
giau. Norėtum sužinoti tai, ko nei 
šio krašto mokyklos, nei kolegijos, 
nei universitetai neduoda.

(Nukelta į 9-tą psl.)


