
Įį TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 8 (1307) 1975 VASARIO - FEBRUARY 20 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. 275-4672

Likimo draugė
Mes, lietuviai, vos atšventę savo Vasario 16, susiduriame su 

tokio pat pobūdžio švente, būtent, Vasario 24, kuri yra Estijos ne
priklausomybės paskelbimo diena. Kaip ir lietuviai, estai mini ją 
visame laisvajame pasaulyje, išskyrus pačią Estiją, kur ji labiau
siai ir iškilmingiausiai turėtų būti švenčiama. Deja, ten ją pakeitė 
Spalio revoliucijos ir sovietinio “išlaisvinimo” šventės. Dėlto 
laisvojo pasaulio estai visomis galimomis priemonėmis kalba ir net 
šaukia apie Įvykusią tragediją, Įieško moralinės pagalbos ir žadina 
savo tautos ryžtą naujam žygiui. Bet ai’ ta šventė turi ką bendro 
su lietuviais? Taip. Tai rodo visų pirma chronologinių datų artu
mas — vasario 16 ir vasario 24. Reiškia estai ir lietuviai beveik 
tuo pačiu metu 1918 m. paskelbė savo nepriklausomybę. Ir ne tik 
tai. Abi tautos, nors ir skiriamos latvių, prigludusios prie Baltijos 
jūros, ėjo gana panašų kelią ištisus šimtmečius. Abi tautos buvo 
grasomos panašių pavojų iš rytų ir vakarų. Estijon nuolat ver
žėsi rusai, lenkai, vokiečiai, švedai, danai. Beveik tie patys tiesė 
rankas ir j Lietuvą. Skirtumas buvo tik tas, kad lietuviams buvo 
lemta sukurti didelę savo valstybę, o estams — ne. Naujausiais 
betgi amžiais ir vėl abi tautos atsidūrė tų pačių milžinų replėse, 
toje pačioje grėsmėje ir toje pačioje viltyje. •

Žvelgiant į abiejų tautų ir kartu latvių nueitą kelią, įkyriai 
rausiasi klausimas: šimtmečiais buvus didžiųjų vergijoje bei val
džioje ar galima realiai tikėtis nepriklausomo gyvenimo epocho
je, kai siautėja tokie milžinai kaip Sov. Sąjunga, Kinija, JAV-bės? 
Juk negirdėti nė tolimos laisvės bangos, atriedančios Karpatų ar 
kuriais kitais kalnais. Taip, žiūrint paviršutiniškai realios bei ar
timos vilties nematyti. Visiems aišku, kad esame Dovydai, stovi 
prieš Galijotą. Viltis betgi sušvinta, kai pradedame žvelgti giliau. 
Jau minėtasis Sv. Rašto pasakojimas primena mums, kad nė vie
nas Galijotas nėra be silpnybių — ar jis būtų rusiškas, germaniš
kas, kinietiškas ar dar kitoks. Graikai turėjo panašų Galijotą 
Achilą, Antėjų, o germanai — Sigfridą. Galbūt ir kitos tautos turi 
panašių milžinų, kurie, atėjus laikui, krinta ir nuo mažos jėgos, 
jei ta pataiko i pažeidžiamą vietą. Ne tik legendos, bet ir istorija 
rodo, kad milžinai nėra nenugalimi, kad jie pilni silpnybių, kad 
gali net patys sudilti. Be to, milžinai ryja ne tiktai mažas tautas — 
jie kartais susikauja ir tarp savęs. Drauge su fizine jėga išauga 
ir agresyvi ambicija, kuri sukelia konfliktus ir milžinų kovas, nai
kinančias juos pačius. Tuomet pakvla silpnieĮin''ri;4.7 .stiprieji. 
Be to, mažieji irgi nėra bejėgiai. Jie gali surasti silpnąsias rpilži- 
nų vietas ar situacijas. Juk prisnūdusį legendini milžiną Guliverą 
nykštukai siūlais surišo...

★ ★ ★
Žinoma, pasaka lieka pasaka, bet kai ji atspindi gilesnę tik

rovę, darosi realesnė už paviršutiniškus stebėjimus. O ta tikrovė 
gana ryški: mažesnių ar didesnių pavergtų tautų komunistiniame 
bloke šiandieną yra dešimtys milijonų. Jei sovietinė imperija ma
no, kad tai jos stiprybės ženklas, labai apsirinka. Iš tikrųjų tai 
didžiausia jos klaida ir kartu silpnybė. Neveltui ji baiminasi dėl 
mažiausio kiekvienos tautos pajudėjimo, primygtinai kontroliuoja 
kiekvieną jos žingsnį, iš užsienio teįsileidžia labai ribotą kiekį 
žmonių ... Visa tai sudaro vaizdą milžino, galingo fiziškai, bet silp
no dvasiškai. Ir ką jis paliks žmonijai, jos istorijai? Ogi kraują, 
didelį sunaikinimą, apie kurį istorija kalbės taip, kaip ir apie Sta
liną, Hitlerį ir kitus panašius. Tuo tarpu mažųjų tautų veidas, ne
suteptas fizinės jėgos mitu, suspindės moralinėmis ir kultūrinė
mis vertybėmis. Dėlto mažųjų egzistencija yra prasmingesnė už 
fizinių milžinų. Jų tarpe yra ir estai, ir latviai, ir lietuviai. . . Jie 
savo kūrybinėmis pastangomis yra nekartą įrodę savo pranašumą 
tėvynėje ir užsieniuose. Tai tikrasis kelias, kuriuo žengdami ma
žesnieji gali tapti tikra prasme didžiais ir net pralenkti milžinus. 
O jie tai gali pasiekti ypač tada, kai gauna pilną, nepriklausomą 
laisvę. Žygis šia linkme yra galimas tik sujungtomis jėgomis — 
pavergtųjų prieš pavergėjus.

Pasaulio Įvykiai
BRITANIJOS KONSERVATORIŲ PARTIJA NAUJUOJU VADU IŠSIRINKO 
pirmą moterį savo istorijoje— 49 metų amžiaus Margaritą That
cher, beveik ketverius metus buvusią švietimo ministere prem
jero E. Heatho vyriausybėje, dabartinę pagrindinę darbiečių vy
riausybės kritikę ekonominiuose bei finansiniuose reikaluose. Vadą 
rinko 276 konservatorių atstovai parlamente. Pagal taisykles laimė
tojui buvo būtinas 139 balsų minimumas. Pirmajame balsavime 
netikėtai iškilo M. Thatcher, balsų skaičiumi pralenkusį ligšiolinį 
vadą E. Heathą, kuris po šio pralaimėjimo tuojau pat atšaukė savo 
kandidatūrą. Konservatorių vadovybė, iki sekančio balsavimo turė
jusi savaitę laiko, daug vilčių dėjo į partijos pirmininką W. Whitei- 
law, pasižymėjusį S. Airijos reikalų tvarkyme. Tačiau antrajame

ĮVYKIAI Turtingiausia provincija
Turtingiausia Kanados pro

vincija yra Alberta, turinti apie 
1.700.000 gyventojų, nes joje 
sukoncentruota net 85% viso 
krašto naftos pramonės. Iki 
1975 m. pabaigos provinciniam 
iždui $1,5 bilijono perteklių at
neš naftos ir natūralių dujų 
bendrovių mokesčiai už teisę 
naudotis šaltiniais. Per federa
cinę vyriausybę Alberta netur
tingoms Kanados provincijoms 
atiduoda tik trečdalį naftos ir 
dujų pajamų. Naujasis Alber
tos biudžetas, paskelbtas finan
sų ministerio G. Miniely, pro
vincinius pajamų mokesčius su
mažins 28%, nuo jų visiškai at
leisdamas 100.000 mažiausiai 
uždirbančių albertiečių. Alberta 
taipgi yra vienintelė provincija 
Kanadoje, kurios gyventojai ne
turi provincijos prekybos mo
kesčio, pabranginančio krautu
vėse parduodamas prekes. Pro
vincijos premjeras P. Lougheed 
biudžeto perteklių planuoja nu
kreipti į steigiamą Albertos Pa
likimo Fondą ir_ panaudoti pra
monės plėtimui. Provincinio 
parlamento rinkimus kovo 26 
d., atrodo, labai lengvai laimės 
premjero P. Lougheedo konser
vatoriai. Ši pergalė sustiprins 
P. Lougheedą derybose su Ota
va dėl naftos kainų padidinimo.

Ontario Gydytojų Draugijos 
taryba atmetė savo komiteto pa

siūlymą reikalauti 13% atlygi
nimų padidinimo iš Ontario 
sveikatos draudos. Balsų dau
guma buvo pasisakyta už pernai 
vasario mėnesį pasirašytą dvejų 
metų sutartį, kuri tada gydyto
jams atlyginimus nuo gegužės 
1 d. padidino 7,5%, 6 nuo š.m. 
gegužės 1 d. padidins 4%. On
tario sveikatos drauda paden
gia 90% kiekvieno gydyojo pa
slaugų pagal nustatytą kaina- 
raštį. Likusių 10% gydytojas 
turi teisę reikalauti iš paciento, 
bet tik labai nežymus skaičius 
ja pasinaudoja. Vidutinis Onta
rio gydytojų metinis uždarbis, 
atskaičius visas išlaidas, yra 
apie $50.000, tačiau yra ir to
kių gydytojų, kurie per metus 
iš sveikatos draudos gaudavo 
net $100.000 ar dar daugiau. 
Sutarties užbaigimas su 4% at
lyginimų padidinimu užtikrins 
dabartines apdraustųjų įmokas. 
Jos gali padidėti sekančiais me
tais, kai Ontario Gydytojų Drau
gija, pasirašydama naują sutar
tį, pareikalaus atitinkamos kom
pensacijos už infliacijos pada
rytą žalą.

Kanados statistikos duomeni
mis, nedarbas nuo 6% gruody
je sausio mėnesį pašoko iki 
6,7%, skaudžiausiai paliesda
mas Ontario provinciją, kur 
gruodyje buvo 4,6%, o dabar

(Nukelta į 9-tą psl.)

Nepriklausomos Estijos prezidento rūmai Taline Kadrio?o parke, statyti 1718 m., itališko baroko stiliaus. Dabar 
šiuose rūmuose Įrengtas meno muzėjus, kurį gali lankyti ir negausūs laisvojo pasaulio turistai

Pasaulio lietuviu horizonte
Pokalbis su Pasaulio 

VL. RAMOJUS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
kurios centras šiuo metu yra Čika
goje, jungia septyniolika atskirų 
kraštų Bendruomenių laisvajame 
pasaulyje. Dabartinis PLB pirm. inž. 
B. Nainys stengiasi visas tas Bend
ruomenes aplankyti. Neseniai su 
ekskursija grižo iš puikiai pavyku
sio vizito Australijoje. Vos jam su
grįžusiam “TŽ” bendradarbis Čika
goje pateikė visą eilę klausimų, Į 
kuriuos gana išsamiai atsakė.

— Žinome, kad Tamstos da
bar užimamos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje pareigos buvo 
pasiektos, ilgokai pasidarbavus 
LB organizacijoje. Tad įdomu, 
kada įsijungėte į LB, kokias pa
reigas teko eiti nuo pirmųjų 
dienų iki perimant PLB valdy
bos pirmininko pareigas?

— Lietuvių Bendruomenės 
idėjomis pradėjau domėtis dar 
Vokietijoje, vos tik paskelbus 
Lietuvių Chartą. Aktyviai Bend
ruomenėje dirbti pradėjau prieš 
dvidešimt vienerius metus East 
Chicago, Indiana, apylinkėje 
kaip eilinis narys. Vėliau buvau 
išrinktas į valdybą, o dar vėliau 
tapau jos pirmininku. 1959 m. 
su šeima persikėliau į Čikagą 
ir apsigyvenau Marquette Par
ke. Čia buvau išrinktas į tos 
apylinkės valdybą, po to į LB 
Čikagos apygardos valdybą, ku
riai vėliau teko ir pirmininkau
ti. Keturis kartus iš eilės bu
vau išrinktas JAV LB tarybos 
nariu, trejus metus buvau JAV 
LB centro valdybos pirmininku, 
o po trejų metų pertraukos be 
jokių oficialių pareigų ketvir
tasis PLB seimas išrinko mane 
į PLB valdybą.

— Kurie, Tamstos nuomone, 
buvo atlikti patys svarbiausi ir 
reikšmingiausi darbai, einant 
minėtas pareigas?

— Sunku į tą klausimą atsa
kyti, nes darbų svarba priklau
so nuo jų vertinimo kriterijaus. 
Kas vienam atrodo svarbu, ki
tam gali būti visai nereikšmin
ga. Mano supratimu, pats reikš
mingiausias mano darbas buvo, 
einant JAV LB krašto valdybos 
pareigas, pirmojo Amerikos ir 
Kanados jaunesnės kartos lietu
vių mokslininkų suvažiavimo 
suorganizavimas, kuris vadinosi 
“Mokslo ir kūrybos simpoziu
mu”. Jį laikau net pačiu svar
biausiu įvykiu pokario išeivijos 
gyvenime, nes tai buvo pradžia 
grąžinimo i lietuvišką darbą be- 
nusisukančio nuo jo jau išeivi
joje brendusios mūsų inteligen
tijos. Sekančiu jau laikyčiau 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
įjungimą į aktyvų Lietuvos lais
vinimo darbo lauką, kuriame 
dabartinė jos valdyba labai sėk-

Lietuvių Bendruomenės pirmininku inž. Br. Nainiu
mingai dirba. Žinoma, su tuo 
kartu rišasi ir Vasario 16 proga 
aukojantiems laisvo apsispren
dimo principo paskelbimas. Be 
to, suorganizavau antrąją tauti
nių šokių šventę, daug dirbau 
lituanistiniam šviėffimli ir, dar 
būdamas Čikagos apygardos val
dyboje, organizavau moksleivių 
pavasario šventes, dailiojo žo
džio varžybas. Būdamas be pa
reigų, stambią sumą Čikagos 
apygardoje sutelkiau antram 
PL jaunimo kongresui. Yra tų 
darbų ir darbelių, kurie veja 
vienas kitą kasdien, ir sunku 
pasakyti iš tiesų, kurie yra svar
būs, o kurie ne.

INŽ. BRONIUS NAINYS, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 

Nuotr. V. Noreikos

— PL Bendruomenei pri
klauso įvairių kraštų Lietuvių 
Bendruomenės. Kįek tokių 
Bendruomenių yra laisvajame 
pasaulyje, kurias laikote gyviau
siomis ir veikliausiomis, kuo pa
sižymi jų veikla?

— Laisvajame pasaulyje Lie
tuvių Bendruomenės padaliniai 
veikia 17-koje kraštų. Pati stip
riausia ir geriausiai veikianti 
yra JAV Lietuvių Bendruome
nė. Stiprios yra Kanados, Aust
ralijos, Vokietijos ir Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruome
nės. Paskutiniais metais geriau 
susiorganizavo ir gyviau veikia 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė. Bendruomenės veikla da
bar apima visas išeivijos darbų 
sritis, kurių svarbiausios yra 
Lietuvos laisvinimo, kultūrinė, 
švietimo, jaunimo bei mokslo 
sritys.

— Kadangi šis pasikalbėji
mas duodamas Kanados lietuvių 
savaitraščiui, malonėkite pla
čiau paryškinti Kanados Lietu
vių Bendruomenę. Kaip į jos 
veiklą žiūrite?

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės veikla yra gera. Ji tu
ri neblogai suorganizuotą litua
nistinių mokyklų tinklą, jos ei
lėse yra daug jaunimo, net ir 
vadovaujančiose pozicijose, ji 
sėkmingai dalyvauja politinia
me darbe. Labai mus džiugina 
jaunimo ansambliai, kaip Wind- 
soro “Aušra”, Hamiltono “Ai
das”, “Gyvataras” ir Toronto ir 
Montrealio “Gintaras” bei pa
našūs vienetai. Atrodo, kad ge
ras šaknis leidžia ir paskutinis 
Bendruomenės naujagimis Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga. Norėtųsi tik, kad Kanados 
LB finansiškai stipriau parem
tų PLB valdybą. Vargu ar la
bai geras yra lėšų paskirstymas, 
kai VLIKas iš Kanados gauna 
$18,000, o PLB valdybai neat- 
siunčiama nė poros šimtų. Ti
kiuosi, kad šie reikalai pasitai
sys.— Kokie PLB pagrindiniai 
valdybos užmojai išeivijos lietu
vių dabarties kultūrinės veik
los baruose?

— PLB valdyba šiuo metu 
svarsto galimybes išeivijos kul
tūrinės veiklos planui paruošti. 
Mes manome, toks planas yra 
įmanomas, tik reikia taip jį su
tvarkyti, kad būtų vykdomas. 
Kasdieniniame kultūros darbų 
tvarkraštyje mums rūpi palai
kyti kuo glaudesnį kultūrinį ry
šį tarp kraštų bendruomenių, 
pasikeičiant meniniais viene
tais, kaikuriuos kraštus paremti 
knygomis bei kitais leidiniais. 
Čia jau mums talkino kanadie
čiai. Į Pietų Ameriką buvome 
pasiuntę Windsoro “Aušros” 
kvartetą. Taip pat, nors labai 
kukliai, parėmėme ir Hamilto
no “Aido” kelionę į Europą. 
Tos abi išvykos buvo labai nau
dingos. Kol kas dar manome, 
kad pasaulio lietuvių išeivijos 
kultūros kongresą surengti vis- 
dėlto pavyks.

— Kadangi kiekvieno laisva
me pasaulyje gyvenančio lietu
vio pareiga dalyvauti ir kovoje 
už Lietuvos laisvę, tikime, kad 
ir PLB valdyba šioje srityje 
turi savo planus. Prašytume 
bent vienu kitu sakiniu čia juos 
nušviesti.

— Lietuvos laisvinimo darbui 
planą turime. Jis yra išspaus
dintas “Pasaulio Lietuvio” 1974 
m. gruodžio mėn. laidoje. Ten 
galima su juo susipažinti. Tas 
planas buvo pateiktas praėjusį 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

balsavime M. Thatcher susilau
kė 146 atstovų paramos, o W. 
Whitelaw — tik 79. Jos laimė
jimas užbaigė dešimtmetį tru
kusį E. Heatho vadovavimą par
tijai. Naujoji vadė M. Thatcher 
yra konservatyvių pažiūrų labai 
energinga moteris, turinti šali
ninkų kairiajame ir vidurinia
me partijos sparne. Ji pasisa
ko už mažesnes valdžios išlai
das, mažesnę valstybinę kontro
lę, žemesnius mokesčius, tvirtą 
valiutą. Būdama švietimo mi
nistere, M. Thatcher daugeliui 
mokinių nutraukė valdžios lė
šomis mokyklose parūpintą pie
ną. Pagal jos filosofiją patys 
britai turi rūpintis namų įsi
gijimu, savo vaikų švietimu, 
mažiau naudotis gerovės pašal
pomis. Kadangi Britaniją slegia 
infliacija ir sunkiai beišspren- 
džiamos ekonominės problemos, 
sekančiuose parlamento rinki
muose M. Thatcher gali tapti 
pirmąja šio krašto premjere. 
Laimėjimą dabartiniam prem
jerui ir darbiečių vadui H. Wil- 
sonui atnešė E. Heatho konser
vatorių vyriausybės susikirti
mas su darbininkų unijomis, 
ypač angliakasių unija. Būda
mas socialistu, premjeras H. 
Wilsonas neįstengia atsispirti 
unijų reikalavimams didinti at
lyginimus tokiu momentu, kai 
Britanija skęsta ekonominiame 
chaose ir kai yra būtina visiems 
susiveržti diržus. Tai liudija jau 
suteiktas 30% atlyginimų padi
dinimas angliakasiams vienerių 
metų laikotarpyje.

KIPRO FEDERACIJA?
Turkų kilmės kipriečiai šiau

rinę Kipro salos dalį paskel
bė savarankiška valstybe, tvar
koma atskiro 50 narių parla
mento ir prezidento, kuriuo bu
vo pasirinktas dabartinis turkų 
vadas R. Denktašas. Jie siūlo 
pakeisti 1960 m. Kipro konsti
tuciją ir salą padaryti dviem 
turkų ir graikų federacinėm 
valstybėm su nedaug galios te
turinčia centrine vyriausybe. 
Kipro prez. arkiv. Makarios pa
sisakė prieš tokį salos padali
nimą ir pareikalavo specialaus 
Jungtinių Tautų saugumo tary
bos posėdžio. Kipro federacijai 
nepritaria JAV su Britanija ir 
Sovietų Sąjunga.

NIEKAS NENORI NUOLAIDŲ
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singeris diplomatinę kelionę 
Artimuosiuose Rytuose užbaigė 
be jokių oficialių pareiškimų, 
išskyrus pažadą vėl ten apsi
lankyti kovo pradžioje. Atrodo, 
šį kartą jis tik perdavė Izraelio 
pasiūlymus Sirijai su Egiptu ir 
pastarųjų — Izraeliui. Arabai 
nori atgauti Izraelio užimtas že
mes, o Izraelis stengiasi užsi
tikrinti taiką daliniu pasitrau
kimu. Abiem pusėm teks pa
daryti nuolaidų, kurių vis dar 
vengiama, arba grįžti Ženevos 
konferencijon. Ženevą susitiki
me su Britanijos premjeru H. 
Wilsonu Maskvoj vėl pradėjo 
propaguoti sovietų kompartijos 
vadas L. Brežnevas, atsigavęs 
po gripo ligos. Ją atkakliai per
šą ir kompartijos oficiozas 
“Pravda”. L. Brežnevas pasisa
kė prieš H. Kissingerio bandy
mą siekti dalinių susitarimų, 
nes tik Ženevos konferencija ir 
joj padarytas galutinis sprendi
mas gali užtikrinti taiką Arti
muosiuose Rytuose. Iš tikrų
jų Sovietų Sąjungai labiausiai 
rūpi neprarasti savo įtakos ara

bų kraštuose. Jeigu H. Kissin- 
geriui pavyks tiesioginėmis de
rybomis įsiūlyti Izraeliui, Siri
jai ir Egiptui priimtiną planą, 
Ženevos konferencija gali pasi
daryti nereikalinga.

KARO PALIAUBOS
Britanijos atstovai ir Airijos 

katalikų IRA pogrindininkai 
slaptose derybose pasirašė pa
liaubų sutartį S. Airijoje. Bri
tanija įsipareigojo sustabdyti 
kratas bei suėmimus katalikų 
gyvenamose vietovėse, interna
vimą be teismo sprendimo. Ki
lusiems incidentams pašalinti 
yra įvestas tiesioginis telefoni
nis ryšys dieną ir naktį tarp 
britų kariuomenės ir IRA po
grindininkų. Su paliaubų sutar
timi Britanijos parlamentą su
pažindino darbiečių vyriausy
bės ministeris Š. Airijos reika
lams M. Rees. Naujoji sutartis 
sustabdė britų kariuomenės ir 
IRA susikirtimus, bet nepašali
no teroristinių veiksmų tarp ka
talikų ir protestantų, kuriuos šį 
kartą, atrodo, provokuoja pro
testantai, nepatenkinti Britani
jos nuolaidomis IRA pogrindi
ninkams.

PERŽIŪRĖS KONKORDATĄ
Vatikanas sutiko peržiūrėti 

kaikuriuos su Italija pasirašyto 
konkordato paragrafus. Kon
kordatą prieš 46 metus pasira
šė Italijos diktatorius B. Mus- 
solinis ir popiežiui Pijui XI at
stovavęs Vatikano valstybės 
sekr. kardinolas E. Gasparri. 
Naujoje konkordato versijoje 
greičiausiai bus paliestas Itali
jos įsipareigojimas įstatymo ke
liu užtikrinti katalikiškas jung
tuves, nes Italija jau yra pri
ėmusi skyrybas leidžiantį įsta
tymą.

PIRMOSIOS METINĖS
Pirmųjų metinių tremtyje, 

Šveicarijos Zueriche, susilaukė 
iš Sovietų Sąjungos ištremtas 
rašytojas A. Solženicinas. Šia 
proga jis Paryžiuje išleido at
siminimų knygą “Kai veršis ima 
badyti ąžuolą”. Atsiminimai 
pradedami 1961 m. ir užbaigia
mi pernykščiu ištrėmimu. Di
džioji jų dalis jau buvo para
šyta 1967 m. Knygos pavadini
mui A. Solženicinas pasirinko 
liaudies posakį, simboliškai api
būdinantį jo kovą su kompar
tijos diktatūra. A. Solženicinas 
gyvena su šeima ir kuria kuk
liame Zuericho universiteto 
kvartalo name, kurio sodelio 
vartai visada yra užrakinti. 
Kompartija tikėjosi, kad laisvė
je jį greit užmirš Vakarų pasau
lis, bet ši viltis pilnai nepasitei
sino, nes A. Solženicinas save 
primena naujais raštais. Mask
voje istorikas R. Medvedevas 
specialia studija patvirtino A. 
Solženicino kaltinimą, kad ra
šytojas M. šolochovas nėra pa
rašęs romano “Tykiai teka Do
nas”, bet jį pavogęs iš kito as
mens. šio romano dėka M. šolo- 
chovas 1965 m. laimėjo Nobe
lio literatūrinę premiją. R. 
Medvedevas tikruoju romano 
autorium taip pat pripažįsta ka
zokų rašytoją Fiodorą Kriuko- 
vą, mirusį 1920 m. Pasak R. 
Medvedevo, M. šolochovas, bū
damas 23 metų jaunuolis, be 
specialių studijų nebūtų galėjęs 
sukurti tokio stipraus kūrinio, 
kuriame yra vaizduojamas jam 
visiškai nepažįstamas 1917-20 
m. Dono kazokų gyvenimas.
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LIETUVIŲ KOVOS VILNIUJE
P, ANCEVIClENt

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nepaisėm priespaudos
Religinis gyvenimas reiškėsi 

savoj parapijoj Šv. Mikalojaus 
šventovėje, iš kur kasmet Sek
minėse suplaukę iš viso krašto 
lietuviai sudarydavo didžiausią 
procesiją i Kalvarijas. Tai labai 
nervino okupantą, tai kaip ir 
slaptai iškelta vėliava ant Gedi
mino bokšto Vasario 16-ją. Baž
nytinė valdžia nedrįso stabdyti 
maldininkų, o vėliavą nuimda
vo gaisrininkai ir policija, sek
liams pranešus.

Versalio sutartimi 1919 m. 
lenkai pažadėjo leisti tautinėm 
mažumom vartoti savo kalbą 
viešai spaudoj ir mokyklose, 
bet tik 1924 m. paskelbė Įstaty
mus, leidžiančius turėti mokyk
las su lietuvių kalba Vilniaus, 
Trakų ir Švenčionių apskrityse. 
Tokią mokyklą steigiant, be kva
lifikuoto, lenkų valdinius egza
minus išlaikiusio mokytojo, rei
kėjo pristatyti valdžiai dar 40 
tėvų parašų. Pastarųjų piliety
bės dokumentai ir tautybė buvo 
tikrinami. Reikia pažymėti, kad 
pasuose lenkai lietuvių tauty
bės neįrašydavo. Automatiškai 
įrašydavo “lenkas”. Užsispyrė
liams gi reikalaujant pažymėti 
“lietuvis”, įrašydavo pase prie 
tautybės didžiąją raidę Z. Aš pa
ti turėjau tokį pasą.

Dažnai valsčiuose tėvai buvo 
verčiami sulenkinti pavardę. Ir 
taip, pavyzdžiui, Dervinis tapda
vo Smolinski, Lazdinis — Lesz- 
czynski, Juzėnas — Jozefowicz 
ir pan.

Salia švietimo, lietuviai rūpi
nosi ir ekonomine tautiečių būk
le. Laikinasis komitetas ir Lab
darybės Draugija šelpė jauni
mą, einantį mokslus žemės ūkio, 

i pienininkystės bei įvairių ama- 
W tų .srityse. Taip prie bend- 
*' rabučių buvo įsteigtos įvai- 

-rios dirbtuvės, kaip siuvykla, 
mezgykla, audykla, stalių dirb
tuvė, šaltkalvė.

Kilo reikalas Vilniuje ir Šven
čionyse atidaryti krautuves. Vil
niuje klubas atidarė viešą lietu
vių valgyklą, o zitietės (buvu
sios tarnaitės) — skalbyklą. Vi
sos tos įmonės turėjo nemažą 
pasisekimą gyventojų tarpe ir 
šiokį tokį pelną. Ilgainiui atsi
rado ir lietuvių bankas.

Didieji smūgiai
Pirmas didelis smūgis ištiko 

lietuvius 1922 m., kai 22 veikė
jai pasauliečiai ir dvasiškiai be 
jokio teismo buvo ištremti iš 
Vilniaus krašto. Po to tokie trė
mimai ir kalinimai, neva už 
priešvalstybinę veiklą, ypač pa
sienio zonoje, ar neleidimą vai
kų į lenkiškas mokyklas so

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, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelj pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

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

{VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas pristatymas j namus.

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

džiuose, buvo visuotinis reiški
nys.

Kaip lietuviai buvo traktuoja
mi kalėjimuose, yra aprašyta p. 
Česnulio knygoje “Nužmogin
tieji”.

Persekiojimai truko visą oku
pacijos laiką, bet augščiausią 
tašką pasiekė paskutinio Vil
niaus vaivados Bocianskio laiko
tarpyje. Berezų Kartuza tapo 
koncentracijos stovykla ir, jei 
Lenkija nebūtų greit žuvus, 
būtų prilygusi vokiškam Aušvi- 
cui ar Dachau. Karo pradžioje 
joje atsidūrė net kaikurie vilnie
čiai lenkai.

1936 m., pagal Bocianskio ir 
ministerio Becko planą, uždary
ta daug lietuviškų mokyklų, su
sodinta į kalėjimus daug moky
tojų ir veikėjų su Laikinojo 
Komiteto pirmininku S t a š i u 
priešaky už tariamai ruoštą su
kilimą ar jo rėmimą ir panašiai.

Ultimatumas Lietuvai
Pagaliau 1938 m. kovo 17 d. 

Lenkijos užsienio reikalų min. 
Beckas pasiuntė nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybei ulti
matumą. Tą pačią dieną lenkų 
kariuomenės dalinys iš Anta
kalnio kareivinių nužygiavo Lie
tuvos pasienio link. Kovo 19 d. 
Lietuva sutiko užmegzti santy
kius su Lenkija. Kareiviai tuo 
pačiu keliu grįžo Vilniun, kur 
lenkai sutiko juos su gėlėmis 
kaipo “nugalėtojus”. Vėliau 
kaikurie karininkai pasakojo, 
jog kareiviai buvo siunčiami 
prie Lietuvos sienos su tuščiais 
šautuvais, be šovinių, nes bai
mintasi, kad neatsuktų šautuvų 
į priešingą pusę.

žižmaras didvyris
Tuo laiku išgarsėjo ir mūsų 

žižmaras. Besitariant dėl santy
kių užmezgimo su Lietuva, len
kai ruošė Vilniuje viešus mitin
gus aikštėse. Po vieno tokio mi
tingo, po Rydz-Smigly kalbos, 
Pranas žižmaras, Vytauto Di
džioje gimnazijos fizinio lavini
mosi mokytojas, iššaukė dviko- 
von lenkų korporantą už lietu
vių pavadinimą “neūžaugų tau
ta” (narod karlow). Dvikova įvy
ko kardais, žižmaras nugalėjo, 
jo oponentas atsidūrė ligoninėj. 
Pasiruošimas dvikovai, pati dvi
kova ir jos pasekmės vilniečių 
gyvenime paliko didelį įspūdį ir 
jaudino ne tik patį žižmarą, jo 
artimuosius draugus ir visus 
lietuvius, bet imponavo ir dau
geliui lenkų. Prokuratūra buvo 
pradėjus tardymą, bet nebaigu
si likvidavo bylą.

Tai praeitis, kurios gyvųjų 
liudininkų eilės retėja. Jaunie
siems, kurie papildo tas eiles pa
vergtoj Lietuvoj ir laisvajame 
pasaulyje, reikalingas kelrodis, 
tikros žinios apie Lietuvą ir Vil
nių.

Infliacija,
B. VAIČAITIS

Infliacija yra kainų kilimas ir 
pinigų vertės smukimas. Tai vi
so laisvojo pasaulio ūkinis reiš
kinys. Daugiausia kaltinamos tų 
kraštų vyriausybės už jų perdi- 
delį pinigų švaistymą, nežiūrint 
kuri partija valdo kraštą, čia 
vyriausybės turi prisiimti di
džiausią infliacijos kaltę. Imki
me pvz. paskutinį Kanados fi
nansų min. Turnerio biudžetą, 
kuriame išlaidos prašoka paja
mas vienu ir puse bilijono dole
rių. Valdžia, negalėdama mokes
čiais pakankamai surinkti pini
gų išlaidoms padengti, spausdi
na daugiau pinigų arba skoli
nasi paskolos lakštų forma iš 
publikos.

Iš kur ta infliacija?
Nuo valdžios neatsilieka ir 

Kanados publika. Siekdama 
augštesnio pragyvenimo lygio, 
ji perka ūkines gėrybes skolon. 
Baigiant 1974 metus, kanadie
čiai buvo pirkę skolon prekių 
už 20 bilijonų dolerių. Tokie 
ekonominiai reiškiniai rodo in
fliacijos šaknis bei priežastis. 
Publikoje ir valdžioje atsiranda 
manija pirkti be pinigų. Tuos 
pinigus ateityje tikimasi surink
ti ar uždirbti ir sumokėti jau už 
sunaudotas gėrybes.

Infliacija didėja todėl, kad su 
neribotu kreditu buvo apeitas 
laisvojo ūkio pasiūlos ir paklau
sos dėsnis, sakantis, kad tik tuo
met siūlomas prekes galima 
pirkti, kai antroje rankoje jau 
turima reali priemonė joms įsi
gyti. Kreditas yra fiktyvi prie
monė gėrybėms įsigyti. Jeigu 
kritišku momentu sustabdytum 
valdžiai ir publikai kreditą, tai 
skolon perkamoji fiktyvinė ga
lia taptų realybe, ir bilijonai ne
išmokamų skolų sugriautų lais
vąjį ūkį.

Po antrojo pasaulinio karo 
laisvasis Vakarų pasaulis pano
ro gyventi geriau, negu leidžia 
pagamintos tų kraštų gėrybės. 
Per 30 pokario metų įsibėgėjusi 
gėrybių paklausa privedė tuos 
kraštus prie infiliacijos ir be
darbių didėjimo. Aplamai, rei
kėtų kaltinti publiką ir augan
čią socialinę gerovę, patogumus, 
prabangą. Mes visi reikalaujame 
daugiau materialinių gėrybių, 
daugiau patogumų, jiems įsigy
ti vis daugiau išleidžiame pini
gų. Publikos reikalavimams pa
tenkinti tų kraštų valdžios yra 
priverstos didinti išlaidas.

Publika reikalauja iš savo iš
rinktos vyriausybės geresnių au
tomobiliams kelių, geresnio oru 
susisiekimo, socialinės draudos 
ligos ir nelaimės atvejais, sau
gumo, mokyklų, brangių valsty
bės apsaugos priemonių, didelių 
pensijų ir t.t.

Publika perka skolon televizi
jas, automobilius, gerus baldus, 
gražius ir patogius namus, gra
žią aprangą. Rinkoje atsiranda, 
kredito pagalba, didesnis verty
bių pareikalavimas, negu šiuo 
momentu turima realių mokėji
mo priemonių.

Priemonės jai sustabdyti
Vyriausybės turi priemonių ir 

gali infliaciją sutramdyti, bet tų 
priemonių pilnai nepanaudoja 
dėl tam tikrų ūkinių ir politinių 
priežasčių.

Kovai su infliacija valdžia ga
li panaudoti sekančias priemo
nes: 1. sumažinti valdžios išlai
das, 2. pakelti mokesčius, 3. ap
riboti kreditus, nustant augštas 
palūkanas už paskolas.

Įgyvendinus minėtas infliaci
jai stabdyti, politikų akimis žiū
rint, nepopuliarias priemones, ji 
turėtų mažėti. Tos priemonės 
betgi gali sukelti kitus ekonomi
nius negalavimus. Sumažinus 
biudžete išlaidas, būtų susiau
rinti valdžios numatyti darbai, 
ir bedarbių skaičius padidėtų. 
Padidinus mokesčius, būtų ap
ribota dirbančiųjų perkamoji, 
galia, ir tai mažintų gėrybių pa
klausą. Pastaroji mažėtų, esant 
tai pačiai pasiūlai. Pripildyti 
prekių sandėliai, norint jas par
duoti, sukeltų prekių kainų kri
timą. Toks reiškinys stabdytų 
gamybą, apribotų darbininkų 
pareikalavimą.

Apribojus kreditus, būtų apri
botas įmonių klestėjimas, truk
doma naujoms įmonėms steig
tis. Nauja priauganti darbo jėga 
taptų bedarbiais. Augant bedar
bių skaičiui, darbo jėgos pasiūla 
labai padidėtų. Padidėjus darbi
ninkų pasiūlai, sumažėtų jų at
lyginimai. Tuo atveju turėtų 
mažėti ir pagamintų gėrybių 
kainos.

Atlyginimai už darbą yra vie
na pagrindinių gėrybėms ga
minti gamybos išlaidų. Atpigus 
darbui, vietoje infliacijos atsi
rastų defliacija, tai yra kainų

nedarbas, doleriai
kritimas. Atlyginimų mažinimas 
yra pats nepopuliariausias mūsų 
visuomenėje reiškinys. Jokia 
politinė partija nedrįsta atlygi
nimų mažinimo klausimo judin
ti, nes per sekančius parlamen
to rinkimus ji prarastų rinkikų 
balsus.

Politinės kliūtys
Turint infliacijai pašalinti 

priemones ir žinant jos priežas
tis, vyriausybės negali infliaci
jos nugalėti dėl politinių prie
žasčių. Infliacijos priežastis yra 
pati publika, kurioje tos blogy
bės sklinda.

Dabartinės kartos darbininkai 
priprato prie augšto lygio ir pa
togaus gyvenimo. Nuo dirban
čiųjų gyvenimo lygio nenori at
silikti ir kitos visuomenės gru
pės: bedarbiai, pensininkai, in
validai, valdžios šelpiamieji ir 
kiti. Tos grupės neprisideda 
prie gėrybių gamybos, bet tik 
prie gėrybių vartojimo. Jos yra 
gausios ir per rinkimus savo 
balsais prisideda prie valdžios 
sudarymo. Politikai yra realistai 
ir žino jų svorį rinkimuose, to
dėl jų reikalavimus nori paten
kinti.

Dabartinėje demokratinėje 
valstybėje darbininkai sudaro 
naują socialinę klasę, skirtingą 
nuo 19 šimtmečio Karolio Mark
so laikų darbininkų klasės, ku
rią vokiečiai vadino “schlumpig 
Proletariat” — driskių proleta
riatas. Mūsų kartos dirbantieji 
per rinkimus lemia valdžios su
darymą. Dauguma dirbančiųjų 
yra augšto lygio profesionalai, 
gerai išsilavinę ir susiorganiza
vę. Jie reikalauja daug gyveni
mo patogumų ir jaučiasi lygūs 
kitoms visuomenės grupėms. 
Klasė, kuri dirbtų sunkiai už 
mažą atlyginimą, išnyko.

Augant gerovei, iškyla valsty
bėje geresnio socialinio aprūpi
nimo reikalavimai. Valstybė tu
ri plėsti ir gerinti mokyklas, 
steigti ligonines ir jas aprūpinti, 
tobulinti susisiekimo priemo
nes, rasti naujus darbus augan
čiom darbo rankom. Dėlto val
džios išlaidos smarkiai auga, nes 
patys gyventojai reikalauja di
dinti valstybės išlaidas. Auganti 
visuomenės gerovė yra infliaci
jos priežastis. Taigi, vamzdžiai 
pro kuriuos^ infliacija veržiasi 
yra: didelės valdžios išlaidos, 
mokesčiai ir dideli kreditai. Už
sukus visus tris infliacijos prasi
veržimo vamzdžius, gali būti su
mažintas krašto klestėjimas ar
ba sugriauta ekonominė krašto 
gerovė.

Kovojant su infliacija, augan
tis bedarbių skaičius gali padi
dėti keleriopai, sumažinti per
kamąją galią ir tuo būdu stab
dyti gamybą. Sustabdžius gamy
bą, pasireikš prekių trūkumas. 
Trūkstant prekių, kainos kyla ir 
prasideda infliacijos didėjimas. 
Jeigu įstatymais valdžia suma-
žintų prekių kainas, jos išnyktų pės gyventojų sumažėjo, paki- 
iš rinkos ir taptų spekuliacijos lūs žemesniosios grupės pragy- 
objektu. venimo lygiui.

Kanados pinigų kalykloje darbininkai aiškina jaunam lankytojui, kaip gami
namos monetos. Si valstybinė pinigų kalykla yra Otavoje Sussex Drive 
gatvėje ir vadinasi “Royal Mint”

EUGENIJAI JANKAITIENEI 
liūdesio valandoje,

mirus jos MAMYTEI Lietuvoje,
reiškiame gilią užuojautą —

S. P. M. K. Gečai

Simon’s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 
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A+A
Broniui Vasiui - Vasiliauskui

Čikagoje mirus, ALDONĄ KUTKIENĘ ir JUZEFĄ 
TAMULIONIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —

N. J. Šimkai J. Černiauskienė

Nedarbas ir valdžia
Augant bedarbių masei, val

džia griebiasi sekančių priemo
nių: 1. biudžete didina išlaidas, 
2. mažina mokesčius, 3. didina 
kreditus, mažindama palūkanas 
už paskolas.

Valdžia, didindama savo išlai
das, gali surasti daug naujų dar
bų. Nauji darbininkai gauna 
naujų mokėjimo priemonių. Jie 
ne tik pagamina daugiau gėry
bių, bet ir pareikalauja daugiau 
prekių, skatina gamybą.

Sumažinti mokesčiai didina 
dirbančiųjų perkamąją galią, 
skatina naujų įmonių steigimą 
bei gamybą.

Sumažintos per bankus palū
kanos už paskolas atpigina ga
mybos išlaidas. Sumažėjusios 
gamybos išlaidos atpigina pre
kių gamybą ir mažina infliaciją. 
Pavyzdžiui sumažinus vienu 
nuošimčiu palūkanas už ilgalai
kes namų statybos paskolas, 
nuoma už butą vidutinio dydžio 
sumažėtų .$15 mėnesiui. Augštos 
palūkanos didina ūkinių gėrybių 
gamybos išlaidas.

Mūsų laikų infliacija yra ko
vos kompleksas tarp darbdavių, 
darbininkų ir valdžios aprūpi
namų grupių. Tai kova už gami
nio pasidalinimą. Tos grupė yra 
gerai organizuotos — panaudo
ja ekonomines ir politines prie
mones savo interesams ginti.

Ta kova išeina iš ekonominių 
ribų. Vienos dienos streikai lė
tina arba visai sustabdo gamy
bą. Tokiu būdu daugiau gėrybių 
dirbantiesiems išreikalaujama, 
negu pagaminama. Tas skirtu
mas sudaro infliacijos augime 
nuošimtį. Kartais gėrybėms ga
minti priemonės sunaikinamos. 
Ryškus pavyzdys gali būti Kve
beko provincijoje James Bay su
griauta LG-2 stovykla, kad ne
būtų pastatyta elektros jėgai
nė, kuri duotų pigią jėgą Kana
dos pramonei ir ekonominių gė
rybių gamybai.

Taigi, infliacijos mažėjimas 
gali priklausyti nuo kovos mažė
jimo tarp visuomenės grupių. 
Tos grupės, ■ norėdamos turėti 
augštą gyvenimo lygį, tupėtų 
kovos priemones dėl gaminių 
pasidalinimo švelninti ir kaupti 
energiją gamybos priemonėms 
tobulinti.

Palyginę 1929 m. depresiją su 
dabartiniu gyvenamu laikotar
piu, rasime panašumų ir skirtu
mų. Įmonės pradėjo atleisti dar
bininkus, nes nerado rinkų savo 
gaminiams parduoti. Bedarbių 
skaičius augo, prekių kainos 
krito.

Šiuo metu bedarbių skaičius 
auga, gaminiai rinkoje daugėja 
(pvz. automobiliai), infliacija ne
mažėja, gaminių kainos kyla. 
Plieno gamyklos kelia kainas, 
darbo unijos reikalauja dides
nių atlyginimų.

Skirtumas tarp žemesniosios 
ir augštesniosios pajamų gra

PADĖKA

AtA

Vladas Jaškus - Jaškevičius, 
mylimas mūsų tėvas ir vyras mirė 1975 m. sausio 1 d. 
Humber Memorial ligoninėje. Palaidotas sausio 4 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems: už užuojautas žo
džiu, per spaudą, radijo bangomis; užprašytas šv. Mišias; 
lankymą laidotuvių namuose ir maldas; velionies įamži
nimą Lietuvių Fonde; už prisiųstas gražias gėles. Dėkingi 
esame abiejų parapijų kunigams už koncelebracines šv. 
Mišias Prisikėlimo šventovėje ir visus religinius patarna
vimus; solistams, giedojusiems bažnyčioje ir kapinėse; 
karstą nešusiems; velionies draugams už atsisveikinimo 
kalbas kapinėse; šeimininkėms už paruoštus pietus; po
nioms už pyragus. Visoms ir visiems mieliems bičiuliams, 
padėjusiems mūsų skausmo valandose ir kokiu nors būdu 
prisidėjusiems prie velionies palydėjimo į amžino poilsio 
vietą, neužmirštamas ir nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: žmona Elena
duktė Dalia ir žentas 
sūnūs Saulius ir Edmundas

Mylimam TĖVELIUI ir 
seneliui mirus,

mielas koleges — BIRUTĘ ČEPAITIENĘ ir ROTĄ 
ČEPAITYTĘ, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Toronto Maironio mokyklos 
vedėjas ir mokytojai

A+A
* JUOZUI DELKUI

mirus, sūnui — "Paramos" valdybos nariui OS
VALDUI DELKUI, jo šeimai bei kitiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Toronto Kredito Kooperatyvas 
"PARAMA"

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, sūnų OSVALDĄ su šeima, dukterį Lietu

voje bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

/. y/,J)reįfiriai V. J. Skrebutėnai
;■ iJ .1 k, įOlĮ I

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą —

R. Dirvelis A. M. Marčiai
V. L. Lenauskai

A+A
MARIJONAI KRASAUSKIENEI 

mirus, vyrui BRONIUI, dukteriai DANUTEI 
NORKIENEI su šeima, sūnums TADUI ir VYTAU
TUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą — 

M. Norvaišienė K. Simutienė
Miami Beach, Fla.

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, jo sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

T. ir B. Stanuliai

Brangiam TĖVELIUI mirus, 
sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai reiškia 
nuoširdžią užuojautą —

Ada ir Aleksas Juciai



Jaunieji menininkai, atlikę koncertinę programą metiniame “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje Anapilio salėje. Iš 
kairės: sol. Rimas Strimaitis, sol. Elena Blandytė, akompaniatorius Jonas Govėdas Nuotr. S. Dabkaus

Tėviškės Žiburiai • 1975. II. 20 — Nr. 8 (1307) • 3 psl.

Drama teatre ir gyvenime
Buvusio Kauno teatro režisoriaus odisėja, papasakota dienraščio bendradarbiui Europoje

Pasaulio lietuviu horizonte
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rudenį Lietuvos laisvinimo dar
bo konferencijai ir, šiek tiek 
apipešiojus, buvo priimtas. Da
bar kyla klausimas, kur gauti 
pinigų jam vykdyti. Aplamai, 
PLB valdybai rūpi išeivijos po
litinį darbą kaip nors ištempti 
į realesnius kelius. Ligšiolinis 
užsikirtimas tuščiose frazėse 

>— “tik mes atstovaujam, tik 
mes vadovaujam, tik mes turim 
teisę kalbėti ...” taip viską 
nualino, kad Lietuvą mes “lais- 
vinam” tik posėdžiais ir kalbo
mis, o konkretaus mažai ką be
padarome. Konkrečių darbų sie
kianti, šiek tiek jų ir pasiekianti 
Bendruomenė kažkodėl yra slo
pinama, jai dirbti trukdoma. 
Labai ryškus tas trukdymas yra 
Amerikoje. Jau laikas suprasti, 
kad rezultatai bus pasiekti tik 
darbu, bet ne nuolatiniu posė- 
dininkų kalbėjimu apie vadova
vimą ir atstovavimą.

— Kuriuos džiaugsmingus 
įvykius pergyvenot praėjusių 
metų laikotarpyje ir kas kėlė 
liūdesį?

— Daugiausia džiugino Ku
dirkos išlaisvinimas ir jo bei jo 
šeimos atvykimas į Ameriką, 

į Tai įvyko didelę.„daJimį.JAV LB 
i kraštb valdybos ir jds dviejų 

■į nepaprastai aktyvių talkininkų 
'pastangomis, Tai parodė, kad 
Bendruomenė jau sugeba atlik
ti tikrai didelius darbus, švie
sių vilčių ateičiai žada aktyves
nis jaunimo judėjimas, keliuo
se kraštuose jaunimo sąjungų 
įsisteigimas, praėjusią vasarą 
įvykusi ir gerai praėjusi pirmo
ji lituanistikos studijų savaitė, 
jaunimo entuziazmas ruošiantis 
trečiajam kongresui, antrasis 
lietuvių mokslininkų suvažiavi- 

. mas. Esu patenkintas savo apsi
lankymų Kolumbijoje, o ypač 
Australijoje, rezultatais. Kolum
bijoje dalyvavau audiencijoje 
pas prezidentą, o Australijoje 
turėjau pasimatymą su opozici
jos vadu ir Lietuvos reikalais 

■ turėjau progos pasikalbėti su 
televizijos bei spaudos reporte
riais. Vieną tokių pasikalbėji
mų išspausdino Australijos sos
tinės dienraštis “Canberra 
Times”. Liūdesį sukėlė Austra
lijos ir Naujosios Zelandijos po
litiniai sprendimai de jure pri
pažinti Pabaltijo valstybių anek
siją, o dar liūdniau nuteikė per
nelyg menkas Kanados, o ypač 
Amerikos, lietuvių reagavimas. 
Jau vien tas pavyzdys rodo mū
sų politinės veiklos negalavi
mus.

— Teko patirti, kad Tamstos 
kelionė j Australiją buvo sėk
minga. Kokius turėjote tikslus 
ir ar juos pasiekėt? Kokios nuo
taikos Australijos lietuviuose, 
vyriausybei pakeitus politiką 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu?

— Į Australiją vykau dėl 
dviejų priežasčių. Visų pirma 
norėjau arčiau susipažinti su 
Australijos LB veikla, dalyvauti 
Australijos Lietuvių Dienose ir 
pasitarti dėl visos eilės darbų, 
ypač dėl tolimesnės akcijos po
litinėje srityje, siekiant įtaigoti 
vyriausybę pakeisti tą nelemtą 
nutarimą pripažinti Pabaltijo 
valstybių aneksiją. Tai mano, 
kaip PLB pirmininko, tiesiogi
nio uždavinio vykdymas, nes, 
savo kadencijos metu, esu nu
matęs aplankyti kaip galima 
daugiau kraštų bendruomenių. 
Esu įsitikinęs, kad asmeninis 
ryšys yra geriausia priemonė 
skatinti veiklai. Antra buvo as
meninė priežastis, nes norėjau 
aplankyti 26 metus nematytus 
artimus gimines. Pasiekiau abu 
tikslus. Jūsų klausimas liečia 
daugiau Bendruomenės reika
lus, todėl juos ir apibūdinsiu.

Australijoje yra apie 7000 lie
tuvių, Bendruomenė nėra gau
si, tačiau veikli. Adelaidėje įvy
kusios ir šešias dienas užtruku
sios Meno Dienos parodė, kad 
Bendruomenė yra pajėgi atlik
ti didelius uždavinius. Tose 
Dienose buvo visko: meno pa
roda, teatro spektaklis, litera
tūros vakaras, jaunimo vakaras, 
atskiros tautinių šokių, dainų ir 
sporto šventės, LB tarybos su
važiavimas, ramovėnų suvažia
vimas. Bet šita daugybė rengi
nių laibai gerai praėjo, nes vis
kas buvo labai gerai organizuo
ta. Teko daug posėdžiauti, dary
ti daug pranešimų, tartis. Pats 
svarbiausias klausimas kaip tik 
ir buvo: ką daryti, kad Austra
lijos vyriaus>’bė atšauktų jos 
padarytą nutarimą de jure pri
pažinti Pabaltijo valstybių anek
siją. Priėjome išvadą, kad viso
mis jėgomis reikia to siekti. Su
tarėme, kad Australijos LB pa
reigūnai kartu su kitais baltie- 
čiais paruoš akcijai planus ir 
juos vykdys patys Australijoj, 
o PLB įsipareigojo organizuoti 
tai akcijai talką visame pasauly
je. Tai jau didelis uždavinys 
Lietuvių Bendruomenei, bet 
vertas pastangų. Jei šis darbas 
pasiektų., nprįpju rezultatų, bū
tų daug laimėta.Tš daugiau kaip 
pusvalandį trukusio pokalbio 
su opozicijos vadu B. M. Sned- 
den, kuris, kaip politinė situa
cija Australijoj rodo, artimoj 
ateity gali tapti Australijos mi- 
nisteriu pirmininku, o taip pat 
iš turėtų pokalbių su Australi
jos televizija, spauda ir kitais 
politinio gyvenimo stebėtojais, 
— susidariau vaizdą, kad, ne
žiūrint dabartinio premjero ne
vykusios laikysenos, bendros 
nuotaikos mūsų reikalams yra 
palankios. Opozicijai atėjus į 
valdžią, mums nenaudingo 
sprendimo pakeitimas yra re
alus dalykas. Bet tai nepasida
rys savaime, dėlto mums reikės 
daug dirbti.

— Skaitytojams būtų įdomūs 
ir pagrindiniai ateities uždavi
niai, kuriuos PLB valdyba yra 
numačiusi artimoje ateity at
likti.

— Vienas jau buvo paminė
tas. Kitas yra trečiasis pasau

lio lietuvių jaunimo kongresas, 
kuriam PLB valdyba turi pa
rūpinti lėšas, padėti jį suorga
nizuoti, į Pietų Ameriką pasiųs
ti jaunimo vadovus. Turėsime 
išlaikyti naujai persitvarkiusį 
PLJS ryšių centrą, padėti jam 
suruošti šią vasarą lituanistikos 
studijas. Rimtu Bendruomenės 
balsu siekiama padaryti “Pasau
lio Lietuvį”. Planuojame pasau
lio lietuvių išeivijos kultūros 
kongresą ir net tokios pat ap
imties sporto šventę. Įdomu, 
kaip į tai žiūrėtų visuomenė, 
nes čia jau reikia didelės jos pa
ramos.

— Ir pokalbio pabaigai įdo
mu būtų patirtį Jūsų pažiūrą į 
lietuvių išeivijos bei į pačios 
tautos ateiti, jeigu tokią pažiū
rą norėtumėte diskutuoti.

— Nedaug saulės tematau iš
eivijos ateities perspektyvoje. 
Aplinka ją gerokai aptemdė. 
Aptingome, tapome daugiau po- 
sėdininkais, negu darbininkais. 
Pasidarėme irzlesni, daug ba
ramės. Sustabarėję savo pačių 
susikurtų mitų pasaulyje, ne
bematom realybės, nebesupran- 
tam kasdienybės, gyvename pra
eitim. Dėlto kaip įmanydami 
kliudome Lietuvių Bendruome
nei, vienintelei tikrai mūsų atei
ties vilčiai. Dėl tų mitų praran
dame jaunimą. Viltingai tačiau 
žiūriu į pačią tautą. Ji — gyva, 
kūrybinga, energingai dirbanti. 
Okupacijos laikotarpį, nors ir 
ilgesnis jis būtų, tauta pergy
vens. Tik gaila, kad mes tautos 
nepažįstame ir nesuprantame. 
Nuo jos norime atsiriboti, joje 
matome tik neigiamus reiški
nius. Galvojame, kad ji yra to
kia, kokią palikome prieš 30 
metų. Tačiau tauta yra kitokia, 
kitaip galvoja, kitaip gyvena. 
Išliko tik toks pat laisvės troš
kimas, ir jį pasiekti mes jai tu
rime padėti. Tauta siekia lais
vės savomis priemonėmis, sa
vitu keliu ir toje srityje pirminė 
rolė priklauso jai. Jei mes su
prasime, o to dar vis nepajė
giame, kad jai padėti mes turi
me kaip talkininkai, o ne kaip 
jos vardu kalbantieji vadai, ir 
mokėsim patirti, kokia talka 
tautai labiausiai reikalinga, — 
savo uždavinį būsim supratę.

Pokalbis su Australijos parlamento opozicijos vadu Adelaidėje. Iš kairės j 
dešinę: opozicijos vadas B. M. Snedden, pasimatymą organizavęs Juozas 
Lapšys, PLB valdybos pirm. inž. Br. Nainys ir tuometinis Australijos Lietu
vių Bendruomenės pirm. Vyt. Neverauskas

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visų rūšių 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

Kultūrinis “Draugo” priedas 
sausio 25 d. laidoj paskelbė pa
sikalbėjimą su buvusiu Kauno 
dramos teatro vyr. rež. Jonu Ju
rašu, su žmona Aušra Sluckaite 
ir sūneliu atvykusiu Vienon. Lig 
šiol mes stokojom duomenų 
apie šio talentingo režisoriaus 
kančių kelius sovietų okupuotoj 
Lietuvoj, netikėto išleidimo už
sienin aplinkybes, išskyrus mū
siškėje spaudoje plačiai nu
skambėjusį jo protestą kultūros 
ministerijai, ginantį cenzūros 
pamintas menininko teises.

1944 m. vasarą didokas skai
čius teatralų pasitraukė į Vaka
rus, o pasiliekančiųjų eilėse bu
vo ir tokių, kurie ryžosi aukotis, 
nujausdami sunkias kūrybinio 
darbo sąlygas sovietinėje okupa
cijoje, ir išsaugoti lietuviškąjį 
teatrą ateičiai. Prisimena pokal
bis Kauno teatro sodelyje su 
vienu viduriniosios kartos talen
tingu aktorium, atvirai pabrėžu
siu tokią mintį. Tas idealistas 
aktorius tebėra gyvas, bet jau 
seniai pasitraukęs ar galbūt iš
stumtas iš teatro.

Sėkmingi proveržiai
Rež. J. Jurašas patvirtina lie

tuvių aktorių pastangas tęsti ne
priklausomos Lietuvos teatro 
tradicijas, žadinančias tautos 
dvasią visiškoj izoliacijoj nuo 
pasaulio kultūros, siauruose so
cialistinio realizmo rėmuose. 
Sėkmingiausi jam buvo politi
nio atoslūgio 1967-72 metai 
Kauno teatre, kai pagrindinį dė
mesį galėjo skirti lietuviškajai 
dramaturgijai, kuri leisdavo at
skleisti tragišką dabartinio žmo
gaus situaciją. Rež. J. Jurašui 
tada pavyko sukurti didelio vi
suomenės dėmesio susilaukusių 
spektaklių, bet jie beveik visi 
buvo perėję cenzūros filtrus. 
Visdėlto ir tokie spektakliai po 
kiek laiko kartais būdavo išima
mi iš repertuaro. Lenkų drama
turgo S. Mrožeko “Tango” sce
ną išvydo be finalo, kuriame 
rež. J. Jurašas buvo sutelkęs sa
vo esminę mintį. Kai S. Mrože- 
kas pareiškė protestą po 1967 
m. įvykių Lenkijoje ir išvyko už
sienin, “Tango” spektakliai bu
vo uždrausti tiesioginiu Maskvos 
įsakymu.

Vargai prasideda
Daug vargo rež. J. Jurašas tu

rėjo ir su Kazio Sajos “Mamutų 
medžiokle”, atmetimo susilau
kęs jau repeticijų pradžioje. Ta
da jis parašė savo pirmąjį pro
testo raštą kultūros ministeri
jai, bet jo neišsiuntė, prašomas 
teatro kolektyvo. Vėliau leidi
mas visdėlto buvo gautas, nes 
tuo metu turėjo įvykti kultūros 
darbuotojų išvyka į JAV, kur 
lietuviai buvo susipažinę su šiuo 
K. Sajos veikalu. Premjeros me
tu spektaklį nesėkmingai sten
gėsi uždaryti KGB pareigūnai, 
mėgindami išprovokuoti žiūrovų 
išsišokimus. Siam pretekstui ne
pavykus, “Mamutu medžioklė” 
buvo vaidinama ištisus metus, 
kol pagaliau buvo numarinta 
taip pat Maskvos įsakymu. “Ma
mutų medžioklė”, kaip naujos 
teatrinės formos bandymas, su
silaukė labai gausių žiūrovų iš > 
įvairių Lietuvos vietovių ir net 
Vilniaus, kur dramos teatrui jos 
nebuvo leista statyti.

K. Sajos “Šventežeriui” teko 
pakeisti visą scenovaizdį dėl pa
sklidusio gando, kad juo vaiz
duojamas Lietuvos žemėlapis po 
ruso kareivio batu, iš kurio sce- 
non ateina Lietuvos gamtą nai
kinantys veikėjai.

Vienu savo reikšmingiausiu 
darbų rež. J. Jurašas laiko J. 
Glinskio “Grasos namus”, vaiz
davusius poeto kun. A. Strazde
lio gyvenimą bei jo konfliktą su 
galingaisiais. Anuometinė kūrė
jo kančia “Grasos namus” pada
rė dabartį siekiančia metafora. 
Dėl šios priežasties daug scenų 
cenzoriai paskelbė politiškai pa
vojingomis. Teko pakeisti pje
sės kompoziciją ir net jos finalą. 
Rež. J. Jurašas pasakoja: “Ypač 
griežtai buvo iškupiuruotos sce
nos su kazokais, kurios, matyt, 
priminė Kražių skerdynes, dia
logai su generalgubernatorium, 
nagaika valdančiu gyvą žodį, su 
psichiatru, tramdančiu meninin
ką, ir cenzorium, gundančiu po
etą giedoti himnus pavergė
jams . . .”

Perpildyta taurė
1971 m. rež. J. Jurašas buvo 

pakviestas Maskvos “Sovremen- 
niko” teatro pastatyti V. Šeks
pyro “Makbetą”, pasinaudojant 
šiuolaikine V. Šekspyro inter
pretacija. Po ilgų repeticijų jis 
pasiekė šį uždavinį, bet kontro
linėje repeticijoje kilo vieti
nės reakcingos teatrinės vi
suomenės inspiruojamas triukš-

mas, dėl kurio teatro vadovybė 
atsisakė premjeros. Kadangi 
“Sovremenniko” teatras pri
klauso pažangesniųjų teatrų gru
pei, šis incidentas perpildė rež. 
J. Jurašo kartybių taurę. Jam 
paaiškėjo, jog laisvesnių kūry
binių apraiškų nėra ne tik nuo 
Maskvos priklausančioj, dėl jos 
būgštaujančioj Lietuvoj, bet ir 
pačioj “didžiojoj sostinėj”.

Paskutinis J. Jurašo režisūri
nis darbas buvo Juozo Grušo is
torinė drama “Barbora Radvi
laitė” Kauno teatre 1972 m. 
Kultūros ministerija, neleidusi 
jam imtis daugelio vakariečių 
dramaturgų kūrinių, šią dramą 
apie romantinę meilę pripažino 
“nepavojinga”. Tačiau rež. J. 
Jurašo spontaniškame kūrybi
niame procese ta romontinė 
meilė išaugo j apibendrintą as
menybės laisvės, tėvynės meilės 
ir konflikto su visuomene sim
bolį. Jo darbo vaisius matė tik 
nedidelis teatralų skaičius gene
ralinėje repeticijoje. Čia jis iro
niškai pastebi, kad ir kitus jo re
žisuotus spektaklius, nesugadin
tus cenzorių, tematydavo j gene- 
lines repeticijas sugebantys 
įsmukti asmenys. “Barboros 
Radvilaitės” teismas, — pasako
ja rež. J. Jurašas, — įvyko užda
rame posėdyje, kur oficialių as
menų buvau apkaltintas nacio
nalizmu, religiniu misticizmu ir 
perdėtu dvasingumu. Ypatingą 
įtūžį sukėlė spektaklio finalas, 
kur po Barboros Radvilaitės 
mirties nusileido Aušros Vartų 
Marijos paveikslas, kuris pagal 
istorikų hipotezę esąs nutapytas, 
remiantis Barboros Radvilaitės 
portretu”. Premjera buvo ati
dėta, o rež. J. Jurašui buvo pa
reikštas savotiškas ultimatu
mas, kad jam nebus leista vado
vauti Kauno dramos teatrui, jei
gu jis nepakeis savo estetinių 
įsitikinimų.

Protesto laiškas
Po mėnesio Kaune įvyko jau

nimo riaušės, sukeltos R. Kalan
tos susideginimo. Rež. J. Jura
šas protesto laišką kultūros mi
nisterijai parašė 1972 m. rug
pjūčio 18 d., praradęs viltį, kad 
jam bus leista dirbti teatre pa
gal jo sąžinę bei įsitikinimus.

., Kųltūroą,jninįsterįo įsakymu jis 
tuojau pat buvo atleistas iš pa- r' 
reigų, prie,atleidimo pridėjus ir 
draudimą dirbti betkuriame ki
tame teatre. Ši sankcija jį pada
rė “vidiniu emigrantu”, kurį 
daug kas bijojo priimti net į pa
prasčiausią darbą. Pirmas jam 
pagalbos ranką ištiesė talentin
gas skulptorius Teodoras Valai
tis, tragiškai žuvęs 1974 m., pa- 
sisamdydamas jį savo padėjėju, 
o vėliau ir skulptorius Vladas 
Vildžiūnas, kūręs “Lietu
viškąją baladę”, trijų Lietuvos 
žymiųjų valdovų simbolį, kuris 
šiandien stovi Gedimino kalno 
papėdėje ir kurio nuotrauką 
“The New York Times” dienraš
tyje 1974 m. spalio 26 d. iš
spausdino Vilniuje apsilankęs 
amerikietis žurnalistas Hedrick 
Smith. Kurį laiką rež. J. Jura
šui teko būti be darbo, o pasta
ruoju metu jį buvo po savo spar
nu priglaudęs Vilniuje veikian
tis teatro ir muzikos muzėjus.

Nukentėjo ir žmona
Rež. J. Jurašo žmona Aušra 

12 metų dirbo redaktore “Va
gos” leidykloje, stengdamasi pa
dėti tikrosios literatūros želme
nims prasimušti pro įteisintos 

' grafomanijos kerus, Ji sureda
gavo daugiau kaip 100 poezijos 
bei prozos knygų, turėjo progą 
gerai susipažinti su rašytojo ir 
cenzūros santykiais, sąžinės bei 
turimų galimybių
problema. Ji taipgi reiškėsi ir 
kaip vertėja, daugelio straipsnių 
literatūros bei meno klausimais 
autorė, 1965 m. išleidusi “Kri
tikos štrichus”. 1969 m. leidyk
la atmetė jos apysakų knygą 
“Miesto madrigalai”, 1972 m.
—kritikos knygą “Kasdieniniai 

Kolumbai”. Iš “Vagos” pasi
traukusi 1971 m., A. Jurašienė 
pradėjo dirbti teatre literatūri
ne režisoriaus padėjėja. Kultū
ros ministeriui atleidus J. Jura
šą iš Kauno dramos vyr. režiso
riaus pareigų, ji taip pat buvo 
išjungta iš teatro meno tary
bos, o jos mėnesinis atlyginimas 
sumažintas pusiau iki 55 rb. su 
pasiūlymu pasilikti arba pasi
traukti. Kultūros ministerija A. 
Jurašienei taipgi užblokavo ga
limybę spausdinti savo kūrinius, 
dirbti vertėja arba redaktore. 
Tokia sąmoninga ekonominė 
blokada pagrindiniu J. A. Jura
šų šeimos šaltiniu padarė tuos 
labai menkus 55 rublius, o vie
šai buvo skleidžiami gandai, kad 
jų poreikiais rūpinasi Bažnyčia 
ir išeivijos lietuviai.

Bandymai išvykti
Rež. J. Jurašas, netekęs dar

bo Kauno dramos teatre, specia
liu laišku kreipėsi į centrinį 
kompartijos komitetą, prašyda
mas leidimo išvykti užsienin ir 
ten dirbti kūrybinį darbą su tei
se vėl grįžti Lietuvon. Pagrindi
nis argumentas — savajame 
krašte nepriimtinos jo estetinės 
pažiūros. Į laišką buvo atsakyta, 
kad išvykimą užsienin sprendžia 
ne centrinis komitetas, o vizų 
išdavimo skyrius, iš tikrųjų ne
turintis jokios galios. Po pusant
rų metų svarstymo J. A. Jurašai 
kelionei į užsienį reikalingus do
kumentus Vilniaus vizų skyriui 
įteikė 1974 m. gegužės 6 d. Nei
giamas atsakymas buvo gautas 
lapkričio 18 d., tokį išvykimą 
laikantis “netikslingu”. Lapkri
čio 26 d. rež. J. Jurašą pasikvie
tė kultūros ministeris ir bandė 
įpiršti persigalvojimą, pažiūrų 
pakeitimą, galimybę grįžti į te
atrą. Atmetus šį pasiūlymą, lap
kričio 29 d. vizų skyriaus virši
ninkas telefonu pranešė spren
dimo pakeitimą — J. A. Jurašai 
išleidžiami užsienin. Vizos jiems 
buvo išduotos gruodžio 11 d. su 
įsakymu iš Sovietų Sąjungos te
ritorijos išvykti iki gruodžio 30 
d. Pirmiausia jiems teko sumo
kėti po 500 rb. už jų net nepra
šytą atsisakymą Sovietų Sąjun
gos pilietybės ir po 400 rb. — 
už vizas.

Tėvynės piligrimas
Apie išvykimą iš Lietuvos rež. 

J. Jurašas pasakoja: “Mano liki
mas tapo skaudžiu paradoksu, 
žmogus labiausiai yra reikalin
gas savo Tėvynėje, ten, kur jis 
gimė, kalbos išmoko ir kur jė
gų ir stiprybės sėmėsi. Juo la
biau menininkas, išmaitintas sa
vo tautos krauju ir tradicijomis. 
Ir tą vienintelę Dievo jam skirtą

vietą pasaulyje jis yra privers
tas palikti, kad galėtų kurti pa
gal savo sąžinę ir pašaukimą — 
gal ir mažai reikalingą šiam 
margam, plačiam ir visko ma
čiusiam sviete. Ir tas atsiskyri
mo skausmas yra dvigubai di
desnis, kai palieki savo gimtuo
sius namus, negandų ir baimės 
prislėgtus. Tampi piligrimu, ku
ris visur nešasi Tėvynės žemę 
ant nuogų savo pėdų ...”

Keliai ateitin
Rež. J. Jurašas pabrėžia, kad 

jam yra svetimos iliuzijos nu
stebinti Vakarų pasaulį savo ori
ginalumu, bet jis nėra praradęs 
vilties pratęsti kūrybinį kelią ir 
įgyvendinti per dauglį metų su
sikaupusius sumanymus: “Ma
nau, kad, galėdamas prabilti 
meno kalba, išreikščiau lūkes
čius ir patirtį tų, kurie liko Tė
vynėje. Mūsų, lietuvių, unikali 
istorinė praeitis ir situacija, 
man atrodo, turėtų sudominti 
pasaulį. Idealus būdas įkūnyti 
mano teatrines idėjas būtų pa
stanga prisidėti prie sukūrimo 
tokio lietuviško teatro, kuris liu
dytų tautinį sąmoningumą ir 
kartu įeitų į pasaulinės kultūros 
kontekstą . ..”

Rež. Jonui ir Aušrai Jurašams 
yra būtina išeivijos lietuvių pa
galba kūrybinio kelio pradžio
je. Spaudoje jau daug kartų bu
vo keliamas profesinio lygio lie
tuviško teatro įsteigimas išeivi
joje, bet lig šiol turime tik labai 
negausius mėgėjiškus vienetus. 
Rež. J. Jurašo atvykimas dabar 
sudaro progą šį sumanymą įgy
vendinti Čikagoje ar Niujorke. 
Dirbdamas su jaunimu, jis taip
gi galėtų populiarinti ir lietuviu 
dramaturgų kūrinius, išverstus į 
anglų kalbą, amerikiečiams skir
tose scenose. V. Kst.

At A 
buvusiam Lietuvos krašto apsaugos ministeriui, LKVS 
"Ramovė“ CV pirmininkui, visuomenininkui, brigados 

generolui, profesoriui
STASIUI DIRMANTUI mirus, 

jo šeimai, giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir Ameri
koje Niagaros pusiasalio 
užuojautą reiškia -1—

ramovėnų vardu nuoširdžią 
ifflfi pi'iikvi '<“> ' jirf 1JiI■ p..■

-v- -j skyriaus valdyba

BROLIUI Lietuvoje mirus,

IGNĄ RAMONĄ su šeima

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

A. P. Kisieliai
Br. Misius

J. E. Misiai

nuolatine

Mylimai Motinai

JOKUBAUSKIENEI 
dukrai EUGENIJAI JANKAUS

KIENEI reiškiame gilią užuojautą —

V. J. Plečkaičiai V. Paliulis

ZUZANAI

ZUZANAI JOKOBAUSKIENEI 
mirus Lietuvoje, dukrų EUGENIJĄ JANKAUSKIE
NĘ ir artimuosius Lietuvoje liūdesio 

giliai užjaučiame —

Jadvyga ir Jonas Ignatavičiai Vanda 
Elena Griškenienė Jurgis

valandoje

Perminienė 
Demikis

NAUJI IR VARTOTI
autovezimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas 

patarnavimas

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

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)



4 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1975. II. 20 — Nr. 8 (1307)

® PAVERGTOJE TEVYfflE
PERTVARKO VILNIŲ?
Brooklyne leidžiama “Vienybė” 2 

nr. paskelbė išeiviją aliarmuojanti 
pranešimą: “Iš Maskvos i Vilnių at
vykusi grupė rusų architektų ėmėsi 
formuoti planus, pertvarkyti Vilnių. 
Jų sudarytam projekte pirmoje vie
toje pažymėta nugriauti Vilniaus ka
tedros bokštą. Pasak rusų, katedros 
bokštas trukdo trafikui — judėjimui. 
Lietuviai aiškina, kad Vilniuje yra 
labai mažai automobilių ir bokštas 
trafikui netrukdo. Bokštas pastaty
tas toje vietoje, kur kadaise stovėjo 
Šventaragio aukuras. Rusai pataria 
išgriauti ir keletą kitų istorinių pa
minklų, kaip tai senovės miesto Vil
niaus Rotušę, esančią gale Didžiosios 
gatvės, ir taip pat kunigaikščio Rad
vilos rūmus Trakų gatvėje, vadina
mus “Cardinalije”. Lietuviai archi
tektai griežtai pasmerkė tokių isto
rinių paminklų naikinimą. Jei dėl 
tokių istorinių vertybių pagelbėtu- 
me Lietuvos architektams, atliktume 
patriotini darbą”, šio pranešimo šal
tinis nenurodytas. Vilniaus katedra 
bokšto neturi, bet prie jos yra varpi
nės bokštas. Lig šiol Vilniaus planus 
tvarkydavo lietuviai architektai, res
tauruodami senamiestį, puošdami 
miestą naujais gyvenamaisiais kvar
talais. Jeigu rusai tikrai pareikalavo 
nugriauti kaikuriuos istorinius pa
status, kilusi reakcija turėtų pasiek
ti ir vilniškę spaudą, kaip kad buvo 
su naftos valykla Jurbarke.

ATIDENGĖ LENTĄ
Sausio 22 d. buvo atidengta miru

siam kompartijos I sekr. A. Snieč
kui skirta memorialinė lenta prie 
centrinio komiteto pastato. Skulpto
riaus G. Jokūbonio sukurta lenta su 
bareljefine A. Sniečkaus galva turi 
įrašą lietuvių ir rusų kalbomis: “Šia
me name 1949-1974 metais dirbo Lie
tuvos komunistų partijos centro ko
miteto pirmasis sekretorius Antanas 
Sniečkus”. Pagrindinį pranešimą pa
darė A. Sniečkaus įpėdinis P. Griš
kevičius, perkirpęs ir uždangą laikiu
sią juostelę. Po to kalbėjo komunis
tinio judėjimo veteranas J. Stimbu
rys, “socialistinio darbo didvyrės” 
titulą turinti Vilniaus “Pergalės” 
konditerijos fabriko brigadininke L. 
Dolgopolova ir Kauno politechnikos 
instituto studentė K. Levišauskaitė. 
Šiam institutui kompartija parinko 
A. Sniečkaus vardą.

DANTŲ GYDYMAS
Dantų gydytojus Lietuvoje ruošė" 

nuo 1924 m. Kauno universitete vei
kęs odontologijos skyrius. Pokaryje 
dantų gydytojai kažkodėl buvo pa
vadinti stomatologais, apimančiais 
ne tik dantų gydymą, bet ir chirur
giją, ortopediją, protezavimą. Vil
niaus universitetas, išleidęs paskuti
nę stomatologų laidą 1950 m., visą jų 
paruošimą dabar yra perdavęs Kauno 
medicinos instituto stomatologijos - 
farmacijos fakultetui. Dirbtiniams 
dantims gaminti netrukus bus pa
naudotas porcelianas, o lig šiol spe
cialiose liejimo korsnyse buvo gami
nami metaliniai protezai. Šiuos duo
menis “Tiesos” 1974 m. 197 nr. pa
teikia sveikatos apsaugos ministeri
jos vyr. stomatologė Jadvyga Prane- 
kūnienė, atsakydama į V. Šarkaičio 
skundą, kad dantys vis dar gydomi 
be nuskausminimo, kaip ir prieš 20 
metų. V. šarkaičiui ji aiškina: "Nu
skausminti dantį gydytojas privalo. 
Turime tikrai nemaža priemonių ir 
galime jas taikyti netgi individua
liai. Tačiau kartais stinga laiko ir 
kai kurių medžiagų ...” Visoje Lie
tuvoje yra 1615 stomatologų, tu
rinčių apie 900 kabinetų suaugu-

VANCOU
PASKENDO LIETUVIS. “Van

couver Sun” laikraštyje buvo iš
spausdinta žinutė, kad N. Metų išva
karėse paskendo Antanas Mike Ba
ravykas, 49 m. amžiaus, gyvenęs Na
naimo vietovėje. Nors jau praėjo il
gokas laikas, bet KLB Britų Kolum
bijos apylinkės valdyba minėtą fak
tą sužinojo visai neseniai. Iki šiol 
nepavyko surasti velionies giminių 
ar draugų. Jį pažinojusieji prašomi 
kreiptis į apylinkės pirmininką E. 
Gumbelį, 145 Aberdon St., Vancou
ver, B.C., V5R 4M2. Velionis nebu
vo įtrauktas j Bendruomens sąrašus.

Minėtasis laikraštis rašė, kad A.
M. Baravykas dirbo CP keltiniame 
laive “Princess of Vancouver”. Šis 
laivas buvo pasamdytas vieno klubo
N. Metų išvykai. Trečiadienį, 4.30 
v.r., kai keleiviai ruošėsi eiti iš lai
vo, A. M. Baravykas, matyt, atidarė 
užsklendžiamas duris prie įėjimo ir 
įkrito vandenin. Kor.

London, Ontario
STUDENTŲ VEIKLA. Vasario 1 

d. su dideliu pasisekimu įvyko Lon
dono lietuvių studentų “Toilet bowl”

siems, apie 200 vaikams. Nuo rajonų 
centrų nutolusios vietovės lankomos 
šešiais stomatologiniais autobusais. 
Kadangi Lietuvoje dabar yra dau
giau kaip 3 milijonai gyventojų, vie
nam stomatologų kabinetui jų tenka 
apie 2.750. Netenka stebėtis, kad kai- 
kuriose vietovėse stomatologai, pa
cientų apgulti, neturi laiko dantims 
nuskausminti. Jų sutelkimas j kabi
netus taip pat kenkia platesniam iš
skirstymui.

NAUJIEJI PASAI
Tomo Šarkaus pasikalbėjimas su 

vidaus reikalų ministerijos pasų sky
riaus viršininku Pranu Semėnu, pa
skelbtas “Tiesos” 12 nr., skaitytojus 
informuoja apie naujuosius Sovietų 
Sąjungos pasus, kurie bus pradedami 
išduoti 1976 m. sausio 1 d. Senieji 
pasai dažniausiai būdavo terminuoti, 
o naujieji bus neterminuoti, atspaus
dinti rusų ir vietine kalba. Paso sa
vininko nuotraukoms yra trys pusla
piai: pirmoji priklijuojama, kai iš
duodamas pasas, sulaukus 16 metų 
amžiaus, antroji — 25 metų ir trečio
ji — 45 metų. Kaip ir senajame pa
se, įrašoma pavardė, vardas, tėvo 
vardas, gimimo vieta, tautybė, žinios 
apie santuoką bei skyrybas, vaikus. 
Vengiantiems alimentų mokėjimo 
bus įtraukta atžyma “Privalo mokėti 
alimentus”, kuriuos tada, nelaukda
ma vykdomojo rašto, galės atskaityti 
darbavietės administracija. Senuo
siuose pasuose būdavo įrašoma so
cialinė padėtis, priėmimas į darbą, 
atleidimas. Kadangi naujieji pasai 
yra neterminuoti, šių įrašų atsisaky
ta dėl galimų pakit'mų šešiolikmečio 
vėlesniame gyvenime. Įrašai naujuo
siuose pasuose savininkus atpalai
duos nuo daugelio visokių raštų bei 
raštelių pristatymo biurokratizme 
skęstančiose įstaigose.

GRIEŽTA BAUSME
Lietuvos keliuose gausėja eismo 

nelaimės, kurių dažna priežastimi bū
na girtumas. Neseniai Vilniaus liau
dies teismas paskyrė 11 metų kalėji
mo Utenos teritorinio statybos tres
to autotransporto įmonės vairuoto
jui Petrui Matulioniui. Praėjusią va
sarą jis jau išgėręs sėdo už sunkve
žimio vairo ir išvyko Vilniun, pa
ėmęs pavėžėti Vilniaus gelžbetoninių 
konstrukcijų tresto specialiosios 
montavimo valdybos meistrą Boles
lovą Traknį. Kai Molėtuose jiedu 
dar išgėrė po butelį vyno, P. Matu
lionis, pažeisdamas taisykles, susidū
rė su priešais važiavusiu sunkveži
miu. kuriuo buvo vežami žmonės. Su
sidūrime 6 žuvo, 4 buvo sunkiai su
žeisti. Spaudos pranešimuose pylos 
susilaukė ir garažo viršininkas R. 
Palskis su eksploatacijos viršininku 
C. Jasevičium. P.'Matulionio vairuo
jamas sunkvežimis kelionėn buvo iš
leistas visiškai nudėvėtomis padan
gomis, nepatikrintas budinčio me
chaniko. Garažo vadovai taipgi pro 
pirštus žiūri į vairuotojų išgėrimus, 
nė vieno nesulaiko nuo kelionės.

šimtametis senukas
Akmenės rajono Kegrių kaime, 

priklausančiame Svirkančių kolcho
zui, 105-tąjį gimtadienį šiemet ruo
šiasi švęsti Kazimieras Kateiva. Iš
vykęs į JAV prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, Lietuvon grįžo tik 1928 m„ tu
rėdamas jau 58 metus amžiaus, čia 
jo laukė žmona Marijona, karo aud
ros atskirta nuo vyro, nublokšta Ru
sijon ir vėl grįžusi į Lietuvą. K. Ka
teiva dabar kaip mielą draugą lan
ko prie savo kiemo žaliavusią išla
kią pušį, kuri nuo senatvės jau spė
jo nudžiūti ir kurią greičiausiai bus 
pasodinę jo tėvai. V. Kst.

V E R, B. C.
futbolo rungtynės. Atvyko gražus bū
rys iš Toronto, Windsoro ir Londo
no. Londono komanda gerai pa
pusryčiavo ir buvo pasiruošusi kal
nus nugriauti — atsiimti iš Windso
ro taurę. Ji laimėjo tą taurę, nuga
lėdama pirmame žaidime Toronto 
studentų komandą 24:6 ir Windsoro 
komandą 18:6. Windsoro dvejų me
tų “valdžia” pasibaigė. Po žaidimo 
studentai susirinko parapijos salėje 
laimėjimo atšvęsti ir pralaimėjusių 
užjausti. Po vakarienės buvo šokiai, 
kuriems grojo “Atspindžiai”. Laivų 
lenktynėse Londonas vėl laimėjo. A. 
Vyšniauskas, A. Gureckas, V. Dra- 
gūnevičius ir T. Fumich parodė, kad 
alų Londonas geriausiai ir greičiau
siai geria. K.

WINDSOR, Ontario
TAUTOS FONDO įgaliotiniu 

Windsoro apylinkėje apylinkės val
dybos siūlymu paskirta Rūta Eidu- 
kaitė. Iki šiol ėjusiam Tautos Fondo 
įgaliotinio pareigas Baliui Balaišiui 
už jo darbą, telkiant lėšas Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams, nuoširdžiai 
dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Kas laimės spalvotą televiziją? Laimingą bilietą traukia sal. E. Blandytė “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje. Jos 
dešinėje dr. S. Čepas pranešinėja laiminguosius numerius, jos kairėje — A. šimonėlienė ir VI. Sonda

Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON“
“AUKURAS” vasario 21-23 dieno

mis mini savo 25 metų veiklos su
kaktį. Ši sukaktis yra neeilinė. “Au
kuras” per tuos 25 metus, vadovauja
mas energingos vadovės aktorės-reži- 
sorės E. Dauguvietytės-Kudabienės, 
yra daug padaręs lietuvybės labui. 
Jis yra žinomas ne tik Hamiltono, 
bet ir visos Š. Amerikos lietuvių. Su 
įvairiais veikalais jis yra aplankęs 
daugelį Kanados, JAV lietuvių ko
lonijų. Todėl “Aukuras”, norėdamas 
atžymėti šią savo veiklos sukaktį, 
rengia trijų dienų programą, į kurią 
įjungia visus savo artistus. Vasario 
21, penktadieni, 6 v.v., įvyks parodos 
atidarymas, o 7 v.v. vaidinimas vai
kams — A. Kairio 3 v. pasaka “Du 
broliukai”. Jame dalyvauja apie 20 
jaunųjų artistų. Vasario 22, šeštadie
nį, 7 v.v., Jaunimo Centre įvyks “Au
kuro” 25 metų paminėjimas su hu
moro šiupiniu, vakariene ir aukurie- 
čių pagerbimu. Vasario 23, sekma
dienį, “Aukuro” minėjimas perkelia
mas į Torontą, kur Lietuvių Namuo
se vaidins E. Butrimo 4 v. dramą 
“Tėvų kaltė”.

“Aukuro” veiklos sukakčiai atžy
mėti rengiamas sukaktuvinis leidi
nys.

Norintieji dalyvauti šeštadienio 
vakarienėje malonėkit paskambinti 
A. Juozapavičiui 544-5015.

Mūsų visų pareiga gana gausiai da
lyvauti šiame “Aukuro” sukakties 
paminėjime. Gausiu dalyvavimu 
įvertinsime “Aukuro” darbą lietuviš
ko žodžio mene.

DALIOS JONIKAITĖS ir 
Pajackowski jungtuvės įvyko vasario 
1 d. Aušros Vartų par. šventovėje. 
Pamaldas laikė prel. J. Tadarauskas 
ir kun. L. Januška, o jungtuvių apei
gas atliko prel. J. Tadarauskas. Var
gonais grojo ir solo giedojo muz. A. 
Paulionis. Vestuvių vaišės įvyko 
Jaunimo , Centre, dalyvaujant apie 
200 svečių. Svečiams pasivaišinus, 
prasidėjo oficialioji dalis, kuriai va
dovavo Z. Didžbalis. Sveikino prel. 
J. Tadarauskas, “Aukuro” vadovė E. 
Kudabienė, o “Gyvataro” vadovė G. 
Breichmanienė, negalėdama dalyvau
ti, atsiuntė sveikinimą telegrama. 
Pabaigoje žodį tarė jaunosios tėve
lis M. Jonikas ir jaunasis J. Pajac
kowski. Dalia yra “Gyvataro” ir “Au
kuro” narė. Toliau sekė smagios vai
šės ir šokiai grojant orkestrui iki 
jaunieji atsisveikino ir išvyko poves- 
tuvinėn kelionėn.

“AIDAS” dalyvauja vasario 15 d. 
Vasario 16 minėjimo programoje, 
sekmadienį, vasario 16 d., vyksta į 
Londoną ir ten dalyvaus Vasario 16 
programoje. Visos choristės yra pra
šomos vadovo sol. V. Verikaičio jaus
ti pareigą dalyvauti. Negalinčios 
vykti į Londoną prašomos pranešti 
choro administratoriui J. Pleiniui. 
Autobusas į Londoną išvyksta 1 v.p.p. 
nuo Jaunimo Centro ir grįžta apie 
10 v.v.

CHORO “AIDAS” tėvų rėmėjų vi
suotiniame susirinkime išrinktas nau
jas komitetas, kuris pasiskirstė par
eigomis: J. Pleinys — pirm., H. Nor
kienė ir V. Sakas — vicepirm., J. 
Stankus — ižd., E. Kybartienė — 
sekretorė. “Aido” penkerių metų 
paminėjimo koncertas įvyks balan
džio 26 d. Jaunimo Centre. Taip pat 
komitetas yra pasiryžęs išleisti nau

ją “Aido” plokštelę. Pirmas šios 
plokštelės įdainavimas bus kovo 1, 
šeštadienį, Toronte. Choras į studi
ją vyks autobusu. Visos choristės 
privalo būtinai dalyvauti plokštelės 
įdainavime ir repeticijoje, kuri įvyks 
vasario 23, sekmadienį, po 10 v. pa
maldų Jaunimo Centre. Visoms cho
ristėms plokštelės įdainavime ir šio
je repeticijoje dalyvavimas būtinas.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus komitetas su didele talka 
supakavo ir pasiuntė 30 siuntinių, 
apie 600 svarų, į Suvalkų trikampį. 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems talkininkams ir “Sakas Parcel 
Service” sav. p.p. Sakams už dėžių 
paaukojimą siuntiniams. Į Šalpos 
Fondo komitetą įsijungė V. Kežinai- 
tis. Jam linkime sėkmės šalpos dar
be. J. P.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS valdybos posėdyje vasario 4 d. 
patvirtinti 3 nauji nariai. Visuotinis 
narių susirinkimas įvyks kovo 1, šeš
tadienį, 7 v.v., Aušros Vartų parapi
jos salėje. Nariams dalyvavimas bū
tinas. — Marcijonas Juodis parėmė 
šaulių kuopą $100 auka. Ačiū jam. 
— Gauta iš Bražinskų padėka už 
jiems pasiųstus pinigus. Jie prašo 
lietuvių kalbos gramatikos vadovėlio 
ir lietuvių kalbos žodyno, nes pabė
gėlių stovykloje moko kelis turkus 
lietuvių kalbos. Aukos Bražinskams 
dar priimamos. Gauta $5 iš Jono Tar
vydo. Tie pinigai ir likutis iš anks
tyvesnės rinkliavos bus panaudoti 
knygų persiuntimui. Ad.

I* A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

mums 25 metų vedybų sukakties po
būvį. Dėkojame rengėjoms: M. J. 
Rybij, A. Z. Gedminam, dukrelėm 
G. W. Petkūnaitėm; už malonų tartą
žodį dukrelėm, prel. dr. J. Tadaraus- 
kui, Z. Gedminui1. Už asmenines do
vanas: V. P. Lapieniams, E. J. Dal- 
motams, P. V. Mikuckams, J. Legaj, 
F. M. Smiarauskams, R. E. Vėleniš- 
kiams. Taip pat nuoširdi padėka už 
dalyvavimą ir bendrą brangią dova
ną: prel. dr. J. Tadarauskui, P. Ba- 
radinskams, P. Ęuivydams, P. Bajo
raičiams, P. Bubniams, P. Borusams, 
P. Barkauskams, P. Beržiniams, E. 
Aukštakalniui, P. Dalmotams, P. 
Daugiliams, P. Deksniams, P. Dū- 
doniams, A. Z. Gedminams, R. Ged
minaitei, P. Glogowskams, P. Lapie
niams, P. Lukams, P. Kanopoms, P. 
Kudirkoms, P. -Mikuckams, M. J. Ry- 
bij, Z. Rybij, M. S. Lorr, A. Pranc- 
kūnienei, P. Tarvydams, P. Ulbi- 
nams, D. Kachankai, J. Ligaj, P. 
Žemaičiams, P. Vėtoms, P. Viners- 
kiams, B. V. Skvereckams, V. A. Sta
nevičiams, P. Vass, R. E. Vėleniš- 
kiams, P. Seniūnams, P. Sakalaus
kams, D. Skverockaitei, S. Žvirbliui.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
bei vaišingumas liks mums niekad 
neužmirštamas. Visiems dėkingi —

II. J. Petkūnai

Delhi, Ontario
PAULIUS PAURYS, gyvenęs To

ronte, staiga mirė sausio 24 d., bū
damas tik 49 m. amžiaus. Paliko 
žmoną, sūnų ir dukrą. Jo kūnas at
gabentas į Tillsonburgo Ostranderio 
laidojimo namus. Šioje apylinkėje 
jis ilgesnį laiką gyveno, turėjo daug 
pažįstamų, draugų. Netoli Tillson-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

H a mil to no Lietuvių K redito Kooperatyvas 9 9

830 Main Street East, telefonas 544-7125

B LIETUVIAI PASAULYJE

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

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

Perkame - parduodame - mainome

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -------------

kiekvieno skoniui

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) . 6 ^/o
santaupas 8%
term, depozitus 1 m. 8V4 °/o
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. .. 11%

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

burgo gyvena jo vedęs sūnus Romas, 
televizijos technikas. Per du vakarus 
laidojimo namuose vyko maldos, 
gausiai dalyvaujant apylinkės lietu
viams. Sausio 28 d., 10 v. r., atlai
kytos gedulingos pamaldos Šv. Kazi
miero šventovėje Delhi, kur susirin
ko daug tikinčiųjų. Palaidotas Till
sonburgo katalikų kapinėse. Po lai
dotuvių įvyko Paurių šeimos su
ruošti “Golden Leaf” restorane 
Delhi pietūs, kuriuose dalyvavo apie 
100 žmonių.

MARIJA KRASAUSKIENĖ-VAR- 
NAITYTĖ, gan lengvai pakėlusi sun
koką operaciją ir po jos pradėjusi 
stiprėti, atsiradus komplikacijoms, 
mirė Simcoe ligoninėje sausio 26 d., 
sulaukusi 76 m. amžiaus. Pailko 
vyrą Bronių, dukrą Danutę Norkie
nę ir du sūnus, taip pat kelis vaikai
čius. Tai buvo labai nuoširdi, drau
giška, taikaus būdo, gilaus tikėjimo 
moteris, visų gerbiama ir mylima 
močiutė. Per du vakarus buvo kal
bamos maldos už mirusią Murphy 
laidojimo namuose Delhi, kurių di
džiulė koplyčia buvo pilna atsilan
kiusių. Gedulingos pamaldos atlai
kytos šv. Kazimiero šventovėje sau
sio 29 d. šventovė buvo pilna daly
vaujančių pamaldose. Užprašytos už 
mirusią 45 Mišios. Jos kūnas paly
dėtas nemažo giminių ir gerbėjų 
skaičiaus į lietuvių Šv. Jono kapines 
Mississaugoj. Po apeigų kapinėse 
Anapilio salėje įvyko gedulingi pie
tūs.

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS. Vasa
rio 2 d., po 11 v. pamaldų, parapijos 
salėje įvyko KLK Moterų Delhi sky
riaus narių susirinkimas, kurį pra
dėjo valdybos pirm. J. Žiogienė, pa
kvietusi pirmininkauti R. Augusti- 
navičienę, o sekretoriauti — B. Lu
košienę. Buvusio susirinkimo proto
kolą perskaitė H. Kairienė. Ener
gingos valdybos vadovaujamas sky
rius gražiai veikia. Suruošė bendras 
Kūčias. Kas sekmadienį po 11 v. 
pamaldų dvi narės iš eilės paruošia 
salėje pamaldų dalyviams kavutę su 
skaniais užkandžiais. Palaiko ryšius 
ir įsijungia į kitų tautų moterų veik
lą. Kovo pradžioje ruošia dail. M. K. 
Čiurlionio minėjimą, ryšium su jo 
100 m. gimimo sukaktimi. Vasario 
2 d. susirinkime skaitytos dvi įdo
mios paskaitos. P. V. Garnelienė 
kalbėjo apie asmenybę, paaiškinda
ma jos esmę, iškeldama veiksnius, 
kurie ją ugdo ir žlugdo. B. Vytienė 
(laimėjusi “Moters” žurnalo skelbto
jo literatūrinio konkurso antrą pre
miją, kurios $100 tam konkursui au
kojo Delhi skyrius), perskaičiusi 
bent dvi knygas apie etiketą, vieną 
išleistą JAV-se, o kitą Kanadoje, — 
praktiškai ir įdomiai nurodė, kaip 
kuriuo atveju mandagiai elgtis. Iž
dininkė H. Rugienienė pranešė, kad 
skyrius turi arti $400. Šios apylin
kės kat. moterų skyrius yra gana 
gausus ir veiklus.

ATEITIES PERSPEKTYVOS, su
jungus dvi apskritis į regijoninį vie
netą ir pradėjus steigti visą eilę įmo
nių (jų tinklas eis nuo Jarvis iki Port 
Dover), yra geros. Numatomi staty
dinti du miestai — vienas prie Jar
vis, kitas prie Cayuga. Stipriai auga 
ir augs jau esantieji šiame regijo- 
ne miestai ir miesteliai, kaip Sim
coe, Waterfordas, Jarvis, Delhi (nu
matoma, kad jis pasieks 15.000 gy
ventojų), Port Dover ir kiti. Tabako 
ūkių kainos pašoko iki kelių šimtų 
tūkstančių. Žemė brangsta, bet dar 
yra galimybių jos pirkti gan prieina
ma kaina. Labai apsimoka įsigyti 
namus Delhi, Simcoe, Port Dover, 
Tillsonburge. Jų kainos kyla, bet 
dar yra žemesnės, negu Toronte. K.

St. Catharines, Ont.
PIRMOJI VASARIO 16 minėjimo 

dalis pasisekė labai gerai. Nors va
sario 8 rytas pasitaikė gana šaltas 
ir vėjuotas, prie miesto rotušės su
sirinko kelios dešimtys lietuvių. P.p. 
Staškevičiai atvyko net iš Port Col- 
borne. Pavaduojąs miesto burmistrą 
S. Vilmout perskaitė raštą, skelbiantį 
Lietuvos Nepriklausomybės Savaitę. 
Po to buvo iškelta lietuviška trispal
vė ir sugiedotas Tautos himnas.

Lietuviai buvo ' pagerbti tuo, kad 
visa apylinkės valdyba buvo pakvies
ta į burmistro kabinetą pasirašyti 
garbės knygoje — iš anksto gražiai 
išspausdintame puslapyje. Burmist
ras pastebėjo, kad tai ypatinga ir 
retai kam skirta garbė, nes knygoje 
yra neseniai čia besilankiusios Ang
lijos karalienės ir jos vyro parašai.

Vakare įvyko Vasario 16 minėji
mas. Nors mieste siaučia gripo epi
demija, salė buvo beveik pilna žmo- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

J. A. Valstybės
FINANSINIAMS KLAUSIMAMS 

buvo skirtas sausio 25 d. VLIKo tary
bos posėdis Niujorke. Pranešimus 
padarė tarybos narys Stasys Lūšys 
ir valdybos vicepirm. Aleksandras 
Vakselis. S. Lūšys ir valdybos vice
pirm. Jurgis Valaitis tarėsi su ALTos 
įgaliotiniais Čikagoje. Pasitarimo 
priežastis — ALTa 1974 m. VLIKui 
nedavė jokios finansinės paramos. 
Išklausiusi S. Lūšio pranešimą, tary
ba nutarė imtis priemonių laikinam 
lėšų telkiniui, bendradarbiaujant su 
ALTa ir JAV LB, kol veiksnių kon
ferencija pasieks sutarimą finansi
niu klausimu. A. Vakselis pasidžiau
gė Bostone įvykusiu VLIKo seimu, 
kurio rengėjų komisija Tautos Fon
dui atsiuntė $1.089,11. Jis pabrėžė, 
kad Tautos Fondas jau yra inkor
poruota institucija, turinti teisę au
kas atleisti nuo pajamų mokesčio. 
Inkorporuoto Tautos Fondo tarybą 
sudaro: pirm. pre). J. Balkūnas, na
riai — P. Minkūnas, dr. B. Nemic- 
kas, A. Vakselis ir J. Valaitis. Tautos 
Fondo adresas: 64-14 56tb Rd., Mas- 
peth, N.Y. 11378.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA, 
anksčiau finansiškai rėmusi VLIKą, 
o pernai sulaikiusi paramą, paskelbė 
tradicinį atsišaukimą, kuriame rašo
ma: “Vasario 16 d. proga aukokime 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri dir
ba visomis jėgomis Lietuvių Tautos 
gerovei. Aukas prašome siųsti vieti
niam ALTos skyriui arba į ALT 
centrą, 2606 W. 63rd St., Chicago, 
Ill. 60629”. Pranešime JAV lietu
viams primenama, kad ALTa savo 
darbus remia aukomis, surinktomis 
Vasario 16 minėjimuose. Baigiant 
ruošti šį *<TŽ” numerį, gautas ALTos 
pranešimas, kad VLIKui paskirta ir 
išsiųsta $10.000.

VASARIO 16 PROGA JAV LB 
krašto valdyba jau ketvirti metai iš 
eilės išleis anglų kalba leidinį apie 
žmogaus teisių paskutiniuosius pažei
dimus sovietų okupuotoj Lietuvoj — 
“The Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania — a Re
port for 1974”. Leidinio autorius yra 
politinių mokslų profesorius viena
me amerikiečių universitete. Šieme
tinis leidinio tiražas — 3.500 egz. 
Išlaidos bus padengtos Vasario 16 
aukomis, skirtomis JAV Lietuvių 
Bendruomenei. Dokumentinis leidi
nys bus išsiuntinėtas JAV kongreso 
nariams, laisvojo pasaulio moksli
nėms institucijoms bei spaudos at
stovams.

ETNINIŲ-RASINIŲ GRUPIŲ VA
DOVŲ konferencijoje, kuri rūpinasi 
JAV 200 metų sukakties paminėji
mu, dalyvavo JAV LB krašto valdy
bos nariai dr. A. Novasitis, Aušra 
Zerr ir visuomeninių "reikalų tarybos 
narys kun. K. Pugevičius. Si konfe- • 
rencija sostinėje Vašingtone susilau
kė daugiau kaip 200 dalyvių, atstova
vusių 56-šiom organizacijom. Dr. A. 
Novasičio padarytą pranešimą pami
nėjo “Washington Post” dienraštis.

BALTIJOS VALSTYBIŲ diploma 
tiniai pareigūnai, susirinkę Vašing
tone, aptarė jų kraštus liečiančias 
problemas. Pasitarime dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atstovai: J. 
Kajeckas, A. Dinbergs, iš Niujorko 
atvykęs E. Jaakson, Lietuvos ir Lat
vijos pasiuntinybių patarėjai — S. 
A. Bačkis, V. Tomsons.

KOMUNISTINĖ "LAISVĖ” 
DŽIAUGIASI nauju “Moscow News” 
korespondentu Jungtinėse Tautose 
— Jonu Lukoševičium, į JAV atvy
kusiu su žmona ir sūnum. Jis pakeitė 
Vilniun grįžusį Apolinarą Sinkevi
čių. J. Lukoševičius yra dirbęs re
daktorium “Gimtajame Krašte”, vie
šėjęs kaip turistas JAV ir vėliau 
komunistams būdingu “objektyvu
mu” aprašęs savo įspūdžius.’

SOL. AUDRONĖ SIMONAITYTĖ, 
“Dainavos” ansamblio meno vadovė 
Čikagoje, rugsėjo 6 d. Šv. Kryžiaus 
šventovėje susituoks su dr. A. Gai- 
džiūnu. Jaunavedžiai įsikurs už Či
kagos ribų, bet ansambliečiai tikisi, 
kad ji ir toliau galės likti “Dainavos” 
meno vadove, .h

SAVAITRAŠTIS “KELEIVIS”, spe
cialiu vedamuoju apžvelgdamas J. 
Mikuckio atsiminimus “Šioje ir ano
je pusėje”, atkreipia skaitytojų dė
mesį į jo prisipaižnimą, kad jam bu
vo siūlyta rašyti j “reakcingiausią” 
išeivijos lietuvių spaudą ir veržtis į 
organizacijas, bet J. Mikuckis jautė
si esąs personas. Kai išvykdamas Vil
niun jis buvo pradėjęs rūpintis savo 
pakaitu, jam buvo atsakyta: "Viskas 
tvarkoje, draugas Mikucki. Jums yra 
gera pamaina”. Prie šių žodžių “Ke
leivis” prideda savo pastabą: “Rei
kia tikėtis, kad dabartinis “tarybinis 
žvalgas” yra kiek jaunesnis, toksai, 
kuris galėtų imtis ir tų uždavinių, 
kurių J. Mikuckis dėl senyvo am
žiaus atsisakė. O gal jau ir “susida
ręs vardą”? Bus įdomu paskaityti ir 
jo atsiminimus”.

Venecuela
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ organi

zuoja VLB Karako (Caracas) apylin
kės valdyba, talkinama kapeliono 
kun. A. Perkumo, SDB, ir Jūratės de 
Rosales. Jiedu teikia platesnes infor
macijas busimiesiems mokiniams bei 
jų tėvams. Iš vietinių saleziečių kun. 
A. Perkumas, SDB, gavo leidimą 
naudotis Altą Miros patalpomis. Lie
tuviškoji mokykla galės turėti tris 
klases, naudotis plaukimo baseinu ir 
sporto aikšte. Pamokos numatomos 
nuo 5.30 v.p.p. iki 7.30 v.v. antradie
niais ir penktadieniais.

JUOZO KUKANAUZOS ilgą 
straipsnį apie lietuvių folklorą pa

skelbė žurnalas “Foro”. Straipsnis 
iliustruotas Urugvajaus “Ąžuolyno”, 
Čiurlionio ansamblio, Čikagoje įvy
kusios tautinių šokių šventės, Valen- 
cijos šokėjų ir “Grandinėlės” nuo
traukomis. Vienoje nuotraukoje už
fiksuotas popiežiaus Pauliaus VI su
sitikimas su “Grandinėle” — jis yra 
apsuptas šios grupės šokėjų.

Urugvajus
TAUTYBIŲ MUGĖJE, kurią glo

bojo prez. Bordaberry žmona, Mon
tevideo lietuviai vėl turėjo gražų 
paviljoną su tautodailės parodėle ir 
lietuviškais patiekalais. Dvi dienas 
programą atliko “Ąžuolyno” šokėjai. 
Prez. Bordaberry su žmona padėko
jo L. Grišonienei bei jos talkinin
kams už lietuvių paviljono įrengimą. 
Šiam tikslui Urugvajaus lietuviai su
aukojo 1.200.000 pezų.

Australija
ALB KRAŠTO TARYBA 1972 m. 

Sydnėjuje įvykusiame suvažiavime 
įsteigė Australijos Lietuvių Fondą, 
veikiantį bendruomeniniais pagrin
dais ir atsakingą ALB krašto tarybai. 
Lietuvių Dienų metu Adelaidėje įvy
kusiame ALB tarybos suvažiavime 
paaiškėjo, kad 1974 m.lapkričio 30 d. 
AL Fondas jau buvo sutelkęs $3.435,- 
53 iš 134 tautiečių ir lietuviškų orga
nizacijų. Nors buvo tikėtasi didesnės 
sumos, bet nenusimenama — pradžia 
jau padaryta. Lėšų skirstymą lietu
viško švietimo bei kultūros reika
lams nutarta pradėti tada, kai fon
das turės $5.000. Naująją fondo val
dybą, perrinkus du narius, sudaro: 
I. Alekna, J. Meiliūnas, A. Mikaila, 
dr. K. Zdanius ir A. Zuhras. Ataskai
tinį pranešimą ALB krašto tarybai 
jos sesijoj Lietuvių Dienose padarė 
AL Fondo pirm. Jonas Meiliūnas.

AUSTRALIJOS RAMOVĖNAI bu
vo suvažiavę Adelaidėn, pasinaudo
dami Lietuvių Dienų sudaryta pro
ga. Juos sveikino PLB pirm. Br. Nai
nys, ALB krašto valdybos pirm. V. 
Neverauskas ir klebonas kun. A. 
Spurgis, MIC. Paskaitas skaitė: A. 
Pocius — apie ramovėnų ateities 
veiklą, C. J. Zamoiskis — apie “Ra
movės” skyrių moralinį veidą. “Ra
movė” Australijoje turi penkis sky
rius, kuriems vadovauja: Adelaidės 
skyriui — K. Taparas, Sydnėjaus — 
P. Ropė, Kanberos — P. Martišius, 
Melburno — V. šalkūnas ir Pertho 
— A. Klimaitis. Kiekviename skyriu
je yra po 60-70 narių, išskyrus Kan
beros, nes jis tik pradedamas orga
nizuoti. Rainovėnai nutarė nariais 
priimti ne tik buvusius karius, bet 
visus lietuvius, moteris ir vyrus, ak- 
tyviai pasireiškiančius Lietuvos lais 
vinimo kovoj. “Ramovės” suvažiavi
mai bus rengiami kas dveji metai, 
prisitaikant prie Lietuvių Dienų. Va
dovaujančiu bus laikomas skyrius, 
kurio mieste po dvejų metų įvyks 
sekančios Lietuvių Dienos, šios pa
reigos bei suvažiavimo surengimas 
dabar teko Melburno "Ramovės” 
skyriui.
Italija

MONS. JUOZO KONČIAUS, BALFo 
steigėjo ir buvusio ilgamečio pirmi
ninko, laidotuvėse Romoje dalyvavo 
dabartinė BALFo centro valdybos 
pirm. Marija Rudienė, tarusi atsi
sveikinimo žodį BALFo vardu. Lai
dotuvėse taipgi dalyvavo ir su velio
niu atsisveikino kardinolas A. Šamo- 
re, vysk. A. Deksnys ir vysk. P. Mar
cinkus. Pastarasis atstovavo popie
žiui Pauliui VI. Mons. J. Končius pa
laidotas šalia vysk. V. Padolskio. Iš 
Romos M. Rudienė buvo nuskridusi 
Turkijon P. A. Bražinskų reikalais, 
o Vienoje aplankė rež. J. Jurašo šei
mą.

Šveicarija
LIETUVOS PRISIMINIMO VAKA

RE Wetzikone, Zuericho kantone, 
pranešimą apie Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį, priverstinį jos 
įjungimą Sovietų Sąjungon, Europos 
Adomu laikomą lietuvių kalbą bei jų 
meilę savo dainoms padarė dr. J. 
Eretas. J. Stasiulienės šokėjų grupė, 
kurią sudaro šveicarų jaunimas, pa
šoko devynis tautinius šokius. Vaka
ro dalyviams labiausiai patiko “Aš- 
tuonytis” ir “Žygūnas”, šveicaras ba
ritonas Otto Linsi lietuviškai padai
navo keturias St. Šimkaus harmoni
zuotas mūsų liaudies dainas.

Danija
R. EUROPOS IŠEIVIŲ BENDRA

SIS DANIJOS KOMITETAS yra su-, 
darytas sostinėje Kopenhagoje. Jam" 
priklauso bulgarai, čekoslovakai, es
tai, latviai, lietuviai, lenkai, rumu
nai, rusai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Komitetas pritarė akademiko A. Sa
charovo pasiūlymui sudaryti tarptau
tinį tribunolą, kuris tirtų nuolatinius 
politinių, kultūrinių ir religinių lais
vių pažeidimus Sovietų Sąjungos im
perijoje, ir šiuo reikalu kreipėsi į 
Danijos parlamentą. Po penkių mė
nesių derybų iš jo buvo gautas su
tikimas tokį tarptautinį tribunolą 
sušaukti šį pavasarį Danijos parla
mento patalpose. Prieš Kalėdas tele
fonu buvo gautas pilnas A. Sacharo
vo pritarimas šiam žygiui, į kurį pik
tais žodžiais tuojau pat reagavo so
vietinė žinių agentūra TASSas, pa
smerkdama patalpų naudojimą anti- 
sovietiniams tikslams. Komitetas, 
kreipdamasis į R. Europos išeivių or
ganizacijas, prašo parūpinti liudinin
kus tribunolui, siųsti informaciją ir 
finansinę paramą šiuo adresu: Com
mon Committee of East Exiles in 
Denmark, Postbox 1035, DK-1007 
Copenhagen K, Denmark. Mūsiškės 
ELTOS pranešimu, visokeriopa para

ma šiam komitetui rūpinasi VLIKas.
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Mano pirkinys - batukai
Mamytė man pasakė, kad aš 

pati galėsiu išsirinkti batukus. 
Batų krautuvėje ant lentynos 
buvo išstatyta Įvairiausių vai
kiškų batų, bet aš tuoj pirštu 
parodžiau tėveliams, kokie man 
patinka — suvarstomi su storais 
padais ir Įvairių spalvų lopeliais. 
Kol pardavėjas pritaikė man ba
tukus, mamytė kalbino mane: 
“Tik pažiūrėk, šitie gražesni už 
tavo išsirinktus!” Bet aš tvirtai 
purčiau galvą, duodama supras
ti, kad apie kitus nė negalvoju. 
Kai tėveliai už juos sumokėjo 
9 dolerius, aš gražiai padėkojau. 
Juk pinigai ant medžių neauga, 
juos reikia uždirbti. Nauji batai 
kėlė mane augštyn, o aš džiau
giausi, kad turėsiu panašius ba
tukus, kaip Zitos ir Danutės. 
Bešokinėdama išgirdau, kai ma
mytė pasakė tėveliui: “Batukai 
patogūs, bus geri eiti kasdien i 
mokyklą, bet į bažnyčią kažin ar 
leisiu su jais eiti”. Tai išgirdusi, 
nustebau ir Įsiterpiau: “Argi su 
jais aš negalėsiu eiti į bažny
čią? Tik pažiūrėkite, kokie jie 
gražūs: čia geltonas lopelis kaip 
saulutė, čia mėlynas kaip dan
gus, o čia žalias kaip žolytė”. “Jie 
gražūs”, — pritarė mamytė, — 
“bet sekmadieniais einant Į baž
nyčią reikia gražiau pasipuošti”. 
Aš nenusileidau: “Mano batukai 
patys gražiausi, gražesnių krau
tuvėse nėra, be to, seselė sakė,

Kuris rašytojas
Iš tų rašytojų, apie kuriuos 

mokėmės šiais metais, man tur
būt labiausiai patiko Žemaitė —- 
Julija Žymantienė. Man patiko 
jos rašiniai todėl, kad ji rašė aiš
kiai ir galėjai suprasti jos žo
džius. Kai skaitai jos pasakas, 
gali Įsivaizduoti, kaip ten buvo. 
Jos pasakos nėra sunkios su
prasti, kaip kitų rašytojų pasa
kos.

Iš jos pasakų aš esu skaitęs: 
“Petras Kurmelis” ir “Kaip Jo
nelis raides pažino”. Man turbūt

Skrendantis
Gyveno kartą kiauliukas. Jis 

buvo didelis tinginys. Iš ryto at
sikeldavo, ir mama' klausdavo: 
“Ko nori pusryčiams?” Jis vis 
atsakydavo: “Ne, aš to nenoriu”. 
Jis norėjo tik skraidyti. Išėjo į 
kariuomenę. Kai reikėjo anksti 
atsikelti, labai tingėdavo. Jis 
niekad nevalė savo dantų, nesi
prausė. Kai reikėjo žygiuoti, 
pradėdavo vis klaidingu žings
niu. Kai pradėjo dainuoti, tai 
kiauliukas visai nemokėjo — jis 
tik kriuksenti mokėjo. Kai rei
kėjo skristi, jis pirmas nubėgo i 
lėktuvą. Daug žmonių sakė, kad

kad Jėzulis žiūri į vaikučių sie
las ir Jam visai nesvarbu kaip 
kas bažnyčioje apsirengęs. Juk 
tai tiesa?” “Žinoma, Jėzuliui ver
tingiausia pamaldi ir graži sie
la”, — atsakė tėtis. Pagaliau tė
veliai sutiko su mano prašymu. 
Mano džiaugsmui nebuvo galo. 
Bažnytėlėje aš nesižvalgysiu į 
drauges, nežaisiu pirštais, tik 
nuoširdžiai melsiuos. Aš žinau, 
kad Jėzulis viską mato. Jis ma
tys ne tik mano sielą, bet ir ma
no gražius batukus. Jam tai pa
tiks. Onutė

Įdomu, ar kiti vaikučiai patys 
išsirenka batukus ir drabužė
lius, ar tėveliai išrenka? Para
šykite apie tai.

Nežinomas svečias
Žvalgos kiškis ilgaausis
— Kas gi ten ant tako?
Iš kur svečias? Klausk neklausęs — 
Nieko neatsako.
Jis iš morkos turi nosį, 
Iš anglies — jo akys, 
Laiko pypke jis panosėj, 
Gal rūkyt nepratęs.
Skrybėlė lyg mielo pono,
Ir sagų daugybė!
Šluota kyšo iš pašonės — 
Tai visa didybė.
Baltutėlis ir iš sniego 
Pajudėt negali.
Iš kur svečias — ar jis miega — 
Kas atspėt tai gali?

A. Abromaitienė

labiau patinka?
labiau patiko “Kaip Jonelis rai
des pažino”. Ši pasaka kalba 
apie berniuką, kuris labai norė
jo išmokti rašyti ir skaityti. Jis 
gyveno svetimoje šeimoje, ir 
jam visada reikėjo sunkiai dirb
ti. Jam niekad neleido skaityti 
ar pažinti raidžių. Jam reikėjo 
slaptai mokytis. Jis labai norėjo 
mokytis ir pažinti raides. Žino
ma, ir išmoko.

Aidis Pažemėnas,
Los Angeles, Calif.

kiauliukas
audra ateina: Kai lėktuvas paki
lo, jis bijojo, nes žaibavo. Kiau
liukas tada •Tnėgiflo iššokti'iš' 
lėktuvo, bet 'negalėjo, nes jo už
pakaliukas buvo perdidelis. Ta
da iš visų jėgų pamėgino iššokti 
iš lėktuvo. Kai išoko, buvo apsi
niaukę ir baisu. Jis atsitrenkė į 
žemę.

Kiauliukas buvo savo lovoj. 
Kai atidarė akis, pamatė savo 
tėvą ir motiną. Jis buvo paten
kintas, kad buvo namuose, ir 
daugiau nebenorėjo būti lakū
nu. Jonas Bužėnas

Los Angeles, Calif.

Meldėsi ir aukojo
Kanados lietuviai rengiasi vėl minėti Tikinčiosios Lie

tuvos Dieną pirmąjį kovo mėnesio sekmadienį. Jiepmaldo- 
mis ir aukomis prisimena persekiojamus tautiečius Lietu
voje. Visi Lietuvos lietuviai yra nepaprastai dėkingi už tokią 
duosnią paramą ir maldą. Tikimės, kad ir šiemet šventė bus 
sėkminga.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pirm. vysk. V. Briz- 
gys ir visa valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems už duosnumą. 
LKRS centre nuo 1974 m. vasario 1 d. iki 1975 m. sausio 
31 d. gautos sekančios aukos:

Aušros Vartų parapija, Hamilton,
prel. J. Tadarauskas

Lietuvių misija, Sudbury, kun. Ant. Sabas
Prisikėlimo parapija, Toronto

kun. Aug. Simanavičius, OFM
Lietuvos Kankinių parapija, Mississauga,

kun. P. Ažubalis
Sv. Kazimiero parapija, Delbi, kun. J. Gutauskas
Karalienės Angelų misija, St. Catharines,

kun. J. Liauba, OFM
Aušros Vartų parapija, Montreal,

kun. J. Kubilius, SJ
Šiluvos Svč. Mergelės Marijos parapija, London,

kun. B. Pacevičius .............................
Otavos lietuvių kapelionija,

kun. dr. V. Skilandžiūnas
Sv. Kazimiero parapija, Montreal,

kun. F. Jucevičius

Kun. W. Stankūnas, Montreal
Kun. Ant. Sabas, Sudbury ................
Kun. V. Skilandžiūnas, Ottawa 
Kun. Aug. Sabas, Manitouwadge 
Kun. L. Kemėšis, Thessalon 
Kun. J. Aranauskas, Montreal 
Kun. Pr. Gaida, Mississauga 
Kun. J. Gutauskas, Delbi 
Kun. P. Rosettis, Toronto

J. Kibickas, Sudbury .........................
M. Barčiauskienė, Simcoe
N.
L. 
E.

Kardelis, Leduc 
Remeikienė, Sudbury
Valeška, Toronto

Esu viso pasaulio valdovas
Pasaulis yra didelis ir žmo

nėms labai brangus, o aš esu vi
so pasaulio valdovas. Mano na
mai būtų Šveicarijos Alpėse, 
kur aš pastatyčiau gražiausius 
rūmus ir kitokius pastatus. Aš 
galėčiau turėti gerą susižinoji
mą su kiekviena valstybe pasau
ly. Mano vergai ir pagalbininkai 
prižiūrėtų tas valstybes, kad vis
kas eitų gerai. Blogus žmones 
lengvai sutvarkyčiau. Aš prisi- 
statyčiau su Amerikos kariuo
mene ir didelėm raketom iššau- 
dyčiau juos visus i mėnuli. Aš 
labai domiuos erdvėmis. Su už
tenkamai pinigų kiekvieną pla
netą mėginčiau nugalėti. Jei ka
rai prasidėtų, mano gera ir stip

ri kariuomenė tuoj sutvarkytų. 
Nešvarus oras tuoj pasikeistų, 
nes aš pastatyčiau dideles erd
vių platformas ir didelius fabri
kus, kur jie galės dirbti. Jeigu 
bus žmonių ant žemės perdaug, 
aš žmones iššausiu į kitas dide
les planetas ir miestai tenai ga
lėtų Įsikurti. Tada būtų daugiau 
vietos miškams ir gyvuliams. Už 
keleto metų visos mūsų saulės 
sistemos bus jau nugalėtos. To
liau aš nugalėsiu daugiau plane
tų ir erdvių. Už keleto metų pa
saulis būtų vietoj 12,000 mylių 
ilgumo, 12,000,000 mylių ilgu
mo. Visą šitą stebuklą padarė 
labai protingas ir žinomas pa
saulio valdovas — AŠ!

Tomas Senkevičius, Torontas

Čiuožykloje
Greit imu pačiūžas ir einu i 

mažą kambarėli, kur visi ruošia
si čiuožti. Taip smagu turėti 
naujas pačiūžėles ir taip baltas, 
kaip sniegas. Kai tik išėjau ant 
ledo, pradėjo snigti. Mažos mer
gaitės ištiestais liežuviais gaudė 
dideles snaiges. Atsiminiau, kai 
aš taip dariau, bet man dabar 
tai netiko, nes aš dabar vyres
nė. Smagu buvo čiuožti kartu su

kalėdinėm dainom ir muzika. 
Galėjai sukurti savo šokių žings
nius ir matyti visokias figūras 
ant ledo.

Atėjo naktis ir visos spalvos 
— šviesios kaip žvaigždės ant 
eglės. Taip gražiai atrodė. Gal
vojau, kodėl visas pasaulis ne
galėtų būti toks.

Rasa Abromaitytė, Torontas

Dvi “studentės” klauso pasakų Toronto N. Pradėtosios Marijos seserų va
dovaujamame vaikų darželyje

$917.70
91 1.65

806.00

460.00
335.0.0

301.00

136.00

100.00

60.00

15.00

150.00
125.00
60.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00

100.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Dėkinga LKRŠ valdyba

Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w rišt STREET, Telefonas 471-1424 
CHICAGO, ILL. 60629

Čia gausite lietuvišku knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

VI. Kaz-

“T. Žiburiams’aiikojo
$25: Ona Baliūnienė, KLB Šalpos 

Fondo Hamiltono skyrius; $20: Vik
toras Matutis; $15: Henr. Sakalaus
kas; $13: P. Lileikis, Juozas Petro
nis; $10: Antanas Balčiūnas, dr. P. 
Vytė, K. Starkutienė, F. V. Urbonai, 
J. Strazdas; $8: Ig. Girdzevičius, J. 
A. Cepukas, Kostas Gaputis, A. 
Andrulis; $6: F. Radzevičiūtė, P. 
Rožaitis, Arn. Žemaitis; $5: Liudas 
Vaštokas, Julius Puodžiukas, Stasė 
Gaidauskienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė 
$25: — Br. Ignatavičius; po $15: — 
Liudas Medelis, Vyt. Naruševičius, 
V. Baltrušiūnas, A. J. Brakas, M. 
Dikčius, Vacį. Kerbelis,
lauskas, Ant. Rasčius, R. Vaičaitis, 
Jonas Rinkūnaitis, Victor Endzelis, 
A. Karlis, A. Krakauskas, M. Ado
mavičius, kun. A. Žilinskas, R. Tet- 
majeris, J. Žadeikis, Niek Balčiū
nas, Walter Dauginis, P. Kitra, J. 
R. Grigoniai, A. Petrašiūnas, J. Tu- 
mosa, Z. Tumosa, Ig. Kriaučiūnas, 
Henr. Sakalauskas, V. Cegys, Pr. 
Gaižutis, Vyt. Genčius, J. Grabys, 
Vyt. Martinaitis, Vladas Mikšys, Jo
nas Matijošaitis, A. Tarvydienė, Jo
nas Lasys, St. Gaidauskienė, Vyt. 
Bireta, E. čuplinskas, E. Jaškuvienė, 
A. Tarvydas, St. Aleksa, Jonas La- 
benskas, Jonas Kalainis, Mrs. I. 
Conrad-Kandrotas.

$3: R. Sirutis, J. Pikšiiingis, kun. 
A. Petraitis, Joe Juozaitis, Z. Ra
jeckas, M. Kupris, Pr. Juozaitis, B. 
Racevičius, H. Eidukevičienė, L. Ba- 
laišis, A. Balnis, J. Mačiulis, A. 
Šturmas, Vyt. Genčius, J. Kablys, 
Br. Misevičius, J. Masiokas, Br. Sap- 
lys, J. Suslavičius, L. Razgaitis, V. 
Vindašius, J.
J. Zabulionis, 
kas.

$2: dr. A.

Bakša, Algis Stankus, 
I. Mališka, P. Muraus-

Nasvytis, R. Bulovas, 
Juozas Jurėnas, A. Remeikis, J. Žeb- 
raitis; $1: St. Juozapavičius, J. Juo
zaitis, J. Uksas, E. F. Daniliūnas, 
V. Buteikis, P. Kažemėkas, P. Kal
vaitis, J. Paulikaitis, B. Saulėnas.

Nuoširdus ačiū visiems rėmėjams.

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).

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Kanados latvių dailininkų draugija “Latvis”, paminėjusi savo dvidešimtmečio sukakti specialia paroda Toronte 
vasario 1 -5 d.d. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Zuntaks, K. Kronbergs, T. Kronbergs (Latvių Fed. pirm.), V. Mcrnie- 
ce, A. Nulitis, Ed. Dzenis, E. Krūmins; II eilėj: A. Bruveris, Er. Dzenis, A. Kopmanis, I. Steins, A. Jaunzems, V. 
Pavuls, V. Reinholds, T. Kikauka, L Prikūlė, A. Strucis, A. Kerans, Z. Jursevskis, P. Polna Nuotr. J. Ligerio

Didžioji šių metų 
LIETUVIU KELIONĖ i 
EUROPA 
birželio 19 - liepos 4

Šventųjų Metų proga - Pan Am linija
Kelionėn įskaityta viskas: skridimai, autobusai, viešbučiai, maistas, palydovai, įdo
miųjų vietų lankymas, lagaminų nešiojimas, patarnavimo mokesčiai ir kt.

Pilna kaina - 789 dol. iš Niujorko
Bus aplankyti miestai: Frankfurtas, Baden-Baden, Lucernas, Milanas, Florencija, 
Roma. Kelionė autobusais per pietinę Vokietiją, Šveicarija ir Šiaurės Italiją. Per visų 
kelionę lankomos žymiosios ir gražiosios vietos, įskaitant žavinguosius 
Alpių kalnus.

Paskutinė diena rezervacijoms - kovo 19
Platesnių informacijų 

kreiptis j lietuviškų 

parapijų klebonijas arba Į

VYTIS International Travel
(R. Kezys)

2129 Knapp St.,
Brooklyn, N.Y. 11229, USA

Tel. (212) 769-3300

■1 n.'f ■ HT.ioi’'! Juns

Pirkimas ir skolinimas gali kartais 
sudaryti problemų.

Ontario provincija kaip tik ir
rūpinasi jūsų apsauga

H
O

laikosi. Tuo pc-

apsauga. Be to, 
vyriausybės ini-

Yra pagrindinės sveikos nuovokos pirkimo bei 
pardavimo taisyklės. Deja, žmonės nevisuomet žino 
tas taisykles arba nevisuomet jų 
sinaudoja nesąžiningi pardavėjai.

Sveika nuovoka yra geriausia 
jūs turite ir kitą gynėją. Ontario
ciatyva buvo priimti du įstatymai, siekiant jums 
padėti.

Vartotojų Apsaugos Įstatymas (Consumer Pro
tection Act) yra skirtas apsaugoti jums nuo pro
blemų, kurios gali kilti perkant prekes, naudojan
tis paslaugomis arba skolinant pinigus. Jis yra 
administruojamas Vartotojų Apsaugos Biuro (Con
sumer Protection Bureau), kuris 
skundus bei pasiteiravimus apie 
veiksmus. Šis biuras kontroliuoja:

taip pat priima 
įtartinus verslo

Service

• keliaujančių pardavėjų registraciją (einančių 
nuo durų prie durų)

• sutartis per $50,. kai prekių pristatymas, patar
navimas arba atsilyginimas nėra užbaigtas

• pilną paskolos sąlygų atskleidimą
• specialias'nuolaidas už paskatinimą draugų pirk

ti (rekomendacinis pardav.imas)
• neužsakytas prekes (įskaitant neužsakytas kre

dito kortelės)
• neteisingus arba klaidinančius skelbimus
• bausmes už nusikaltimus.

Vartotojų Informacijos Įstatymas (Consumer Re
porting Act) yra kitas įstatymas, skirtas jūsų ap
saugai. Jis duoda jums teisę žinoti, kokios krediti
nės ir asmeninės informacijos’apie jus yra surink
tos bendrovių bylose. Taip pat jis įgalina jus ištai
syti netikslumus, draudžia agentūroms, renkan
čioms žinias apie vartotojus, panaudoti jas, jeigu 
nėra laikomos Kanadoje. Pagal šį įstatymą,, jūs 
turite teisę kreiptis raštu ir prašyti, kad jūsų bylos 

būtų jums at-turinys bei informacijų šaltiniai 
skleisti.

pat paruošė dvi 
apibūdinančias

Jūsų Ontario vyriausybė taip 
lengvai suprantamas brošiūras, 
Vartotojų Apsaugos Įstatymą ir Vartotojų Infor
macijos Įstatymą. Tos brošiūros pilniau išaiškina 
minėtus du svarbius Ontario įstatymus.

Jei norite jas gauti; rašykite:

Ontario Consumer
Queen's Park
Toronto, Ontario M4Y1Y7
Ministry of Consumer and Commercial
Relations;

Sidney Handleman, Minister

Government of Ontario
William Davis, Premier
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PRANEŠIMAS IŠ KOLUMBIJOS
Nufilmuotas "Gyvataro" pasirodymas ir ištrintas filmas

TIKRI IR NETIKRI PRANAŠAI

Prieš metus G. Breichmanie- 
nė lankėsi su “Gyvataru” Ko
lumbijoje ir vėliau aprašė savo 
kelionės įspūdžius šiame laik
raštyje eilėje straipsnių, pava
dintų “Devynios dienos žydin
čiame krašte”. Autorė teisingai 
pastebėjo, kad Kolumbija yra 
didelių kontrastų kraštas. Iš tie
sų, kur žydi rožės, yra daug ir 
spyglių. Vienas tų spyglių yra 
oficialių Įstaigų tarnautojų ne
paslankumas. Štai mažas tos 
ydos pavyzdėlis, surištas su 
“Gyvataro” apsilankymu Bogo
toje. Valstybinė televizija nufil
mavo visą “Gyvataro” pasirody
mą Bogotos Miesto Teatre. Po
nios Breichmanienės paprašyti, 
filmuotojai pažadėjo pagaminti 
kopiją. Tą pažadą priminė Bo
gotos LB valdyba televizijos di
rektoriui. Iš Kanados buvo at
siųstas filmas (video-tape). Jis 
buvo persiauras, bet vėliau gau-
tas kitas—tinkamas. Televizijos 
tarnautojai visą laiką žadėjo ko
piją pagaminti. Dešimt kartų fil
mas buvo nuvežtas į studiją, 
kiekvieną kartą dėl kokios nors 
kliūties filmavimas atidėtas. Pa
galiau 1975 m. pradžioje televi
zijos archyvo vedėjas pranešė 
visai ramiai, kad kopijos pada
ryti nebegalima, nes originalas 
jau ištrintas... Nebuvo net 
prieš ką protestuoti, kadangi

Kada baigsis ekonominė krizė?
K. LIUTKUS

1948-49 m. krizė truko 11 mė
nesių — nuo 1948 m. lapkričio 
iki 1949 m. spalio mėn. Pramo
nės gamyba sumažėjo 9%, as
meninės pajamos — 5%, krašto 
produkcija — 2%. Nedarbas pa
kilo iki 7,9%. Ekonominė padė
tis pradėjo atsigauti sumažinus 
mokesčius, palengvinus pasko
las ir prasidėjus Korėjos karui 
1950 m.

Krizė 1953-54 m. truko 13 
mėnesių — nuo 1953 m. liepos 
iki 1954 m. rugpjūčio. Pramo
nės gamyba krito 8%, nedarbas 
padidėjo iki 6,1%, nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo opera
cijos sumažėjo 2%. Sumažinus 
mokesčius ir palengvinus pasko
las, vartotojų pirkimas pagy
vėjo.

1957-58 m. krizė truko 9 mė
nesius — nuo 1957 m. liepos iki 
1958 m. balandžio. Staigiai krito 
gaminių kainos ir jų paklausa. 
Pramonės gamyba krito 13%, 
nekilnojamo turto pirkimas ir 
pardavimas — 3,4%. Nedarbas 
pasiekė 7,5%. Ekonomija pagy
vėjo palengvinus paskolas ir pa
rūpinus dideliu mastu valdinius 
darbus.

1960-61 m. krizė truko 9 mė
nesius — nuo 1960 m. gegužės 
iki 1961 m. vasario mėn. Pramo
nės gamyba krito 6%. Nedarbas 
pasiekė 7,1%. Statyba sumažė
jo, nekilnojamo turto pirkimas 
ir pardavimas krito 1,4%. Eko
nominė padėtis atsigavo paleng
vinus paskolas, sumažinus mo
kesčius, padidėjus išlaidoms 
Vietnamo karui.

1969-70 m. krizė truko 12 mė
nesių — nuo 1969 m. lapkričio 
iki 1970 m. lapkričio. Pramonės 
produkcija sumažėjo 7%. Ne
darbas pasiekė 6%. Pagerėjo pa
dėtis sumažinus mokesčius, pa
lengvinus paskolas, įvedus di
delius deficitus biudžetuose.

Dabartinė krizė yra ilgiausia 
iš visų po II pasaulinio karo. 
Pramonės gamyba jau yra kritu
si 4,3%, nedarbas pasiekė 7,1% 
ir kyla. Nekilnojamo turto apy
varta krito 2,7%. Kainos pakilo 
iki 12% . Kaip ilgai truks ši kri
zė, priklausys nuo to, kaip greit 
bus palengvintos paskolos, su
mažinti mokesčiai, padidės val
džios deficitai sudarant naujus 
darbus.

Norint išbristi iš krizės, rei
kia: 1. Sumažinti asmeninius pa
jamų mokesčius ir galbūt vers
linius. 2. Padidinti valdžios išlai
das naujiems viešiesiems dar
bams, bedarbiams, pašalpoms, 
socialinei draudai. Tai būtų mil
žiniškos deficito sumos — di
džiausios po II pasaulinio karo.

Krizės pamokyti žmonės būna 
labai taupūs. Geri 1972-73 m. 
daug ką įstūmė į dideles skolas 
— privačius žmones ir verslinin
kus. Ekonominis pagyvėjimas 
numatomas tiktai 1975 m. pa
baigoje. Radikalus pasikeitimas 
numatomas įvairiose srityse. 
Kainos pastoviai kils. Žmonės 
atsargiai pirks. Nedarbas gali 
pakilti iki 8% t.y. augščiausio 
taško nuo 1941 m. Atlyginimai 
pakils daugiau nei 1973 m. 
Verslininkai turės daugiau lai
ko ir energijos Įdėti jieškant už
sakymų, derinti kylančias išlai
das ir mažėjančią gamybą. Pel

prieš kiek laiko buvo pakeistas 
direktorius. Prieš keletą metų 
lygiai tokia pat istorija Įvyko su 
D. Lapinsko ir A. Stempužienės 
pasirodymu tame pačiame teat- 
re Be krašto valdybos

Lietuviai, gyveną Kolumbijo
je jau 25-ius metus, Įprato daug 
ką atidėlioti rytdienai. Kartu su 
“Gyvataru” Kolumbijoje lankę
sis PLB valdybos pirmininkas 
inž. Br. Nainys stengėsi atgai
vinti Kolumbijos LB krašto val
dybą, jau dvidešimt ar daugiau 
metų nebeegzistuojančią. Suda
ryta atgaivinimo komisija, nu
statytos krašto atstovų suvažia- 
mui datos: 1974 m. spalio 12-13 
dienos, vėliau lapkričio 1-2 d.d. 
Pagaliau Bogotos apylinkės iš
rinktieji atstovai pasiūlė suva
žiavimui šių metų vasario 16 d. 
Rašant šias eilutes, dar negau
tas joks atsakymas iš kitų vieto- 
vių. šio nepaslankumo negalima 
pateisinti nė ekonominiais sun
kumais, kurie susidaro keliau
jant lėktuvais, nes Kolumbijos 
LB Įstatai leidžia Įgalioti ir apy
linkėms nepriklausančius atsto
vus, gyvenančius Bogotoje ar 
arti jos. Kol kas esame turbūt 
vienintelis laisvojo pasaulio 
kraštas, kuriame yra LB apylin
kės, bet nėra bendros krašto 
valdybos. Juozas Leliūnas

nas sumažės. Nežiūrint to viso, 
ekonominė padėtis pradės rie
dėti gera linkme. Infliacija su
mažės palaipsniui; pirmiausia 
žaliavų srityje, vėliau—gaminių 
ir galiausiai parduotuvių bei pa
tarnavimo. Pragyvenimo kainų 
kilimas nuo 12% nukris iki 7% 
į metus. Paskoloms nuošimčiai 
bus sumažinti, ir paskolos bus 
lengviau duodamos, ypač trum
pam laikui ir verslo operacijoms. 
Statyba pagyvės. Perkrautos ga
mintojų ir parduotuvių atsargos 
pradės tuštėti už 6-9 mėnesių, ir 
gyvenimas įeis Į normalias vė
žes.

Socialinės gerovės fondai yra 
gerokai sumažėję. Papildai pa
kilo 4% 1974 m., kai tuo tarpu 
infliacija — 11%. Taigi žmonės, 
priklausą nuo tų fondų, turės 
irgi diržus susiveržti.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Pasaulinio ūkio ir finansinių svyravimų metu, didžiulė 

"LITO” bendrovė 
Niujorke turėjo įžvalgą ir laimę pigiai supirkti 

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

_ Niujorko rajonuose.
Metinės 
pajamos

Metinis 
pelnas

Grynais 
įmokama

Mortgage 
išduodamas

PARK TERRACE 8142,000
63 butai

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

OCEANCREST APTS. $267,000 
108 butai

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

JAMAICA APTS. $116,000 $21,000 $ 40,000 $ 354,000
44 butai

Pirkėjui pageidaujant, "LITAS" gali administruoti šias 
nuosavybes, garantuodamas augščiau minėtą pelną. 
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

Valstybinėje Filmų Vadyboje 
(In the National Film Board)
Valstybinė Filmų Vadyba yra pagaminusi per 
400 filmų devyniolika įvairių kalbų. Jie gauna
mi nemokamai Valstybinės Filmų Vadybos raš
tinėse: Vankuveryje, Winnipege, Toronte, Mont- 
realyje, Otavoje ir Halifakse.
Valstybiniame Žmogaus Muzėjuje 
(In the National Museum of Man)
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Otavoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, įrekorduotų magnetofono 
bei vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų bal
dus, primityvią maisto gaminimo techniką ir 
rankdarbius, tradicinius pasakojimus, šeimos 
ir bendruomenės gyvenimą, šventes bei apei
gas. Rengiamos kultūrinės parodos, jų tarpe ir 
kilnojamosios.
Viešuose archyvuose
(In the Public Archives)
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu 
bei apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamų sri
čių specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikš
mingo bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, 
kreipdamiesi į etnokultūrines organizacijas, są
jungas bei paskirus asmenis .
Valstybinėje bibliotekoje X
(In the National Library) jf
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakal- a. 

bę tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neofi- Ir 
daliomis kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir & 
padaryti jas prieinamas per viešąsias bibliote- 
kas. Tikimasi, kad atitinkami knygų kiekiai f Norintieji 
dešimtyje kolbų bus paruošti išsiuntimui pareikšti savo 
1975 m. pradžioje. Kasmet pridedamos nuomonę arba 
penkios naujos kalbos. gauti platesnių

informacijų 
rašykite:

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station A, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

Žiemos pėdsakai Kanadoje, kuriuos pastebėjo Vytauto Maco kamera Toronto apylinkėse

Montrealis laukia jaunos solistės
Anita Pakalniškytė, jauna 17 

metų garsėjanti solistė iš Ha
miltono, dainuos Montraelyje 
per lituanistinės mokyklos 
25-rių metų sukakties minėjimą 
kovo 8 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Tėvų komitetas, 
kviesdamas šią solistę, nori su
pažindinti Montrealio lietuvių 
visuomenę su jauna lietuviška 
pajėga, verta pasididžiavimo.

Anita Pakalniškytė pirmą kar

ANITA PAKALNIŠKYTE, 17 metų 
solistė, dainuos sukaktuviniame lie
tuvių mokyklos vakare Montrealyje 
kovo 8 d. A. Vartų parapijos salėje

tą buvo paminėta Hamiltono 
“The Spectator” dienraštyje, kai 
buvo 10 metų ir susilaukė ge
riausio Įvertinimo solo konkur
se Kanados parodoje Toronte. 
“The Spectator” rašė apie ją, 
sulaukusią 12 metų: “Pagal jau
ną žmogų toks augšto lygio dai
navimas yra daug sakantis reiš
kinys”. Muzikos kritikas Antho
ny Hammond “The Spectator” 
1974. XI. 1 rašė apie Anitą, iš
klausęs Mohawk College Opera 
Workshop koncertą, kuriame ji 
atliko Menotti operos “Tele
phone” pagrindini Liucės vaid
menį: “Ji išskirtinai gerai atli
ko šį vaidmenį. Tikiuosi ji bus 
nukreipta Į atsakingesnę sritį”.

Anita Pakalniškytė gražiai at
stovavo lietuviams tautybių fes
tivalyje Otavoje ir Buffalo, N.Y.

Muzikas Vladas Jakubėnas 
apie solistės dainavimą “Margu
čio” dainos, muzikos ir šokio va

"Daugiakultūriškumas 
yra pastovi 
vyriausybės politika’’.
Kaip ministeris, atsakingas už dougiakultūriškumą, John Munro skatina daugiakultūrę politiką visose 
vyriausybės ministerijose. Speciali atsakomybė už daugiakultūrę programą tenka jam valstybės 
sekretoriaus departamente.

Valstybės sekretoriaus departamente
Daugiakultūrę programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visų Kanados 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobį ir 
juo praturtinti Kanadą. Sekančios programos 
padeda siekti to tikslo:

Finansinės paramos programa
Ji skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugiakultūrę veiklą.

Daugiakultūrių centrų programa
Ji skiria lėšas savanoriškom grupėm, steigian- 
čiom daugiakultūrius centrus vietinėse bend
ruomenėse.

Kanadiškosios tapatybės programa
Ji siekia stiprinti mažumų grupių kultūrinį in- 
dentitetą, skatinti supratimą bei pažinimą kul
tūrinio Kanados įvairumo.

Patariamasis etninių studijų 
komitetas
Jis sudarytas patarti Kanados etninių studijų ty
rinėjimų srityje ir administruoti tos srities sve
čių profesorių kvietimą į Kanados universitetus.

Trečiosios kalbos mokymo 
priemonės
Ši programa parūpina lėšas paruošimui ir ga
mybai trečiosios kalbos mokymo priemonių.

Ateivių integravimo programa
Ji padeda įvairiom grupėm, besirūpinančiom 
pilnu ateivių dalyvavimu kanadiečių visuome
nėje.

Etninių grupių ryšiai
Ši programa parūpina lėšas profesinei pagalbai 
gauti viso krašto bei vietiniu mastu ir tuo būdu 
padeda grupėms organizavimo bei komunika
cijos srityje.

kare Čikagoje 1974 m. balandžio 
mėn. rašė: “Solistė atlaikė gan 
ilgą ir nelengvą programą, ne- 
parodydama nuovargio. Girdėjo
me lengvu, gražiu balsu apdova
notą dainininkę, kurios dainavi
mas yra laisvas ir natūralus. So
listė turi augštą muzikalumą ir 
natūralų, nuoširdų išpildymą”.

Apie jos dainavimą Klevelan- 
de per Tautos šventės minėji
mą V. R. rašė: “Ilgi, triukšmin
gi bisavimai, aplodismentai pa
lydėjo ateinančių dienų žvaigž
dę”

“Tėviškės Žiburiai” 1974 m. 
46 nr., aprašydami KLB krašto 
tarybos suvažiavimo meninę da
lį, pažymi: “šiame koncerte iš
girdome įvairių dainų bei ari
jų ... Skaidrus balsas visoje sa
lėje. Kaip vakaro pranešėja Jū
ratė Čeponkutė išsireiškė: “auk
sinis balsas, vertas aukso meda
lio”. P. Adamonis

Hon. John Monro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L'hon. John Munro 
Ministre chargė 
du Multiculturalisme

, ’ f Vardas, pavardė

Adresas

Miestas ar miestelisMUIIDRAU® _
.f Telefonas: srities kodas (

Pašto kodas

AL. GIMANTAS
Pastaruoju metu mūsų visuo

menėje atsirado nauja pokalbių 
tema, būtent, naujausi atvykė
liai iš Lietuvos. Kaikurių nuo
mone (iš pasisakymų spaudoje 
sprendžiant), tai pakankamo dy
džio problema, kurios nėra kaip 
ignoruoti. Kaip į visą tą reikalą 
bežvelgsi, matysi, kad nepasiti
kėjimo sėkla yra mesta viešojon 
opinijon ir, sąmoningai ar ne
sąmoningai, tam tikra moralinė 
žala jau padaryta. Atseit, atsar
gumas Įpareigoja, kad kiekvie
nas pabėgėlis ar net ir oficia
liai išleistas iš anapus, esą, tu
rėtų būti sutiktas bei priimtas 
su nemaža nepasitikėjimo doze, 
vis baiminantis, kad tas ar kitas 
yra užsimaskavęs agentas. Ne
veltui lietuviškajame sodžiuje 
nuo seno buvo žinomas posakis 
apie baimę, turinčią dideles 
akis.

Galimas dalykas, tokiai bai-1 
mei gali būti pagrindo, liūdna 
tik, kad tas visas nepasitikėjimo 
kompleksas gali skaudžiai pa
liesti pačius atvykėlius, kurių 
neabejotiną daugumą tikriau
siai sudaro patikimi mūsų tau
tiečiai, o ne apsimetėliai.

žinoma, daug kas gali būti 
anoje pusėje specialiai sureži
suota, tinkamai sufabrikuota. 
Blogiausia gal tai, kad apie visą 
eilę savo metu mūsų tarpe iš
garsintų atbėgėlių šiandien nie
ko nesigirdi — jie visai išnyko 
iš mūsų horizonto, lietuviškų 
Įvykių scenos. Taigi, įtarimui 
lyg ir esama realaus pagrindo.

Visi tie reiškiniai dar dau
giau prisideda prie mūsų išeivi
jos poliarizacijos, tolimesnio 
skaldymo. Ir tai vyksta, kai tiek 
ir iš dešinės, ir iš kairės, ir iš 
vidurio girdimi gausesni ir gar
sesni šūkiai apie vienybę, tarpu
savio taiką, ramybę ar net ir 
amnestiją vieni kitiems. Lyg ty-

čia staiga atriedėjo toji pabėgė- 
lių-atvykėlių problema, kartu iš
kelianti eilę naujų tarpusavio 
konfliktų, čia jau visai kitokio 
pobūdžio nesantaika ar nesuta- 
rimai, kuriuos matome Jungti
nėse Valstybėse tarp dviejų kon
kuruojančių veiksnių — Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės. 
Gerai ar blogai, bet turbūt vi
sai logiška, kad atvykėlių glo- 
bon tuoj pat ateina ir BALFo 
organizacija, pati neperseniai 
pergyvenusi nemažą krizę.

Galima prileisti, kad sovieti
niai stebėtojai, matydami jau 
susidariusią čia padėtį, erzelį ir 
sukeltą nepasitikėjimo dvasią, 
gal išvis nedės pastangų ir ne
skirs papildomų lėšų atitinkamų 
asmenų paruošimui ir infiltra- 
vimui. žodžiu, jie gali laikyti 
tai nereikalingu dalyku, nes su
sidariusi padėtis ir nuotaikos 
mūsų pačių tarpe tikrai greit 
nepasikeis, nežiūrint ar bus 
naujų atvykėlių iš ten, ar ne
bus.

Taigi, bendroji situacija šiuo 
metu nėra labai rami. Aistros 
nėra atvėsusios, o periodikoje 
jau pasirodė pirmieji išpuoliai 
(vardiniai), nemaloniai liečią 
vieną kitą iš naujai atvykusių. 
Ir kas pajėgs atskirti tikruosius 
pranašus nuo pranašus vaidi
nančių?

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės 
pastangas.

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

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

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

Atidaryta nuo 9 v.r. - 5 v. p.p.. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. -12 v.



KNYGA APIE TRIS RAŠYTOJUS
PR. NAUJOKAITIS Apie Adomą Mickevičių para-

Prano Dom. Girdžiaus vardas 
lietuvių išeivijos literatūroje 
nėra visai nežinomas. Tai vyres
niosios kartos (gimęs 1902) kla
sikinių kalbų gimnazijos moky
tojas, Kauno universitete studi
javęs literatūrą, nuo 1945 m. 
gyvenęs Paryžiuje, studijavęs 
Sorbonoje ir susipažinęs su mo
derniąja prancūzų literatūra. 
Nuo 1952 m. gyvena Montrealy- 
je. Siurrealistinių eilėraščių ir 
beletristinių gabalų jis yra iš
spausdinęs “Aiduose”, “Lietu
vių Dienose”, “Pradalgėje”, 
“Drauge”; yra patekęs ir i K. 
Bradūno redaguotą poezijos an
tologiją. 1974 m. Liet. Knygos 
Klubas Čikagoje išleido pirmą
ja Pr. D. Girdžiaus knyga “TOS 
PAČIOS MOTINOS SŪNŪS”. 
Autorius davė ir žanrinį pavadi
nimą — Trys graudulingi esiai 
(essays). Knygoje rašoma apie 
Kristijoną Donelaiti, Antaną 
Strazdą ir Adomą Mickevičių.

Knyga pradedama dviem įžan
gomis: Kleopo A. Girvilo įvadu 
ir paties autoriaus pratarme. K. 
A. Girvilo įvadas atrodo nerei
kalingas, nes nieko esmingesnio 
nepasako nei apie autorių, nei 
anie knygą. Daugiau apie auto
rių sužinome iš aplanko paraš
tės.

Autoriaus istoriosofinis žvilgs
nis į Donelaičio gyvenimą ir kū
rybą yra fragmentiškas, įdomiai 
sinchronizuotas su svarbesniais 
pasauliniais įvykiais. Tačiau 
ši literatūrinė apybraiža nė
ra nei Donelaičio biografija, nei 
kūrybos nagrinėjimas. Tai dau
giau originalus poetinis žvilgs
nis į socialinę ir kultūrinę ap
linką, į laikotarpio idėjinį ir 
politinį veidą, ši apybraiža, pa
rašyta gyvu impresionistiniu 
stiliumi (su polinkiu į natūraliz
mą), sukuria realų K. Donelai
čio žmogiškąjį ir pastoracinės 
veiklos vaizdą.

Apybraiža apie Antaną Straz
dą yra groteskinė dejonė, ku
rioje tikri ir anekdotiniai bruo
žai gerokai sumetaforinti ir su- 
hiperbolinti. Nežinia, kodėl au
torius šį liaudies poetą vadina 
Antanėliu, kai žmonės jo taip 
nevadino (poetas buvo žinomas 
Strazdelio vardu). Netikslu, kai 
autorius kalba, kad apie A. 
Strazdo gimimo laiką, .vietą ir 
ęitą mokslą niė’ko 'rfezinome. iš " 
Kriaunų parapijos archyve su
rastų metrikų tiksliai žinome, 
kad A. Strazdas gimė 1760 m. 
kovo 8 d. Astravo kaime, Kriau
nų parapijoje. Taip pat žinoma, 
kad lotyniškąsias klases poetas 
išėjo jėzuitų mokyklose, kur jis 
buvo priimtas tarnu, o teologi
nius mokslus išėjo Krėslavos ir 
Varnių seminarijose.

Šios apybraižos stilius, nors 
ir sugroteskintas, bet įtaigus: 
atrodo lyg autorius kalbėtųsi su 
pačiu seniai amžinybėn iškelia
vusiu poetu, lyg iš naujo atgiju
siu ir lyg atsakinėjančiu į auto
riaus klausimus. Ši apybraiža 
visiškai priartėja prie beletris
tikos ir parodo autoriaus fanta
zijos lakumą, sugebėjimą daryti 
plačius ano meto palyginimus, 
vesti sinchronizuotas paraleles.

RŪTELĖS AITVARAS" MAŽIESIEMS
Janinai Narūnei mažylių pa

saulis labai artimas. Išeivijoje ji 
praturtino vaikučių knygų len
tynėles, parašydama jiems eilę 
knygučių. Viena jų, pati naujau
sia, yra eiliuotas pasakojimas 
“Rūtelės aitvaras”. Autorės de
dikacijoje pažymėta: “Mano 
brangiai Rūtelei”. Knygutės ap
imtis — 22 psl. kiekvienas pus
lapis iliustruotas dailininkės Zi
tos Sodeikienės. Ji skirta prieš
mokyklinio amžiaus vaikams ir 
savarankiškam pasiskaitymui 
pirmųjų skyrių mokiniams.

Kūrinio veikėja Rūtelė yra 
darbšti mergaitė, kuri siuva lė
lei žiurstą, o iš likusių skudurė
lių daro aitvarui uodegą. Kai 
vėjas užneša aitvarą ant šakos, 
Rūtelė ir jos draugė mėgina su 
meškere jį nukabinti. Įstrigusi 
meškerė lūžta. Išsigąsta mer
gaitės, bet tėvas ant jų nesiba- 
ra, tik liepia iš santaupų nupirk
ti naują kotą. Laimingos mer
gaitės žaidžia toliau parke. Pa
sakojimas baigiasi posmeliu

Vėjau, vėjau, 
tu tik pūsk 
mūsų aitvarėlius!
Ir aukštai 
iškelk visus 
lig pat debesėlių!
Kad su paukščiais 
erdvėje 
eitų jie lenktynių,
Kad greičiau 
pasiektų jie 
LIETUVĄ • TĖVYNĘ!

Pasakojimo aplinka artima 

syta išsamesnė studija, prasklei- 
džianti šio poeto gyvenimo eigą 
ir kaikuriuos kūrybos bruožus. 
Autorius neslepia savo susiža
vėjimo šio poeto didybe, idėjo
mis ir visur kalba su šiluma bei 
gyvu jausmu. Studijoje iškelia
ma daug įdomių detalių. Sek
dami autorių, nusikeliam į A. 
Mickevičiaus tėviškę, paskui į 
Naugarduką, į Vilnių, Kauną, 
pakeliaujam tremties keliais 
pro Petrapilį, Odesą, Maskvą, 
paskiau atsiduriam pas Goethę 
Veimare, toliau eina Roma, Pa
ryžius, Lozana, Konstantinopo
lis. Visur įžvalgiai sustojama, 
leidžiama poetui pasireikšti po
litine veikla ir kūrybiniais už
simojimais. Plačiau sustojama 
ties “Krymo sonetais”, “Vėlinė
mis”, “Konradu Valenrodu”, 
“Ponu Tadu”, “Piligrimų kny
gomis”. Nors studija yra frag
mentiška, tačiau ir tie atskiri 
epizodai sukuria gana ryškų 
Adomo Mickevičiaus vaizdą.

Autorius A. Mickevičių laiko 
tos pačios motinos — Lietuvos 
— sūnumi, kaip ir Donelaitį, 
kaip Strazdeli, kaip Daukantą, 
tačiau kyla.didelė abejonė, ar 
A. Mickevičių tautiniu atžvilgiu 
galima statyti toje pačioje plot
mėje kaip Donelaitį su Strazde
liu. Tiesa, jis save vadino lietu
viu, daugumai savo raštų nau
dojo lietuvišką tematiką, tauti
nio atgimimo metu savo raštais 
darė žymios įtakos mūsų veikė
jams ir rašytojams, tačiau neiš
moko lietuviškai, savo kūriniais 
turtino lenkų literatūrą, Lietu
va jam buvo tik geografinė re
alybė — jo tėviškė, jo mylimo
sios Marilės dvaras. Pati lietu
vių tauta jam nerūpėjo, ir jos 
kultūra jis nesirūpino. A. Mic
kevičius buvo laikomas lenkų 
tautiniu vadu, toks jis ir buvo, 
ypač kai Andriaus Tovianskio 
įtakoje net universitete skelbė 
lenkiškąjį mesianizmą. Jis ko
vojo prieš rusų okupaciją, bet 
kovojo už unijinės Lietuvos - 
Lenkijos valstybės laisvę. Juk 
jis studijavo tuo pat metu, kai 
Vilniaus universitete šviesos 
jieškojo S. Stanevičius, S. Dau
kantas ir kiti nenutautę žemai
čiai. Anuodu abu Simanai pra
bilo lietuviškai ir ruošė kelią 
tautiniam atgimimui, o tuo tar- 

,pu A. Mickę|igiųs pasiliko pas 
lenkus ir pasidarė jų literatū
ros klasiku. Visuotinės literatū
ros istorijoj A. Mickevičius tė
ra didelis lenkų romantizmo at
stovas. Būdamas lietuvių kil
mės, jis padarė lietuvių tautai 
didelę kultūrinę skriaudą, ir 
dėlto netikslu jį už tai ideali
zuoti bei kelti į padanges kaip 
tautinį herojų. Dėlto yra natū
ralu, kad nepriklausomos Lie
tuvos mokslus einąs jaunimas 
Adomo Mickevičiaus visai ne
pasigedo: jo idėjos jau buvo pa
senusios, jo dvilypis patriotiz
mas atgyvenęs.

Pranas Dom. Girdžius, TOS PA
ČIOS TAUTOS SŪNŪS. Kristijo
nas, Antanėlis, Adomas. Trys 
graudulingi esiai. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, 1974 m. 
Aplankas dail. V. O. Virkau, 172 
psl., kaina $4.

vaikams, o turinys realus, su
prantamas ir nuotaikingas. Žo
dynas pritaikytas vaikų amžiui. 
Eilėraščiai vaizdžiai parašyti ir 
skambūs. Veikėjų elgesys auk
lės vaikų jausmus ir sukels tei
giamas emocijas.

Puikiai atliktos dail. Zitos So
deikienės iliustracijos juoda-bal
ta derinasi su turiniu. Be to, jos 
pritaikytos spalvinimui. Vai
kai, žiūrėdami į paveikslėlius, 
iš jų lengvai išskaitys turinį ir 
patys savais žodžiais papasakos 
Rūtelės nuotykį.

Janinos Narūnės “Rūtelės ait
varas” yra vertingas įnašas į 
mažiausiųjų pasaulį, šalia kitų 
negausiai išleistų knygučių išei
vijoje. Į tai turėtų atkreipti dė
mesį tėveliai ir skirti laiką ma
žiesiems pabendraujant prie lie
tuviškos knygutės. A. Abr.

Janina Narūne, RŪTELĖS AIT
VARAS. Iliustravo dailininkė Zi
ta Sodeikienė, spaudė Pranciško
nų spaustuvė 1974 m., 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY, USA.

Atsiųsta paminėti
Andrius Ryliškis, FRAGMENTAI 

IS MIGLŲ I. Atsiminimai, redaguoti 
Povilo Gaučio. Čikaga, 1974 m. 536 
psl., minkštais viršeliais. Galima 
gauti pas Joną Karvelį, 7234 So. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Aleksandras Pakalniškis, MES 
GRĮŽTAME. Jauno žmogaus 1931-35 
m. dienoraštis. Išleido 1974 m. Čika
goje dr. Stasys Jankus. 368 psl. 
minkštais viršeliais. Kaina $5. Gali
ma gauti pas platintojus.

Hamiltono mėgėjų teatrui “Aukuras” suėjo 25 metai. Štai dabartiniai jo aktoriai. Iš kairės į dešinę: V. Šilininkas, 
D. Jonikaitė, Vyt. Staškevičius, režisorė E. Dauguvietytė - Kudabienė, K. Bungarda, L. Verbickaitė, B. Juodelė, M. 
Kalvaitienė; II eilėje: L. Kalvaitytė, M. Kairys, I. Kudabaitė, R. Kalvaitis, L. Zubaitė, E. Stungevičius, K. Meš
kauskienė, A. Ulbinas, L. Stungevičienė, Alf. Stanevičius, A. Žilvitienė, A. Laugalys. Visi jie kviečia buvusius 
aukuriečius ir bičiulius dalyvauti sukaktuvinėje šventėje Nuotr. Vyt. Beniušio

Lietuvos antropologijos bibliografija
A. MAŽIULIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Negėriau ir su prof. dr. P. Sla

vėno prieš rasizmą straipsnių 
bibliografija. Suminėti tik du. 
Vienas 1937 “Gamtoje” ir jo 
knygelės “Vokiečių kultūra” vie
nas skyrius. Bet kur visi kiti, 
spausdinti “Naujojoje Romuvo
je”, kur jis plačiai pasisakė ir 
prieš rasizmą, naująją vokiečių 
rasinę genetiką ir t. t.? įrašytas 
dr. J. Puzino straipsnis iš 1937 
m. “Naujosios Romuvos” “Lie
tuvos kapinynams prašnekus”, 
kur paskelbta ir Eigulių kapiny
no griaučių nuotrauka. Deja, nė
ra jo 1938 m. pagrindinio darbo 
“Naujausių priešistorinių tyri
nėjimų duomenys”, atspausto iš 
“Senovės” IV t. 1938 m. Sudary
tojai nemini nei “Senovėje”, nei 
atskirai, nors ten plačiai liesta ir 
baltų tautų etnogenezė, yra pa
stabos apie dvigubo kapo rasės 
skirtumus, duota daug griaučių, 
kaukolių nuotrauakų, žemėla
pių. Tuo metu tai buvo mūsų 
proistorei ir net antropologijai 
vienas geriausių darbų, turėjęs 
per 130 psl. ir 56 psl. iliustraci
jų. susilaukęs ir nevienos recen
zijos lietuvių bei kitomis kalbo
mis. Tokių praleidimų tikrai ne
galima priskirti sudarytojams. 
Jų šaknų reikia jieškoti cen
zūroje ir pačioje Maskvoje, 
ypač dėl tokių “praleidimų”, ku
riuose buvo paliesti rytinių bal
tu plotai ir, baltu „.ętnogęnezė, 
nesutinka su rusiškais katekiz 
mais ... z * * *

Labai nemaloniai nuteikia tik
rai pikta Maskvos slapta instruk
cija neminėti užsieniuosna pasi
traukusių lietuvių svetur spaus
dintu ar parašytu darbų. Minė
toje bibliografijoje nerasite nė 
vieno antropologinio darbo, ku
riuos parašė ir išspaudino dr. J. 
Balys, dr. J. Puzinas, dr. D. Ja
saitis ir kt. Jų straipsniai buvo 
spausdinti “Drauge”, “Naujie
nose”, “Aiduose”, “Literatūro
je”, “Naujojoje” Viltyje”, “Lie
tuvių Enciklopedijoje” ir kt. Iš 
sovietinės enciklopedijos visa 
iki smulkmenų sužymėta. Nuei
ta tiek toli, kad nesuminėti nė 
dr. J. Šliūpo grynai antropologi
nės populiarizacijos straipsniai, 
kurie pasirodė prie I pas. karą 
“Laisvojoje Mintyje” ir kt. Nu
tylėjimas dr. J. Šliūpo darbų yra 
vienas būdingiausių sovietinio 
atsijojimo pavyzdžių, nes visai 
neįtikėtina, kad visi Lietuvos 
bibliotekose JAV išleistieji 
“Laisvosios Minties” komplek
tai būtų pražuvę.

Svetimomis kalbomis rašytų 
apie lietuvių antropologinį tipą 
darbų ir rasės žemėlapių biblio
grafija daugiau negu spragota. 
Čia nerasi nė tokio svarbaus 
apžvalginio darbo, kaip C. S. 
Coon “Races of Europe” 1939, 
kurį Kaune turėjo prof. J. Ži
linskas 1940 m., dr. R. Masals
kis ir kiti. Knyga buvo Vilniaus 
universiteto ir, rodos, Wroblews- 
kio (dabar Akademijos) bibliote
koje. Taip pat jiems nežinomas 
ir labai rimtas bei mums svar
bus Bertil Lindman veikalas 
“Roser och Folkstackar i Balto- 
skandia” 1946, kur yra įdomūs 
rasiniai Baltoskandijai žemėla
piai. Autorius yra išspausdinęs 
ir kitų mums žinotinų straips
nių.

Aplamai šioje rūpestingai pa
ruoštoje bibliografijoje trūksta 
mažiausiai 1000 bibliografinių 
vienetų, ir tai ne dėl paruošėjų 
kaltės, bet dėl visos eilės kitų 
priežasčių: Maskvos cenzūros ir 
vergų dalios, nes iš daug ko ma
tyti, kad svetur pasirodę spaudi
niai jiems nebuvo prieinami.

Tikroji paniekinto lietuvio da
lia prasiskleidžia, kai permeti 
nematytųjų leidinių sąrašą. Ta
da sužinai, kad tik iš kitų kraš
tų ir literatūros težinomas toks 
žurnalas, kaip “American Anth
ropologist”, nes sudarytojai ne
matė šio taip plačiai ir Europoje 
žinomo mokslo žurnalo nei Lie
tuvos, nei Latvijos, nei Estijos 
universitetų, nei mokslo akade
mijų bibliotekose! Taip pat šio
se bibliotekose nėra ir nebuvo 
S. K. Chatterji “Balts and Ary

ans in their Indo-European back
ground”, 1968, nors šis indiečių 
mokslininkas gavo teisę Lietu
voje ir Latvijoje kurį laiką vie
šėti, susirinkti ir medžiagos. Jis 
ten pasiuntė su užrašais savo 
darbų. Deja, jų ten niekas negali 
pamatyyti, o gal ir juos ištiko 
būdingas sovietinis likimas — 
Sovietų Sąjunga tik tada įsilei
džia leidinius, kai konfiskuotai
siais aprūpina savo Lenino ir ki
tas pirmaeiles bibliotekas, gi Pa
baltijo kraštų ir akademijų bib
liotekos menkai terespektuoja- 
mos.

Toliau patiri, kad ir dr. J. Ba
lio paruoštoji “Lithuania and 
Lithuanians. A Selected biblio
graphy 1961” taip pat jiems ne
buvo prieinama, nors šios kny
gos keliolika egz. buvo siunčia
ma Lietuvos ir Latvijos bibliote
koms. Jos buvo siųstos ne vienu 
metu, dalis net registruotomis 
siuntomis. Todėl visos tos kny
gos tikrai negalėjo taip lengvai 
pražūti—jos užkliuvo KGB įstai
gose ir jų skirstymo sandėliuo
se, kaip dažnai su užsienine kny
ga atsitinka. Tokiai sovietinei 
tvarkai esant, visai supranta
ma, kodėl šios dr. J. Balio pa
ruoštosios bibliografijos jie ne
galėjo Pabaltijo kraštuose pa
matyti ir knygą aprašyti. Knygos 
pavadinimą surado kažkokiuose 
sąrašuose, žodžiu, visos tokios ir 
panašios antropologinės biblio
grafijos spragos tikrai ne jos pa- 
ruošėjų/het jEję‘didžiojo” brolioi 
bei visokio “priešakinio” globė
jo išrastos, todėl ir skaitantysis 
turi būti labai atlaidus paruošė- 
jams: jie surinko, ką galėjo ir 
kas jiems “priešakinio” brolio 
tebuvo leista.* :J: *

Užsklendžiant šio tikrai gero 
ir rimto darbo apžvalgą, tenka 
sustoti prie vienos labai liūdnos 
linksmybės, būtent “priešaki
nės” sovietinio analfabetizmo 
apraiškos. Ten užtinki du tokius 
rašinius: “434. Likis L. Žmo
gaus beieškant. — Mokslas ir 
Gyvenimas, 1964 12-25 p. ir G. 
Zelenkos populiarų rašinį (nr. 
511) “Pirmasis žmogus ar pasku
tinioji beždžionė”. (Apie L. Li- 
kio darbus, t. p. 26-29 p.). Gali

Estaitė Reet Leis, aktyviai dalyvaujanti tautinėje veikloje, ypač mergaičių 
chore Toronte. Estijos nepriklausomybės diena yra vasario 24.

Nuotr. J. Ligerio

ma tikrai skelbti konkursą ir 
jieškoti žmogaus, kuris sugenė
tų atspėti, kas tas per Maskvos 
“priešakinį” mokslą surastas 
antropologas L. Likis. Nemokė
damas rusų kalbos joks vakarie
tis neatspės, kad šis L. Likis 
yra labai žymus, pasaulinio gar
so zoologas ir paleoantropologas 
Louis. S(eymour) B(azett) Lea
key (1903-1972), suradęs Pro- 
konsulį ir kitus antropoidus. To
kiu pavardžių ir kitais iškraipy
mais “priešakiniai” Maskvos 
analfabetai ir bando skaitantį 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
žmogų atskirti nuo pasaulio.

Ten pat visai greta yra ir ki
tas straipsnis, dar daugiau ver
tas “priešakinio” Lysenkos ir 
jo sekėjų “mokslo”. Jo antraštė 
tikrai patraukli: “512. Zindžan- 
tropas. — Mokslas ir gyvenimas, 
19614, 46-48”. Iš karto suvoki, 
kad čia vėl bus koks nors “prie
šakinis” Maskvos žinduolis, ku
rio vardo neverta jieškoti jokia
me laisvų kraštų zoologijos var
dyne, nes tokių pabaisų negali 
ir būti, mat, visi vartoja lotyniš
kąjį raidyną ir paleoantropolo- 
ginė terminija neiškraipoma, 
nežiūrint kokia kalba ten darbas 
spausdintas. Visur surasi vieno
dai parašytą tą iškastinę būtybę 
Zinjanthropus boisei 
ar trumpine forma — Zinjan
thropus. Lietuvių kalboje, be 
Maskvos įsikišimo, tegali būti 
tik Zinjantropas, bet ne koks 
pramanas “Zindžantropas”! Po 
1967 m. jis antropologinėje li
teratūroje dažniau sutinkamas 
kaip “Australopithecus boisei”.

Šiaip ar taip toks “priešaki
nių” Maskvos analfabetų antro
pologų “Zindžantropo” suradi
mas vertas didelės “priešaki
nės” pagarbos ir “priešakiniau- 
sio” Lenino - Stalino - Brežnevo 
mokslų “priešakinio” medalio. 
Minėtos pastabos rodo, kokiose 
sąlygose turi dirbti Sovietų Są
jungos antropologas ir Maskvos 
pavergtas lietuvis, kuriam telie
ka suniokotus paleoantropologi- 
nius terminas tik nusirašyti.

G. Česnys, S. Pavilionis, LIETU
VOS ANTROPOLOGIJOS BIB
LIOGRAFIJA (1470 1970). Vil
nius 1974, in 8°, 236 p.
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« EilILTMĖJE VEIKLOJE
ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 

ANSAMBLIO pastangomis Jaunimo 
Centre du kartus buvo suvaidinta 
Sofijos Čiurlionienės inscenizuota 4 
veiksmų pasaka “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”, režisuota 
Živilės Numgaudaitės. Net ir juod
varnius įteko vaidinti mergaitėms, 
nes jų buvo dvigubai didesnis skai
čius už berniukų. Aktoriams buvo su
daryta proga pramokti lietuvių kal
bos taisyklingos tarties, susipažinti 
su tautosakine medžiaga. 1972 m. 
įsteigtam ansambliui vadovauja 
pirm. A. Markaitienė, talkinama A. 
Ramanauskienės, I. Šerelienės ir J. 
Pikutaiitienės. Ansamblio tikslas — 
kasmet pastatyti bent vieną veikalą 
su jaunaisiais aktoriais. Kun. A. Ke? 
zys, SJ, yra pasiryžęs iš “Dvylikos 
brolių juodvarniais laksčiusių” pa
ruošti neilgą filmą. Sekančiai prem
jerai planuojama R. Spalio “Gatvės 
berniuko nuotykių” inscenizacija.

K. V. BANAIČIO “JŪRATĘ IR 
KASTYTĮ” jau tris kartus translia
vo dvi Čikagos radijo didžiosios sto
tys ir viena stotis Bostone, o sausio 
26 d. — stipriausia Los Angeles sto
tis KFMC savo reguliarioje operinė
je programoje “World of Opera”. 
Jon K. V. Banaičio opera buvo 
įtraukta kompoz. Giedros Gudaus
kienės ir Los Angeles mieste atos
togavusio kompoz. Bruno Markaičio, 
SJ, dėka, supažindinus tos radijo 
stoties programų vadovą C. Princi 
su “Jūrate ir Kastyčiu”.

PASKAITŲ IR DISKUSIJŲ CIK
LĄ apie Sovietų Sąjungos okupuotų 
tautų 1964-74 m. būklę spalio 3-5 
d d. surengs Detroito universitetas, 
finansiškai talkinamas Mičigano tau
tybių komiteto, kuriame lietuviams 
atstovauja Bernardas Brizgys. Lietu
vai ir lietuviams yra numatyta spa
lio 4 d., dalyvaujant profesoriams 
dr. Vytautui Vardžiui, dr. Leonui, 
Sabaliūnui ir dr. Algirdui Landsber
giui. Be jų, šiame renginyje taipgi 
dalyvaus lenkų, ukrainiečių, gudų 
ir slovakų profesoriai. Paskaitos ir 
diskusijų medžiaga bus išleista at
skira knyga 5.000 egz. tiražu, skirta 
visų universitetų bibliotekoms bei 
valdinėms įstaigoms.

PRANĖ LAUCKAITĖ, psichlogi- 
jos magistrė, Mičigano universitete 
Ann Arbore dėsto psichologijos įva
dą ir pedagogikos psichologiją, ruoš
damasi doktoratui.

LIETUVOS PRISIMINIMŲ PA
RODĄ ir tarmių vakarą Čikagos Jau
nimo Centre surengė LB Brighton 
Parko apylinkė. Stasės Petersonienės 
vadovautoj parodoj buvo sutelkta 
apie 1.000 rodinių, pradedant tauto
daile, baigiant Lietuvos miestų her
bais ir gintariniais suvenyrais. Kai- 
kurie Rūpintojėliai, koplytėlės pri
klausė XIX š„ o dail. A. Tamošai
tienės išaustas moterų šventinis dra
bužis, dabar priklausantis I. Kara
zijienei, buvo laimėjęs premiją Ber
lyno parodoj. Apie 2.000 lankytojų 
susilaukusią paroda atidarė JAV LB 
kultūros tarybos pirm. A. Kairys. 

' Kitą dieną įvykusiame Lietuvos tar
mių vakare pasakojimais, dainomis 
bei deklamacijomis atstovavo: žemai
čiams — nevainikuotu jų karalium 
paskelbtas aktorius Leonas Baraus
kas, rytiniams augštaičiams — pra
moginės muzikos sol. Vanda Pana- 
vaitė-Stankuvienė, suvalkiečiams — 
rašytoja Danutė Brazaitytė-Bindo- 
kienė, dzūkams — Vacys Petraus
kas. Po atskirų pasirodymų jie visi 
prašneko dabartine Amerikos lietu
vių tarme. Muz. Fausto Štrolios va
dovaujamas studentų ansamblis 
“Vaiva” tarmiškai padainavo keletą 
dainų bei augštaitiškų sutartinių su 
sol. Dalia Eidukaite. Baigminį pa
dėkos žodį talkininkams rengėjų 
vardu tarė LB Brighton Parko apy
linkės pirm. J. Šlajus.

LOS ANGELES KALIFORNIJOS 
UNIVERSITETO studentų dienraš
čio pagrindiniu karikatūristu pa
kviestas Santa Monikoj gyvenantis 
Linas Kojelis. Gyvo studentų bei 
profesorių dėmesio susilaukia be
veik kas dieną išspausdinamos jo 
karikatūros, kurios dažniausiai yra 
politinio pobūdžio.

KLEVELANDO ATEITININKAI 
Lietuvių Namuose surengė jau V 
metinį literatūros, muzikos ir dainos 
vakarą, kuriame literatūrai atstovavo 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, vieš
nia iš Čikagos. Pilnai salei klevelan- 
diečių ji skaitė dar neišspausdintą 
pasaką apie mažo berniuko kelionę į 
Lietuvą su nykštuku, ištraukas iš 
poezijos knygos “Metūgės” ir roma
no “Aštuoni lapai”, papasakojo apie 
jai laimingus 1974 metus, atnešusius 
“Draugo” romano ir “Dirvos” nove
lės konkursų premijas, kurios buvo 
panaudotos filmui “Kalėdų sapnas”. 
Koncertinę programos dalį atliko 
Klevelando ateitininkų choras, diri
guojamas ročesiteriečio R. Obalio, su 
akompaniatore R. čyvaite ir pianiste 
D. Staškevičiūte iš Ročesterio. Se
kančios dienos rytą B. Pūkelevičiūtė, 
susitikus su Klevelando lietuvių jau
nimu, pasidžiaugė jo gražia inicia
tyva rengti literatūros vakarus, su
pažindino jaunimą su jos Montrealy 
vadovauto teatro išleistų plokštelių 
paruošimu ir paskutiniu savo darbu 
— filmu “Kalėdų sapnas”, atsklei
džiančiu lietuviškus Kūčių papročius.

IOWA VALSTIJOS UNIVERSITE
TO meno muzėjuj atidarytoj trijų 
menininkų parodoj su tapybos dar
bais dalyvauja čikagietis dail. Kazys 
Varnelis, su skulptūromis — dail. Ri
chard Hunt, su meninėmis nuotrau
komis — Bert Yarborough, ši paro
da Iowa City truks iki kovo 16 d.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJA savo salone suren
gė argentiniečio Pedro Luiso Rao- 
tos 50 meninių nuotraukų parodą, 
atskleidžiančią Argentinos gamtą 
bei jos žmones. Bene labiausiai jis 
yra pamėgęs prerijas su jų lauki
niais žirgais. Pirmojo tarptautinio 
pripažinimo P. L. Raota susilaukė 
1968 m. "World Pressfoto” parodoje 
Olandijoje, o 1973 m. parodose lai
mėjo net 23 premijas. Pernai jis lai
mėjo I premiją “Pravdos” tarptau
tiniame fotokonkurse. Prie jos buvo 
prijungta ir kelionė po Sovietų Są
jungą, kurios dėka jis dabar turėjo 
progą apsilankyti Vilniuje, susipa
žinti su lietuviais fotografais bei jų 
darbais.

SOCIO FILHARMONIJOS styginis 
kvartetas gastroliavo Vilniuje, Kau
ne ir Panevėžyje. Kvarteto smuiki
ninkai ir violončelistas yra Vilniaus 
konservatorijos auklėtiniai — R. 
Šiugždinis, S. Kiškis ir S. Lipčius, o 
altu groja E. Bieliajevas. Į koncer
tų programas jie buvo įtraukę L. 
Beethoveno, B. Bartoko ir M. Rave
lio kūrinius.

MĖGĖJIŠKŲ PABALTIJO FIL
MŲ VII festivalyje Rygoje Lietuvos 
Kino Mėgėjų Draugijos kūriniai lai
mėjo 13 prizų, diplomų ir garbės 
raštų. Geriausiu dokumentiniu fil
mu vertintojų komisija pripažino 
Kėdainių studijos “Mėgėjas” V. 
Laumakio ir A. Railos filmą “Per- 
trumpa diena”, vaizduojantį Kėdai
nių chemijos kombinato vairuotojų 
darbo problemas bei jų šiokiadie
nius. Vaidybinių filmų grupėje pa
grindinį prizą pasidalijo Rygos VEF 
gamyklos studijos “Naktinis tram
vajus” ir Panevėžio “Ekrano” ga
myklos studijos “Kam girnos — mu
zika”. Panevėžiečių B. Bušmos, A. 
Maciulevičiaus ir S. Pabedinsko kū
rinys atskleidė savo profesiją pamė- 
gusio malūnininko gyvenimą. Hid
rotechnikos ir melioracijos instituto 
filmas “Sidabras — jau gryčioje”, 
sukurtas P. Pimpės ir R. Zakarevi
čiaus, laimėjo prizą už geriausią re
portažą. Latvijos Dailininkų Sąjun
gos prizas teko V. Laumakio filmui 
“Robertas — Robertui”, atstovavu
siam Kėdainių “Mėgėjo” studijai, 
šis filmas yra skirtas skulptoriams 
Antiniams, tėvui ir sūnui. Raudon- 
dvariečių A. Deltuvos ir N. Freima- 
no “Bulvė” buvo pripažintas geriau
siu mokslo populiarinimo filmu.

ADOMO MICKEVIČIAUS "PO
NĄ TADĄ”, verstą poetų V. Myko
laičio-Putino ir Justino Marcinkevi
čiaus, išleido “Vaga” Vilniuje 20.- 
000 egz. tiražu. “Tiesoj” jau 1973 
m. paskelbta J. Marcinkevičiaus 
vertimo ilgoka ištrauka liudija ta
lentingai atliktą didelį darbą.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMUO
SE įvykusi III respublikinė jaunų
jų dailininkų paroda susilaukė 126 
dalyvių su 278 tapybos, skulptūros, 
grafikos, keramikos, odos ir metalo 
plastikos kūriniais, dramos teatro 
priesalyje išstatytais dailiosios teks
tilės pavyzdžiais. Kožkodėl šį kartą 
buvo negausus grafikos skyrius, pra
lenktas tapybos bei skulptūros sky
rių. Prof. J. Balčikonį džiugino dai
lioji tekstilė, sukurta jo buvusių mo
kinių, pasižymėjusių jaunatvišku en
tuziazmu.

M. VAITKEVIČIAUS IR M. NO 
VIKO lengvosios muzikos kūrinius 
Kapsuko (Marijampolės) kultūros 
namuose atliko Vilniaus radijo ir te
levizijos orkestras su estrados daini
ninkais O. Valiukevičiūte, S. Povi
laičiu, A. Jaruliu, S. Lileikių, S. 
Liupkevičium. Koncerto dalyviai tu
rėjo progą susitikti su abiem popu-' 
liariais kompozitoriais.

M. K. ČIURLIONIO šimtosioms gi
mimo metinėms vokiečių leidykla 
“VEB Verlag der Kunst” išleis lei
dinį “Čiurlionis”, kuriame bus apie 
180 juodai baltų ir 50 spalvotų re
produkcijų. Vilniuje bus išleisti: gau
siai iliustruotas M. K. Čiurlionio me
no kūrinių mokslinis katalogas, “M. 
K. Čiurlionio tapyba muzikos temo
mis”, “M. K. Čiurlionio muzikos” 
faksimilinis akademinis leidinys 
mokslo reikalams. Ilgą laiką buvo ma
nyta, kad M. K. Čiurlionio paveiks
lai blunka nuo šviesos ir drėgmės. 
Maskvos restauracinėse dirbtuvėse 
atlikta analizė nustatė, kad dėl jų 
blukimo pagrindinė kaltė tenka per
daug medienos turinčiam kartonui ir 
klijams su spalvoms kenksmingomis 
medžiagomis. M. K. Čiurlionio gale
rijos meno skyriaus vadovė V. Čiur- 
lionytė-Karužienė, jieškodama pagal
bos paveikslams išsaugoti, per Jung
tines Tautas kreipėsi į didžiausias 
kūrinių apsaugos organizacijas visa
me pasaulyje, bet iš jų gautas nei
giamas atsakymas. Vienintelė viltis 
— Japonijos specialistai, kurie ga
lėtų imtis šitokio darbo.

K L A I P Ė D OS MENOTYRININ
KAI sausio 14 d. susirinkime įsteigė 
menotyros sekciją ir jos vadove iš
sirinko Jovitą Skolevičienę.

KAUNO MUZIKINIAME TEAT
RE moksleivių žiemos atostogų me
tu 12 kartų buvo suvaidinta ameri
kiečių Richard M. Sherman ir Ro
bert M. Sherman operetė “Mary 
Popins”. Ją pastatė rež. G. Žilys su 
Vilniaus konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros III kurso mu
zikinės komedijos studentais, talki
namas dirigento B. Borisovo, sieno- 
grafų M. Percovo, A. Balevičiaus ir 
baletmeisterio V. Sauleikos. “Mary 
Popins” buvo kursinis studentų dar
bas, skirtas tokių spektaklių stoko
jantiems vaikams. V. Kst.
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“Ateitininkų vadovo” įvade kun. 

St. Yla rašo: Buvo įvairios priežas
tys, dėl kurių atsirado ateitininkų są
jūdis. Pagrindinė priežastis, kaip ir 
visų tautinio atgimimo sąjūdžių — 
organizuotai priešintis svetimai prie
spaudai. Speciali priežastis — atsi
spirti neigiamoms pasaulėžiūrinėms 
įtakoms, kurios žalojo tautos dvasią. 
Ateitininkams rūpėjo dvasinis tautos 
atgimimas, krikščioniškosios kultū
ros vystymas ir katalikų inteligenti
jos ugdymas.

Ateitininkų sąjūdis atsakė naujai 
dvasinei raidai Vakaruose ir Rytuo
se. Iš svetur aiteitininkai mokėsi ir, 
ką tik rado gera, sutelkė į savąjį są
jūdį (“Ateitininkų vadovas” 10 psl.).

1910 metus galima vėl perkelti į 
1975 m. Aplinka panaši, žmonės kiek 
kitokie, Dievo planai tie patys. Mo
kykimės iš praeities ir būkime atvi
ri dabarčiai.

Skautų veikla
• Vasario 16 minėjimo iškilmin

goje sueigoje vasario 9 d. L. Na
muose išsirikiavo per 150 “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų skautų-čių, ste
bint svečiams bei tėveliams, kurių 
buvo gera šimtinė. Sueiga pradėta 
“Rambyno” tunto dvasios vado kun. 
T. Degučio, OFM, invokacija ir pa
sveikinimu. Perskaityti įsakymai, iš 
kurių sužinota, kad, pasitraukiant 
ketverius metus dirbusiai “Šatrijos” 
tuntininkei s. P. Saplienei, naująja 
tuntininke vyriausios skautininkės 
įsakymu paskirta s. D. Keršienė. 
Tuntų įsakymais į v. si. laipsnį pa
kelta Ž. Silininkaitė, į si. 1. V. Pili- 
pavičiūtė ir L. Zenkevičiūtė, į psl. 1. 
V. Bumbulytė ir V. Vaitiekūnaitė, į 
v. vi. 1. R. Morkūnaitė. Į II pat. 1. 
išlaikė V. Janulaitytė, į skaučių 
“Mirgos” dr-vę pervestos kandida
tėmis V. Stabačinskaitė, A. Simin- 
kevičiūtė ir R. Slapšytė. Vyriausio 
skautininko įsakymu Vėliavos žy
meniu apdovanoti v. si. A. Šeškus,
v. si. A. Simanavičius ir v. si. R. 
Marijošius; pažangumo žymeniu — 
si. V. Gotceitas, si. G. Senkevičius ir
vi. A. Stauskas; tuntininko įsakymu 
j si. 1. pakeltas V. Asevičius, į psl. 1. 
M. Tarvydas. Buvo pristatyi ir gėlė
mis apdovanoti Lietuvos kariuome
nės kūrėjai-savanoriai. Jų vardu p. 
Kazlauskas pasveikino skautišką jau
nimą. Po jo sveikino KLB Toronto 
apylinkės vald. pirm. M. Abromai
tis. Trumpai dar kalbėjo s. P. Sap- 
lienė ir s. D. Keršienė tunto vėliavos 
perdavimo apeigose. Pasitraukusi 
tuntininke buvo apdovanota austu 
adresu ir gėlėmis. Oficialioji dalis 
baigta Tautos himnu ir vėliavų iš
nešimu. Tai daliai vadovavo ps. G. 
Kalinauskas. Improvizuotą laužą 
tvarkė V. Barakauskaitė ir B. Paliu
lytė. Deklamacijos, šūkiai, dainelės 
ir Sktn. Stepo Kairio muzikinis vie
netas sudarė antrosios dalies turinį. 
Sueiga baigta vakarine skautų mal
da, po kurios sekė kavutė ir laisvas 
pabendravimas.

• Visais “Šatrijos” tunto reikalais 
prašoma kreiptis į s. Danutę Keršie
nę, 487 Windermere Ave., Toronto, 
Ont. M6S 3L5, tel. 762-5521. Nau
josios tuntininkės pavaduotoja 
V. Grybienė, ižd. — ps. A. šešku- 
vienė.

• Bendras “Šatrijos” ir “Ramby-
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REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-92861072 Bloor St. W
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

999 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8 • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonu dolerių

S POR TAS

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

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

Moka už:
term, indėlius 1 metų 9%
taupomqsias-savings s-tas 8,/i% 
depozitų-čekių s-tas 6%
Duoda paskolas:
asmenines
nekiln. turto
investacines iki

10%
10%
12%

v.p.p.

Nemokama visų 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.

1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

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

ir Bloor Autorite Garage, r*96 nBr°ck į*., . ° 7 (torp Dundas »r College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

SPORTAS VISUR
Vitas Gerulaitis Roanoke įvyku

siame tarptautiniame teniso turnyre 
baigmėje neužtarnautai pralaimėjo 
nelabai žinomam anglui R. Taylor 
7:6; 7:6. V. Gerulaitis daro žymią 
pažangą — vis dažniau ir dažniau 
pasirodo teniso turnyrų viršūnėse.

Danutė Valaitytė kartu su Kana
dos lengvaatlečių rinktine Kalėdų 
atostogų metu buvo išvykusi į Ari
zoną treniruotis ir pasiruošti olim
pinėms žaidynėms Montrealyje. Grį
žusi į Kanadą dalyvavo atrankinėse 
880 jd. bėgimo rungtynėse Maple 
Leafs uždarų patalpų varžybij rink
tinei sudaryti. Bėgdama pertempė 
raumenį ir ypatingos pasekmės ne
pasiekė. Atrodo D. V. yra rimta kan
didatė 1976 m. olimpinėms žaidy
nėms.

Kanados stalo teniso moterų ko
mandai, kurios sudėtyje žaidžia dvi 
lietuvaitės, pasaulinėse pirmenybėse 
šiais metais nepasisekė. Praėjusiose 
pirmenybėse jos laimėjo 20-tą vietą, 
šiais metais nukrito j 21-mą. Kana
dos moterys nugalėjo Šveicariją 3:1, 
Graikiją 3:2 ir Braziliją 3:0. Pralai
mėjo N. Zelandijai ir Liuksembur
gui po 3:1. Pažymėtina, kad kana
dietės B. Bendruomenės pirmeny
bėse nugalėjo N. Zelandiją 3:0, o šį 
kartą pralaimėjo. Pagal visus duo
menis, kanadietės savo grupėje tu
rėjo laimėti visas rungtynes. Ka
nadai šiose pirmenybėse atstovavo 
V. Nešukaitytė ir B. Plučaitė.

VYČIO ŽINIOS
. Kanados sporto apygardos krep
šinio pirmenybėse dalyvavo 3 Vyčio 
komandos. Geriausiai pasirodė mer
gaitės A (18 m.), kurios, du kartu 
nugalėjusios Aušrą, tapo šios grupės 
meisterėmis. Vasario 8, šeštadienį, 
Vytis laimėjo 44:15, sekmadienį 
32:20. Komandoje daug gabių žai
dėjų. Turint gerą trenerį, galima 
išugdyti labai pajėgią komandą. Ko
mandoje ir disbar išsiskiria S. Un- 
derytė, kuri ypatingai gerai žaidė 
šeštadienio rungtynėse, įmesdama 
net 27 krepšius. Meisterių komando
je žaidė: S. I'ųderytė 38, J. Žukaus
kaitė 7, K. Stočkutė 6, R. Matulaity
tė 8, L. Žukauskaitė 3, R. Gustai- 
nytė 6. V. Jurkutė 8.

Jauniai A (18 m.) pirmosioms 
rungtynėms pritrūko žaidėjų. Su pa
skolintais žaidėjais nors ir nugalėjo 
Hamiltono Kovą 67:64, tačiau lai
mėjimas nebuvo užskaitytas. Ant
rose rungtynėse teko pralaimėti 
ūgiu pranašesniems Aušros krepši
ninkams 38:69. Nors laimėjimų šio
je klasėje nepasiekta, tačiau atskiri 
žaidėjai išsiskyrė kaip daug žadan
tys krepšininkai. R. Duliūnas, nors 
žaidė prieš žymiai augštesnius žai
dėjus, visuomet surasdavo krepšį ir 
vadovavo visam žaidimui. Žymią pa
žangą daro A. Siminkevičius. Ko
mandoje labai trūko E. Petruševi
čiaus ir A. Stausko. Žaidė: R. Duliū
nas 33, A. Siminkevičius 20, E. Ta
mašauskas 4, R. Petronis, P. Žalnie- 
riūnas 8, P. Stauskas, A. Valickis 21, 
R. Sriubiškis 14, V. Brožis 5.

dė: J. Ažubalis 7, A. Balsys 4, V. Ba- 
nelis 2, R. Budrys 4, T. Rimkus 2, 
V. ir K. Vaitkai. Komanda susilaukė 
naujo trenerio J. Šileikos, kuris no
ri jaunuosius krepšininkus padaryti 
gerais žaidėjais.

Jauniai B (16 m.) irgi neatsiliko 
nuo savo jaunesnių žaidėjų ir tose 
pačiose pirmenybėse nugalėjo Auš
rą 40:37. Žaidė: R. Duliūnas 12, R. 
Bumelis 9, P. Stauskas 3, L. Kakne
vičius 2, Petronis 2, E. Petruševi
čius, Karol 17, Ivanauskas, Tarvy
das.

Jauniausios mergaitės (12 m.) irgi 
laimėjo CYO lygos rungtynes. Jos 
nugalėjo St. Edwards 12:9. Žaidė: I. 
Balsytė, Slapšytė, A. Sinkevičiūtė 4, 
Kasperavičiūtė, R. Baliūnaitė 2, L. 
Radzevičiūtė 2, K. Šimkutė 2, Žilins
kaitė.

Visos komandos užbiagė pirme
nybių varžybas ir pateko į baigmi
nius peržaidimus. Šiais metais iš 
viso pirmenybėse dalyvauja 6 jau
nųjų krepšininkų komandos.

Mūsų rėmėjams M. Ignatavičiui 
ir L. Kirkiliui už nuolatinę šimtinę 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados apygardos prieauglio 

krepšinio pirmenybės įvyks vasario 
23 d. Jaunių B klasės rungtynės pra
sidės 12.30 v. Anapilio salėje, o jau
nių C ir D klasių rungtynės prasidės 
12.30 v. Prisikėlimo par. salėje. Pir
menybėse dalyvaus Aušros, Vyčio ir 
Hamiltono Kovo klubų komandos.

Baltiečių slidinėjimo pirmenybės 
įvyks vasario 22 d. Blue Mountain 
prie Collingwood. Norintieji pirme
nybėse dalyvauti prašomi kreiptis į 
klubo slidinėjimo sekcijos vadovą R. 
Sungailą tel. 239-1047.

Moterų krepšinio komanda vasario 
4 d. nugalėjo IPA 51:24. Dąugiausia 
taškų iškovojo D. Norkutė — 21. Va
sario 11 d. pralaimėjo York Raiders 
komandai 40:42. S. Ranonytė įmetė 
18 krepšių.

Jaunių B krepšinio komanda vasa
rio 9 d. pralaimėjo St. Bridges ko
mandai 43:48. Gataveckas, Karosas ir 
Stončius įmetė po 12 krepšių, Buitei- 
kis 6, Rasiulis 1, o Kairys ir Morkū
nas padėjo žaisti.

Kanados apygardos pirmenybėse 
Aušros vyrų krepšinio komanda pir
mose rungtynėse susitiko su Vyčio 
komanda. Rungtynes laimėjo stipria 
persvara 160:75 (50:28). Antrose 
rungtynėse žaidė su praėjusių metų 
čempijonu Ročesterio Sakalu. Aušra 
laimėjo 115:63 (60:26). Įdomiausios 
buvo baigminės rungtynės tarp Auš
ros ir Hamiltono Kovo. Jas stebėjo 
apie 200 žiūrovų Anapilio salėje. 
Vienu laiku Aušra buvo atsilikusi 
net 20 taškų. Paskutinėse 5 minutė
se dar buvo 16 taškų Aušros nenau
dai. Tada Aušra pasivijo ir pralenkė, 
laimėdama apygardos čempijonatą 
91:85 (37:40). Geriausiai pasirodė 
Miniotas, Underys, Kakenvičius ir 
Nekrošius. Pirmose rungtynėse taš
kus laimėjo S. Kaknevičius 26, R. 
Underys 17, E. Norkus ir V. Radžiū-

REAL ESTATE
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, l'/z 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 Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

AL. GARBENIS
Namų tel. IIU 9-1543

STASYS DARGIS
Namų tel. 248-9196

T a u p y k i r s k o Ii n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame n j| JB J|JI 4B
TORONTO LIETUVIŲ KAKA/VUĄ
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA:
9% už 1 m. term. dep. 

8’/2% už 90 d. term. dep. 
8Vi% už taupymo s-tas 
8’/i% už pensijų planą

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

Asmenines paskolas duodame 
75% įkainoto turto. Visų narių 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
atveju apdraustos iki $10,000. 
patarnavimas — piniginės 

(American

IMA:

10% už asm. paskolas

10% už mortgičius

milijonų dolerių

ki $10,000 ir mortgičius iki 
gyvybė apdrausta santaupų 
Asmeninės paskolos mirties 

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
perlaidos, kelionės čekiai 
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

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 ry. ęj.-Spv. P. UžboUs ,<

u. , , , , ■.......... • ■ I t

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

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

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma

NUOLAIDA

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

*- \
Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsauga

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

no” tuntų posėdis — vasario 23 d., 
11 v! r., skautų būkle.

• Tarptautinė skaučių susimąsty
mo sueiga — vasario 22 d., 2 v. p. p., 
817 Mt. Pleasant Rd. ■ C. S.

Studentų žinios
Ateinantis susirinkimas — vasario 

26, trečiadienį, 6,30 v. v. St. Michael’s 
College patalpose. Kalbės dr. Drei- 
fels tema “Ar lituanistiniai kursai 
rengtini universitete?” Taip pat bus 
diskutuojamas klausimas “Ar Lie
tuvos egzistavimas yra pateisina
mas?” Bus nominacijos į sekančių 
metų valdybą. Norime priminti, kad 
studentų klubui gali priklausyti 
visi studentai Toronto ir York uni
versiteto, kolegijų ir taip pat XIII 
skyriaus mokiniai, norį tęsti mokslą. 
Visi yra maloniai kviečiami į susi
rinkimą.

Vyrai gerai laikėsi prieš Aušrą 
nors ir pralaimėjo 73:106. Prieš silp
nesnį priešininką Montrealio Taurą 
nedovanotinai žaidė be pastangų lai
mėti. Kaikurie išsiskyrė savo žaidi
mu. Tai V. Dementavičius 40, V. Ju
zėnas 31 ir visuomet kovingas R. 
Saplys 20. Komandoje dar žaidė: A. 
Klimas 6, A. Duliūnas 18, A. Stan
kus 8, V. Kaknevičius, R. Bumelis 
4, T. Akelaitis 9, Nacevičius 27, Ju
revičius 1, A. Vitkus 2. Tai gražus 
būrys krepšininkų, tačiau padėtį bū
tų žymiai pagerinę, jei aikštėje būtų 
pasirodę broliai Didžbaliai.

Jauniai D-II (12) CYO pirmeny
bėse padarė staigmeną, sužaisdami 
lygiomis 19:19 su pajėgia Aušros 
komanda. Vytiečiai laimėjo pirmą 
puslaikį 16:5, tačiau neatlaikė spau
dimo ir pasitenkino lygiosiomis. Žai-

nas po 10; antrose — S. Kaknevičius 
30, E. Norkus 14, P. Miniotas 12, K. 
Bartusevičius 11 ir A. Nekrošius 10. 
Baigminėse — Pr. Miniotas 29, S. 
Kaknevičius 19, R. Underys 15 ir A. 
Nekrošius 14.

Jauniai A pirmas rungtynes žaidė 
su Vyčio komanda ir laimėjo 69:38 
(35:19). Baigmėje jauniai A pralai
mėjo Hamiltono Kovui 49:50 (18:24).

Mergaičių A krepšininkės turėjo 
žaisti dvejas rungtynes su Vyčio ko
manda. Prieš rungtynes buvo sutar
ta skaityti bendrą taškij skaičių iš 
abiejų rungtynių. Aušrietės pralai
mėjo 35:76. Pirmų rungtynių pasek
mė buvo 15:44. Aušros komandoje 
žaidė Aid. Plučaitė, II. Paškauskaitė, 
D. Grabauskaitė, D. Vaškevičiūtė, R. 
Zubrickaitė, P. Simutytė ir L. Ra
džiūnaitė. V. M.

AUA|)tf|C DaoIIaF * S4iinin9o$ patarnavimas 
B Ub ftlVlIVUd RUdllUr , Parūpinome mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

A+A
JUOZUI DELKUI

Vokietijoje mirus, sūnui OSVALDUI bei šeimai 

gilių užuojautą reiškia —
t*

H. ir B. Šmitai

Pajieškojimas
Dirbanti liėtuvė našlė, 55 metų am

žiaus, jieško gero būdo gyvenimo 
draugo. Laiškus rašyti šiuo adresu: 
Sagitarė, c/o “T. Žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3.

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

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

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

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

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

COUTlGSy 2749 Lakeshore Blvd.
• Raštine: 255-9151 • Namai 767-7820

St. Catharines, Ont.

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

gatve tiesiog j goražg.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 4-to psl.)

nių, o visko puošmena —- gausus 
“Nemuno” ansamblio jaunimas kėlė 
visų nuotaiką. Paskaitininkas Anta
nas Rinkūnas, pasisakęs, kad tai ne
bus paskaita, o greičiau pasikalbėji
mas, klausytojus pagavo plačiu nu
švietimu šių laikų lietuvių veiklos. 
Nepraleidęs nė kaikurių neigiamų 
tos veiklos pusių, jis pabrėžė, kad 
lietuvių kova už tautos laisvę yra 
tikrai stipri. Kor.

VIETINIS DIENRAŠTIS “Stand
ard” skaitytojų laiškų skyriuje gana

dažnai spausdina pasisakymus Lietu
vos tema. Vasario 16 proga buvo iš
spausdintas ilgokas pasisakymas 
“Fighting for their freedom”, para
šytas “Lithuanian Canadian”. Jame 
suglaustai atpasakota Lietuvos pra
eitis, nepriklausomybės laikotarpis, 
dabartinė būklė ir lietuvių kova už 
laisvę bei nepriklausomybę. Kituo
se numeriuose rašoma apie tai, kad 
Rusija labiausiai bijo laisvės, o jos 
raudonasis režimas mažai kuo skiria
si nuo rudojo nacionalsocializmo. 
Laiškai pasirašyti ‘Former Soviet 
Citizen” ir ‘Veritas”. Skt.

Latvių tautinių šokių grupės “Dau- 
gavina” narys Andris Grants su Pra
ne Šarkute, “Atžalyno” šokėja, baig
miniame šokyje baltiečių vakare To
ronte. Jame dalyvavo ir kaikurios 
nebaltiečių grupės.

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

i
įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi versi o bei 
reklaminiai 
spaudiniai

GHOLKnn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

ROYAL YORK — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, alyva šildo
mas; kilimai, užbaigtas kambarys rūsyje su atviru židiniu, didelis kie
mas, apšildomas plaukiojimo baseinas su visais įrengimais, garažas 
su privačiu įvažiavimu; visai netoli Bloor.
INDIAN RD. — BLOOR, 11 kambarių atskiras namas; modernios 
prausyklos bei virtuvės, dvigubas garažas, arti Bloor; apie $10.000 
įmokėti; puiki vieta nuomavimui.
KINGSVVAY, puikus vos keliolikos metų senumo 6 butų (sixplex) 
atskiras mūrinis pastatas; dideli kambariai, balkonai, vandeniu-alyva 
šildomas; 6 garažai su privačiu įvažiavimu; labai nedidelis įmokėji- 
mas; skubus pardavimas.
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 1016%. 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

/



jau pasiekė 6%. Iš bendro 
9.683.000 dirbančių kanadiečių 
skaičiaus be darbo buvo 817.- 
000. Taigi, pamažu artėjama 
prie pilno milijono. Ontario pro
vincijoje kaltė daugiausia tenka 
krizėn patekusioms automobi
lių gamykloms, kurios iš maž
daug 106.000 darbininkų jau 
yra atleidusios apie ketvirtada
lį. Amerikos automobilių ga
myklose darbo neteko apie 
200.000 darbininkų. Pagrindi
nėmis priežastimis tenka laikyti 
benzino pabranginimą ir pačių 
automobilių peraugštas kainas, 
ypač Kanadoje, kur į jas yra 
dar įskaitomas ir 12% federa
cinis pardavimo mokestis. Iš 
dalies yra kalta ir Kanados au
tomobilių gamintojų unija, savo 
nariams išreikalavusi atlygini
mų sulyginimą su amerikie
čiais, augštas pensijas, specialų 
papildą, kuris nedarbo metu su 
valstybine drauda užtikrina sa
vaitines 90% buvusio atlygini
mo pajamas. Automobilių ga
myklos, patenkindamos unijos 
reikalavimus, kasmet didino au
tomobilių kainas, kol jos paga
liau pasidarė nepakeliamos di
delei kanadiečių daliai. 1973 ir 
1974' m. statistika liudijo didė
jantį kanadiečių posūkį į im
portuojamus mažesnius bei pi
gesnius automobilius. Tačiau ir 
šiam importui yra užkrautas 
15% muitas, kai tuo tarpu JAV 
jis tesiekia 3%. Automobilių 
gamyklos ir JAV, ir Kanadoje, 
viliodamos pirkėjus, už kiekvie
ną nupirktą automobilį dabar 
grąžina po $200-$500 nuo jo ge
rokai išpūstos kainos. Tai betgi 
tėra laikinė priemonė, nes 1975 
m. pabaigoj krito visų gamyklų 
parduodamų automobilių skai
čius, sumažėjo pelnas.

Albertos provincijos dervin
guose Atabaskos smėlynuose 
Kanada turi apie 300 bilijonų 
statinių naftos. Problemą suda
ro brangios technologinės prie
monės naftai išsunkti iš smėlio. 
Šiam tikslui didžiosios naftos 
bendrovės buvo sudariusios 
jungtinę “Syncrude Canada” 
bendrovę, kuri turėjo pastatyti 
specialią įmonę, galėsiančią 
kasdien tiekti 125.000 statinių 
naftos. Pradinė tokio projekto 
$350 milijonų suma 1972 m. 
pakilo iki $750 milijonų ir per
nai rudenį pasiekė $2 bilijonus. 
Federacinės vyriausybės įvestas 
naftos kainų užšaldymas vieti
nėje rinkoje ir pajamų mokes
čio padidinimas naftos bendro
vėms gerokai sumažino jų pel
ną, kurio didžioji dalis yra ski
riama naujoms naftos pajieš- 
koms. Dėl šios priežasties pra
dėjo braškėti “Syncrude Cana
da” bendrovė, nes $2 bilijonai 
iš tikrųjų yra didelė ir rizikinga 
suma naujam procesui. Likusios 
trys bendrovės — “Imperial 
Oil”, “Gulf Oil Canada” ir “Ca- 
nada-Cities Services” taip pat 
pradėjo svyruoti. Kadangi Ka
nadai gresia turimų naftos šal
tinių išsekimas, projektą nuta
rė gelbėti net trys vyriausybės. 

MATO&(®)
Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 
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Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., — . j-ąr -toro
TORONTO, ONTARIO * □

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą, 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 automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

V Bačėnas All Seasons Travel, b.D.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

lietuvių Baltic Exporting Co. Ro7’dlc’A’c-
ĮSTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Federacinė vyriausybė su $300 
milijonų projekto įgyvendinimą 
sutiko paremti 15%, Albertos 
vyriausybė su $200 milijonų — 
10% ir Ontario vyriausybė su 
$100 milijonų — 5%. Šios vy
riausybės su $600 milijonais 
perima 30% viso projekto, jo 
kontrolę palikdamos minėtoms 
bendrovėms, kurios savo inves- 
tacijas sutiko padidinti iki $1,4 
bilijono. Jeigu išlaidos padidės, 
jas taip pat procentiniu požiū
riu turės padidinti ir Otava su 
Alberta bei Ontario provincija. 
Kritikams nepatinka, kad val
dinis kapitalas nekontroliuos 
projekto, vadžias atiduodamas 
privačiam kapitalui. Jie betgi 
užmiršta šios investacijos dide
lę riziką tokiu atveju, jeigu iš 
smėlio išsunkta nafta pasidarys 
perbrangi vartotojams ir ne
įstengs varžytis su natūraliais 
naftos šaltiniais pasaulyje. Iš 
kitos pusės taipgi negalima už
miršti fakto, kad valdinės bend
rovės paprastai paskęsta biuro
kratizme ir nesugeba veikti eko
nomiškai.

Ontario darbo ministerio J. 
MacBeth pranešimu, minimalus 
atlyginimas provincijoje nuo 
š.m. gegužės 1 d. bus padidintas 
iki $2.40, statybos darbininkams
— iki $2.65, studentams — iki 
$2. Praktiškai tai reiškia 15 
centų padidinimą pirmom 
dviem grupėm ir vos 10 centų
— studentams. Tokį minimalų 
atlyginimą gauna nemažai On
tario gyventojų, dirbančių ne
didelėse įmonėse, kuriomis vi
siškai nesirūpina didžiųjų įmo
nių unijos.

Provincinis parlamentas pa
tvirtino Ontario loterijos bend
rovės įsteigimą. Leidimas pačiai 
loterijai jau buvo išrūpintas 
1970 m. Metinis loterijos biu
džetas — $100 milijonų, kurių 
40 milijonų bus išmokėta laimė
tojams, o 20 milijonų panaudota 
reklamai ir bilietų pardavėjams. 
Pelno numatoma turėti $40 mi
lijonų. Jis visas teks R. Welch 
vadovaujamai kultūros ir pra
mogų ministerijai. Detalės te
bėra nepaskelbtos, bet tikimasi, 
kad loterija pradės veikti jau 
šia vasarą.

ŠYPSENOS
• Sakykite, ką veiks jūsų sū

nus, kai pagaliau baigs moks
lus?

— Manau, išeis pensijon!
Laimingas tėvas

— Sveikinu tave, tėte! Tu 
pats laimingiausias tėvas iš vi
sų-

— Kuo gi tu mane nudžiugin
si, sūneli?

— Visiems tėvams reikės 
leisti pinigus naujiems vadovė
liams, o tau — ne. Mane paliko 
antriems metams.

• Tai vėl renki išmaldą? Gir
dėjau, kad gavai palikimą, tai 
jau nebereikėtų elgetauti.

— Tiesa, gavau. Bet ar dėl 
to aš turiu nieko nebeveikti?

Parinko Pr. Alš.
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PAKILIOS NUOTAIKOS ŠVENTĖ
Kiekvienais metais Toronto 

Maironio mokykla mini Vasario 
16-tąją. Šiais metais minėjimas 
turėjo būti skirtingas nuo kitų 
tuo, kad turėjo į mokyklą atsi
lankyti Simas Kudirka. Visi mo
kiniai į mokyklą atėjo gražiai 
pasipuošę ir visi prideramai pa
siruošę. Kartu buvo jaudinanti 
įtampa. Bet koks buvo didelis 
jaunų širdžių nusivylimas, kai 
12 v. mokyklos garsiakalbiai 
pranešė liūdną žinią, kad Simas 
Kudirka negalėjo laiku atskris
ti. Reikia manyti, kad kaltos ap
linkybės, o ne asmenys, nuo ku
rių priklausė svečio laiku prista
tymas į Torontą. Mes, suaugu
sieji, neturime teisės užgauti 
jaunų širdžių.

J. R. Simanavičiaus vadovau
jamoje televizijos valandėlėje 
gražiai su Vasario 16 šventės 
programa pasirodė mokyklos 
VII skyrius, paruoštas mokyt.
L. Senkevičienės. Dar šiais 
mokslo metais numatoma ir 
daugiau mokyklos pasirodymų.

Mokyklos vedėjas

Jachtų vadų pasitarimas įvy
ko vasario 2 d. Toronte. Daly
vavo ir dalis jų įgulų. Torontui 
atstovavo M. Empakeris, E. Sa
baliauskas ir B. Stundžia. Iš 
Burlingtono atvyko V. Vencke- 
vičius. Taip pat dalyvavo ir 
“pirmieji kapitono pavaduoto
jai” — jachtų vadų žmonos. Be 
to, prisidėjo keletas iš įgulų —
M. Grincevičius iš Langtono, L. 
Stripinis ir A. Sabaliauskas iš 
Toronto. Tartasi apie ateinan
čios vasaros keliones Didž. eže
ruose ir Karibų jūroje. Galimas 
būtų pasikeitimas jachtomis, 
nes vieni jachtas laiko Ontario, 
o kiti Huronų ežere.

Lietuvaitė perburiavo Atlan
tą 1974 m. Tai Aldona Kaza
kevičiūtė - Kazak, kuri dirbo 
jachtoje “Snowshoe”. Per 32 
dienas perburiavo Atlantą ir pa
siekė Angliją. Pakeliui buvo su
stota Azorų salose.

Atitaisymas. “TŽ” 6 nr. žinu
tėje apie Maironio mokyklos va
karą išspausdinta, kad p. Glo- 
denis loterijoje laimėjo J. Dar- 
gio paveikslą; turėjo būti dail. 
Dagio paveikslą.

Ontario’s William Davis, Premier
Arthur Meen, Minister of Revenue

Ontario nori, kad jūs 
gautumėte atitinkamą 

dalį 375 milijonu 
doleriu sumos 

mokesčiu kreditus

TAX CREDIT SYSTEM
FHH751B

Tūkstančiai Ontario gyventojų šiais metais gaus mokesčių kreditus. 
Žiūrėkite, kad ir jūs gautumėt atitinkamą savo dalį.

Jai gauti privalote įteikti užpildytą federacinės valdžios pajamų mo
kesčių formą (net ir tuo atveju, jeigu nemokate pajamų mokesčių) ir 
Ontario mokesčių kredito formą (Ontario Tax Credit), kuri ateina kartu 
su pirmąja.
TURITE KLAUSIMŲ? Galite nemokamai pasukti telefono numerį "0" 
ir paprašyti telefonistę, kad sujungtų su numeriu ZENITH 8-2000. 
Metropolinio Toronto gyventojai, kurie naudojasi vietiniu telefonu, 
teskambina 965-8470.

Kūrėjų - savanorių Toronto 
skyriaus narių metiniame susi
rinkime, neatsiradus kandidatų, 
palikta ta pati skyriaus valdy
ba: pirm. V. Kazlauskas, ižd. V. 
Štreitas, sekt. S. Banelis.

Vienas lietuviškos spaudos 
rėmėjas, atsižvelgdamas j sun
kią tautiečių būklę P. Ameriko
je, užsakė keturias ‘TŽ” prenu
meratas oro paštu. Tam reika
lui jis atsiuntė $96. Jo dėka 
“TŽ” dabar siuntinėjami dviem 
lietuvių veikėjam Brazilijoje, 
vienam Argentinoje ir vienam 
Urugvajuje. Tam duosniam 
tautiečiui, kuris nenorėjo net 
savo pavardės skelbti, priklauso 
visų padėka.

Iš Lenkijos gautas laiškas Si
mui Dovydaičiui. Atsiimti “TŽ” 
redakcijoje.

Pensininkų pobūvis. Vasario 
10 d. I-jo lietuvių pensininkų 
klubo valdyba Prisikėlimo par. 
Parodų salėje suruošė Užgavė
nių pobūvį — vakarienę. Ją pa
įvairino ateitininkų moksleivių 
programa su šokiais, dainomis 
ir vaidinimu “Jūratė ir Kasty
tis”. P. L. Mačionienė, turėda
ma gražų balsą, susirinkusius 
linksmino smagiomis dainomis. 
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
sk. narės A. Kuolienė, B. Vaitie
kūnienė ir G. Kaknevičienė 
tvarkė loteriją, kuriai laimikius 
padovanojo patys pensininkai. 
Buvo ir rankdarbių parodėlė: 
pensininkų piešti ir siuvinėti pa
veikslai, mozaikos dalykai, įvai
rios ornamentinės žvakės. Vaka
rienė praėjo labai jaukiai ir 
linksmai. Būrelio valdyba vi
siems prisidėjusiems prie vaka
rienės pasisekimo nuoširdžiai 
dėkoja. Didelė padėka ir E. Mar
cinkevičienei už $50 auką. V-ba

“Bloor West Villager” 1975 
m. vasario numeryje išspausdi
no Pranio Alšėno straipsnį 
“Lithuania’s Independence 
Day”. Jame autorius rašo, kad 
šiais metais lietuviai mini 57- 
ąją nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, atpasakoja paskel
bimo istoriją ir pateikia statis- 
nių duomenų apie rusų koloni
zaciją Lietuvoje.

Tradicinis šiupinys, ruoštas 
Mažosios Lietuvos Moterų Drau
gijos Prisikėlimo salėje vasario 
11 d., ir šiemet buvo labai sėk-
mingas — dalyvavo apie 200 as
menų. Smulkiau apie šį renginį 
žada painformuoti pačios ren
gėjos.

Nekilnojamo turto pardavi- 
mo-pirkimo agentūros savinin
kas Kronas susijungė su “Orbit 
Realty Services Ltd.” ir dabar 
vadinasi “Kronas Real Estate 
Ltd.” Bendrovės pirmininkas — 
Balys Kronas, vicepirm. M. 
Chabursky. Ši bendrovė veikia 
plačiu mastu ir turi savo rašti
nes daugelyje vietovių. Ji pa
tarnauja ir tais atvejais, kai kas 
nors išsikelia gyventi į kitas Ka
nados sritis ir nori pirkti bei 
parduoti nuosavybes.

Kanados radijo-televizijos ko
misija išleisdino informacinę 
knygelę “Directory Multilin
gual Broadcasting in Canada”. 
Joje išspausdintas įvadinis ko
misijos pirm. P. Juneau žodis ir 
gana ilgas etninių radijo pro
gramų vedėjų pavardžių sąra
šas. Lietuvių skiltyje įrašyti J. 
R. Simanavičius ir Feliksas Va
lys (jo vadovautas liet, radijo 
pusvalandis Vankuveryje nebe
veikia). Neįrašyta Montrealio 
lietuvių radijo programa, vado
vaujama L. Stankevičiaus. Pa
pildymų ar pataisų reikalu 
kreiptis: Multilingual Broad
casting Directory, Research 
Branch, Canadian Radio-Televi
sion Commission, 100 Metcalfe 
St., Ottawa, Ont. KIA 0N2.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojam už suruo

šimą mūsų mamytei išleistuvių, už 
linkėjimus ir dovanas. Ypatinga pa
dėka rengėjoms: A. Dobilienei, B. 
Prakapienei ir visoms prisidėjusioms 
bei dalyvavusioms: O. Ažubalienei, J. 
Bacevičienei, G. Bacevičienei, V. Ba- 
laišienei, O. Derliūnienei, A. Dobi- 

Tienei, O. Jusienei, M. Genčiuvienei, 
N. Grigutytei, Laurinaitienei, J. Liut- 
kienei, A. Kamaitienei, A. Kuncaitie- 
nei, L. Krakauskienei, D. Mačienei, 
Mačienei (mamai), O. Marcinkevičie
nei, A. Pajaujienei, L Pečiulienei, 
B. Prakapienei, I. Matušaitienei, M. 
Neverauskienei, B. Stanulienei, A. 
Stungurienei, G. Vaitkienei, A. Žake
vičienei, I. Žiurinskienei ir p. Pečiu
lienei už asmeninę dovaną. Jūsų pa
rodytas nuoširdumas pasiliks visuo
met mūsų širdyse —

A. P. Kružikai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
teris J. Yaremko.

Baigiant oficialiąją dalį, buvo 
priimtos atitinkamos rezoliuci
jos Kanados vyriausybei, pra
šant tęsti Lietuvos aneksijos ne
pripažinimą ir nepriimti sovie
tų siūlomo Europos saugumo 
konferencijoje dabartinių sienų 
pripažinimo.

Meninėje dalyje pirmiausia 
pasirodė “Gintaro” ansamblio 
mažųjų ir jaunesniųjų grupė, 
po jų — vyresniųjų grupės. Sce
na buvo pilnutėlė šokėjų. Lydi
mi savojo orkestro, jie pasigė
rėtinai atliko tautinių šokių pro
gramą. Atskirai pasirodė “Gin
taro” mergaičių oktetas, vado
vaujamas D. Garbaliauskienės. 
Jis padainavo keletą lietuviškų 
dainų, kurios programoje nebu
vo sužymėtos. Aplamai, “Ginta
ras” visiems daro gerą įspūdį 
ypač savo šokių kokybe. Jo va
dovai yra R. J. Karasiejai, D. 
Nausėdienė; orkestro vadovas 
— J. Govėdas.

“Varpo” choras, vadovauja
mas jauno dirigento J. Govėdo, 
padainavo keletą lietuviškų dai
nų. Erdvioje salėje jis skambė
jo gana pajėgiai ir darniai. Sa
vo programą varpiečiai baigė J. 
Žilevičiaus “Laisvės daina”, ku
ri labai tiko šventės nuotaikai. 
Iškilmė baigta Lietuvos himnu, 
giedamu ir choro, ir visų da
lyvių.

Stepo Kairio muzikinio viene
to kanklininkės dalyvavo S. Ku
dirkos sutiktuvėse. Pastarajam 
įeinant salėn, jis skambino “Lie
tuva brangi”.

Su geroku pavėlavimu prasi
dėjo banketas Lietuvių Namuo
se, nes programa Anapilyje už
truko nenumatytai ilgai. Banke
te dalyvavo apie 400 asmenų, 
kurių tarpe galėjo būti apie 100 
kviestinių svečių. Toronto mies
to savivaldybės atstovas C. 
Waughan, pasitelkęs apyl. pirm. 
M. Abromaitį, perskaitė raštą, 
skelbiantį vasario 16 Lietuvių 
Diena. Svečių tarpe buvo Balti
jos valstybių konsulai su Po
niomis, dr. S. Haidasz, rašyto
jas Len Peterson, C. McCul
lough ir kt. Sveikinimo žodį ta
rė dr. S. Haidasz, provincinės 
valdžios atstovas N. Leluk, po
nia Eayrs, metropolinės miesto 
tarybos atstovas T. O’Donohue, 
W. Boytchuk ir kt. Banketo 
pranešėju buvo A. Puteris, ku
ris gražia anglų kalba mokėjo 
prabilti į svečius. Atskirą žodį

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas Šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo Česnakų daugelį metų kaip mais
tų, turintį natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos Česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

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

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

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

Dresher-Ba r a lis kas 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.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
I________________________  

svečiams tarė apyl. pirm. M. 
Abromaitis. Garbės svečiui S. 
Kudirkai apyl. valdybos paves
tas V. Aušrotas įteikė dovaną 
$1.500. Tai torontiečių sudėtos 
aukos. Jų bus ir daugiau — li
kutis bus įteiktas vėliau.

Banketo metu trumpą žo’dj ta
rė ir S. Kudirka. Vertėju buvo 
Almis Kuolas. Iš banketo S. Ku
dirka su palydovais nuvyko į 79 
kanalo televizijos stotį, kur da
lyvavo atitinkamoje programo
je. Prieš tai jis turėjo pasikal
bėjimą su dienraščio “The To
ronto Sun” atstove C. Willson, 
kurios platus reportažas buvo 
išspausdintas vasario 17 d. lai
doje. Pirmadienį S. Kudirka su 
palydovais buvo priimtas met
ropolinio Toronto tarybos pirm. 
P. Godfrey.

Meninę banketo dalį atliko 
“Atžalynas”. Ypač įspūdingas 
buvo Draugystės šokis, atliktas 
estų, latvių ir lietuvių šokėjų.

Šių metų Vasario 16 jau pra
eityje. Ji praėjo su didesniu en
tuziazmu nei kitais metais. Šį 
kartą nereikėjo svetimų salių 
— užteko savų. Viskas ėjo gana 
sklandžiai, išskyrus S. Kudirkos 
pavėluotą atskridimą. Prie ma
žesnių nesklandumų reikia pri- 
skaityti svečių pristatymą ban
kete. Visi dalyvaujantieji laukia 
bent vardinio supažindinimo. 
Galėjo būti daugiau etninės 
spaudos atstovų. Jų dalyvavi
mas tuo naudingas, kad apie lie
tuvių šventę aprašo savo spau
doje. Vyresniosios kartos tau
tiečiai, nepakankamai moką 
angliškai, neturėtų sakyti viešų 
kalbų. Tą pareigą daug geriau 
gali atlikti jau čia mokslus bai
gusieji. Buvo šiek tiek ir tech
niškų nesklandumų, bet jų to
kio masto šventėse sunku iš
vengti. Rengėjai gana rūpestin
gai viską planavo bei rengė. 
Anapilio salė specialiai buvo pa
ruošta iškilmingai šventei — 
nupirkta užpakalinė scenos 
užuolaida, įrengti prožektoriai, 
kurie sudarė tautines spalvas 
scenos fone ir ryškino Vytį bei 
įrašą “Apsaugok Augščiausias 
tą mylimą šalį”. Bv.

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

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

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

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

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.

2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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¥ TORONTO^
Anapilio žinios
Telefonas: 277 1270

— Iškilmingai paminėta Vasario 
16 pamaldų metu ir minėjime. Pa
ruošiant salę, Anapilio administra
cijai teko įdėti daug pastangų. Tiems 
darbams vadovavo Anapilio sodybos 
pirm. A. Rinktinas. Daug darbo įdė
jo elektrikas VI. Paliulis, autoaikš- 
tės tvarkytojas M. Vaišvila ir Anapi
lio moterų būrelis (paruošiant kavą).

— Svečias Simas Kudirka antra
dienį apžiūrėjo Anapilio sodybą.

— §į šeštadienį, vasario 22 d., 
Anapilio sodyboje Vasario 16 minė
jimą rengia KLB Oakvillės apylin
kė. Oakvillės lietuviai yra labai ak
tyviai įsijungę į Anapilį savo veikla. 
Oakvillietis Jonas Žiūraitis yra pa
rapijos tarybos pirmininkas.

— Tikybos pamokos vaikams, besi
rengiantiems pirmajai Komunijai, 
dėstomos sekmadieniais po 11 v. pa
maldų klebonijos patalpose.

— Sveikiname Mamertą ir Janiną 
Duliūnus, švenčiančius vedybų sidab
rinę sukaktį. Sukaktuvininkas yra di
delis entuziastas ir auklėtojas spor
tuojančio jaunimo.

— Anapilio salėje kas savaitę du 
vakarus vyksta sportininkų žaidynės.

— Gavėnios rekolekcijos Lietuvos 
Kankinių parapijoje bus kovo 20-23 
dienomis prieš Verbų sekmadienį. 
Jas ves kun. A. Tamošaitis, SJ, iš 
Čikagos.

— Kovo 2 yra Tikinčiosios Lietu
vos diena. Ta proga bus daroma spe
ciali rinkliava paremti tėvynėje per
sekiojamos tikinčiųjų Bendrijos na
riams.

— Pamaldos: 10 v.r. už a.a. Anta
ną Cirūną, 11 v. už a.a. Elzbietą Ge- 
cevičienę.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.vak., bažny

čioje II metų konfirmandų pamoka.
— Sekmadienį, 9.30 v. ryto, pa

maldos, sekmadienio mokykla bei I 
metų konfirmandų pamoka.

— Sekmadienį, 6.30 v.vak., bažny
čioje įvyks š.m. metinis visuotinis pa
rapijos susirinkimas, kuriame bus 
renkami šeši tarybos nariai. Šiais 
metais ypatingai svarbu visiems lie
tuviams parapijiečiams dalyvauti, 
norint lietuviškus evangeliškus inte
resus apsaugoti. Lietuviai sudaro di
desnę parapijos dalį. Reikia tik susi
klausymo bei vienybės ir visi neaiš
kumai bei trukdymai lietuviškai veik
lai išnyks. Todėl visų lietuvių para
pijiečių dalyvavimas būtinas. Turėtu
me žvelgti į kiekvienos lietuviškos 
parapijos egzistenciją išeivijoje kaip 
į didžią Dievo dovaną. Be to, būti 
parapijos nariu yra privilegija. Lie
tuvių evangelikų parapija Toronte 
yra bazė visai evangeliškai veiklai 
rytinėje Kanadoje. Didžiausioje Ka
nados lietuvių bendruomenėje mūsų 
parapijos dabartis bei ateitis yra ne
diskutuotinas klausimas. Laikas tai 
įžvelgti bei visiems įsisąmoninti ir 
aktyviai prisidėti prie šios žaliuojan
čios evangeliškos šakelės Kristaus 
vynmedyje. Mandagiu pasyvumu 
tikslo nepasieksime.

Lietuvių Namų žinios
— Vasario 23, sekmadienį, 4 v.p.p., 

‘-Aukuro” vaidinimas -‘Tėvų kaltė” 
(plačiau žiūr. skelbime).

— Kovo 2, sekmadienį, žemutinėje 
LN salėje — “Atžalyno” pobūvis.

— Kovo 8, šeštadienį, TULSK šo
kiai viršutinėje salėje.

— LN narių susirinkimas — kovo 
23 d.

— Nauji nariai: Romas Marijošius, 
įmokėjęs $10, Marius Rusinas — $10, 
Cindy Vilembrektas — $1, Rudy Vi- 
lembrektas — $1, Matas Guoba — 
$25 (papildomai), Andrius Bigaus- 
kas — $10, Vilius Pranskevičius — 
$100, Alfredas Virkutis — $100, Vin
cas Beresnevičius — $100 Vladas 
Germanavičius — $50 (papildomai)..

Adomas ir Ona Kuniučial nu
sipirko namą Anąpilio kaimy
nystėje.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, 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 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdi užuojauta Birutei Če

paitienei, mirus Detroite jos tėve
liui; V. Skrinskui, mirus jo dėdei 
Jurgiui Mitkui.

— Pr. sekmadienį mūsų šventovė
je atnašautos koncelebracinės Vasa
rio 16 Mišios. Dalyvavo Simas Ku
dirka ir su dviem skautėm atnešė 
aukas. Per Mišias giedojo solistai J. 
Sriubiškienė ir Br. Marijošius, kurį 
smuiku palydėjo D. Pomerancaitė • 
Mazurkevičienė. Pritaikytas giesmes 
giedojo parapijos choras, vadovauja
mas muz. E. Krikščiūno.

— Choro repeticija — ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. Koncertas — kovo 23 d.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos bus tuoj po 10 v. 
Mišių LV namuose.

— šį sekmadienį po 10 v. Mišių 
bus susirinkimas tėvų, kurių vaikai 
ruošiasi pirmajai Komunijai, LV na
muose, 57 Sylvan Ave.

— KLK Moterų Dr-jos mūsų par. 
skyriaus susirinkimas įvyks šį sek
madienį po 11.15 Mišių Parodų salė
je. Paskaitą skaitys I. Kairienė tema 
— “Veido odos priežiūra”. Kviečia
mos visos narės ir viešnios.

— Parapijos vakarienei, kuri įvyks 
kovo 16 d., bilietus jau galima įsigyti 
pas V. Tasecką kavinėje. Vakarienės 
metu bus meninė programa ir para
pijos loterijos laimingųjų bilietų 
traukimas.

— Parapijos loterija jau davė per 
$7000 pelno. Dar daug kas yra ne
grąžinę šakneles. Labai prašom vi
sus kuo greičiau jas sugrąžinti ir, jei 
galima, paimti dar vieną kitą kny
gelę platinimui.

— Parapijos susirinkimas i r 10 
par. tarybos narių rinkimai bus ko
vo 23 d. tuoj po 11.15 v. Mišių.

— Religinis koncertas, kurį ren
gia latviai katalikai mūsų parapijos 
naudai, įvyks balandižo 6 d., 4 v.p.p., 
Blessed Sacrament šventovėje.

— Mišios: šeštadienį, 8 v. — už 
Juozą Martinaitį, užpr. S. Martinai
tienės; 8.30 v. — už Steponą Juodi
kį, užpr. J. Juodikienės; 9 v. — kon
celebracinės — už Stanislavą Mac- 
kuvienę, užpr. M. Basalykienės, už 
Vincą Girdauską, užpr. E. Girdaus- 
kienės; sekmad. 8 v. — už Oną ir Ka
zimierą Šandrius, užpr. O. Leskaus- 
kienės; 9 v. ----- už Liudviką Pūslį,
užpr. E. Pūslienės; 10 v. — už Myko
lą Ramanauską — II metinės, užpr. 
E. Norvaišienės; 1.15 v. — už Stasį 
Černiauską, užpr. parapijos choro; 
7 v.v. — už Stasį Vaitiekūną, užpr. 
B. Vaitiekūnienės.

Pakilios nuotaikos šventė
Vasario 16 Toronte šiais me

tais buvo atšvęsta su ypatingai 
pakilia nuotaika. Prie jos daug 
prisidėjo Simo Kudirkos daly
vavimas. Toji nuotaika būtų 
buvusi dar pakilesnė, jeigu S. 
Kudirkos atskridimas šeštadie
nio rytą iš Čikagos nebūtų bu
vęs suvėlintas nepalankaus oro. 
Labiausiai nukentėjo Maironio 
mokykla, kuri ištisas valandas 
laukė jo vizito ir nesulaukė, 
nes svečias tiesiai iš aerodromo 
turėjo vykti į Hamiltoną, kur 
jo laukė spaudos konferencija 
ir Vasario 16 minėjimas.

Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo metinės vasario 16, sek
madienį, prasidėjo pamaldomis 
visose trijose lietuvių švento
vėse. Daugiausia tautiečių daly
vavo Prisikėlimo šventovėje, 
kur dalyvavo S. Kudirka, gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas ir 
kt. Visur pamaldose dalyvavo 
organizacijos su vėliavomis ir 
labai gausūs tautiečiai.

Iškilmingas Vasario 16 minė
jimas, rengtas KLB Toronto 
apylinkės valdybos, įvyko Ana
pilio salėje 3 v.p.p. Tai buvo 
bene gausiausias dalyviais mi
nėjimas pastaraisiais metais. 
Buvo paruošta apie 1.500 sėdi
mų vietų ir beveik visos liko 
užpildytos. Į salę buvo atlydė
tas S. Kudirka gen. konsulo dr. 
J. Žmuidzino ir KLB pareigū
nų. Išsirikiavusios skautės su
darė garbės sargybą. Atlydėtas 
į sceną, S. Kudirka buvo sutik
tas su gėlėmis duona ir vynu. 
Susėdus garbės svečiams į re
zervuotas vietas, įžanginį žodį 
tarė apyl. pirm. M. Abromaitis. 
Iškilmės pranešėja Gabija Juo
zapavičiūtė invokacijai pakvietė 
kun. A. Simanavičių, OFM, Pri
sikėlimo par. kleboną. Sveikini
mo bei padrąsinimo žodį tarė 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas 
ir perskaitė iš Lietuvos atstovo 
Vašingtone gautą JAV valsty
bės sekretoriaus dr. H. Kissin- 
gerio sveikinimą. Štai jo teks
tas;

“Man malonu išreikšti Jums 
ir lietuviams sveikinimus bei

į Elektros rangovas |
Į Atom Electric Co. | 
i Atlieku visus elektros įrengimo i

darbus • 328 DUPONT St. • . 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372 

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

kviečia visus į
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Vasario 21, penktadienį,

6 valandą vakaro, 
Hamiltono Jaunimo Centre, 1

48 Dundurn N. —

parodos atidarymas;
7 v. v. — A. Kairio 3 v. pasaka

“Du broliukai” (vaikams)

Vaidins "Aukuro" aktoriai. Pertraukų metu :
— kava. Įėjimas — laisva auka

'■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TORONTO LIETUVIU

Vasario 22, šeštadienį, Į 
6 valandą vakaro, |

SUKAKTUVINĖ 1

"AUKURO” I 
PUOTA

Hamiltono Jaunimo Centre 1 
PROGRAMOJE: 7 v. v. — "Praeities E 
nuotykiai ir juokas", aukuriečių pagerbi- E 
mas, vakarienė, baras, loterija ir t. t. E 

Įėjimas — $7.50 =
■ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,
vasario 23, sekmadienį, 4 valandą po pietų “AUKURAS”

vaidins E. BUTRIMO
4 veiksmų drama

Įėjimas — $4 ir $3

Kredito kooperatyvas “Para
ma” 1975 m. sausio 31 d. užbai
gė su $9.135.000 balansu. Per 
metus paaugta $1.060.000. Na
riai, kurie turi bendras (“joint”) 
s-tas ir norėtų gauti T-5 lapelius 
pajamų mokesčiams dviem var
dais, prašomi pranešti “Para
mos” raštinei iki vasario 26 d. 
Primename, kad metinis “Pa
ramos” narių susirinkimas įvyks 
š.m. kovo 16, sekmadienį, 3 v. 
p.p. Vedėjas

Mikis Valadka, dr. Alekso ir 
Aldonos Valadkų sūnus, pr. me
tų gale išvyko V. Vokietijon 
studijuoti medicinos. Po poros 
mėnesių pas jį išvyko žmona 
Dalia (Balsytė) su sūnum Sau
liumi.

geriausius linkėjimus JAV vy
riausybės ir gyventojų vardu 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 57-jų metinių proga.— 
Mūsų valstybė jau seniai nau
dojasi daugelio lietuvių kilmės 
talentingų piliečių įnašais. Dėl
to mes gerai žinome nuolatinį 
lietuvių laisvės bei savarankiš
ko apsisprendimo troškimą ir 
gėrimės jų dfąsa, skatinančia 
jų pastangas išsaugoti savo kul
tūrinį bei tautinį palikimą.”

Savo žodyje KLB pirm. J. R. 
Simanavičius priminė dabarti
nes lietuvių kovas už laisvę ir 
Kanados lietuvių vardu pasvei
kino S. Kudirką. A. Šileika, Š. 
Amerikos L. Studentų Sąjungos 
pirm., išreiškė savo pasigėrėji
mą S. Kudirkos drąsa, kuri ska
tina ir Kanados lietuvių jauni
mą ta linkme.

Iškviestas pasakyti pagrindi
nės kalbos S. Kudirka buvo su
tiktas ilgomis ovacijomis. Jo 
kalba buvo ilga (apie valandą), 
bet Įdomi. Klausytojai įdėmiai 
sekė ypač jo pergyvenimus, as- 
metų pavardes. Savo kalboje 
svečias pabrėžė, kad lietuvių 
tauta sovietinėje okupacijoje 
demoralizuojama, tačiau jos 
ryžtas nėra palaužtas. Žmonės 
kenčia, bet nenusimena ir tiki
si laisvės laikų. Tautinė vėlia
va kartais iškeliama, nors už 
tai nevienas jau gavo kalėjimo 
bausmes,

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
Mississaugos miesto burmistras 
dr. Dobkin. Gauta sveikinimų 
raštu iš VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūno, min. M. Sharp, dr. 
Shulmano ir kt.

Baigiant ilgokai užtrukusią 
lietuviškąją dalį, buvo surinktos 
aukos — vokeliai Tautos Fon
dui.

Po 15 min. pertraukos kalbė
jo Kanados darbo ir daugiakul- 
tūrių reikalų ministeris John 
Munro. Jis daugiausia dėstė 
daugiakultūrės Kanados planus, 
jų vykdymą, lietuvių įnašą, pri
minė lietuvių laisvę Kanadoje 
ir linkėjo tokios pat laisvės ir 
Lietuvoje. Be to, jis perdavė 
premjero P. E. Trudeau svei
kinimą.

Stud. A. Šileika anglų kalba 
supažindino svečius su S. Ku
dirka ir jo odisėja.

Pranešėja G. Juozapavičiūtė 
pristatė gana gausius kitatau
čius svečius, kurių tarpe buvo 
ir lietuvių bičiulis buvęs minis- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

"Tėvu kaltė (premjera)

Studentams ir pensininkams — $1 pigiau

Studentai!
Ateikite visi į

SUSIRINKIMĄ 
vasario 26, trečiadienį, 6.30 v.v., 
St. Michael’s College patalpose.

Visi studentai Toronto ir Yorko universitetų, kolegijų 
ir taip pat XIII skyriaus mokiniai kviečiami dalyvauti.

VALDYBA

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 jr 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 bilietų reikalu kreip
tis pas A. Juozapavičių tel. LE4- 
5015, 20 Kensington N., Hamil
ton. (Sklb.)

Tikinčiosios Lietuvos Diena, 
minima kasmet visose Kanados 
lietuvių katalikų šventovėse, ir 
šiemet bus atžymėta pirmąjį ko
vo sekmadienį specialiomis pa
maldomis, pamokslais ir rinklia
vomis, skirtomis okup. Lietu
vos tikinčiųjų šalpai. Tai pagal
bos diena persekiojamiems mū
sų tautiečiams Lietuvoje. KLK 
Centras skatina visas parapijas 
ir organizacijas pirmąjį kovo 
sekmadienį tinkamai paminėti 
Tikinčiosios Lietuvos Dieną.

KL Katalikų Centras buvo 
susirinkęs posėdžio Toronto 
Prisikėlimo par. posėdžių kam
baryje vasario 13 d. Dalyvavo 
nariai ne tik iš Toronto, bet ir 
iš Delhi bei Hamiltono. Pirm, 
dr. J. Sungaila padarė praneši
mą apie centrinio organo posė
dį Čikagoje ir painformavo apie 
pasaulio liet, katalikų suvažia
vimą Romoje š.m. liepos 1 d. 
Šv. Metų proga. Aptarus orga
nizacinius reikalus, nutarta 
rengti Kanados lietuvių katali
kų suvažiavimą š.m. lapkričio 
1 d. Toronto Prisikėlimo patal
pose ir sudaryti atitinkamą pro
gramą bei atžymėti šv. Metus. 
Suvažiavime dalyvauti bus kvie
čiami parapijų, organizacijų bei 
institucijų atstovai. Be organi
zacinių posėdžių, numatytas re
liginis koncertas ir iškilmingos 
pamaldos.

“Gintaras” jau platina bilie
tus į savo 20-ties metų sukakties 
koncertą. Salė — St. Lawrence 
Centre for the Arts Theatre, tu
rinti tik 800 vietų, tad pataria
ma apsirūpinti bilietais iš anks
to. Jau dabar galite užsisakyti 
bilietus paskambinę K. Rusinui 
tel. 533-2511. Dėkojame A. N. 
Slivinskams už $50 auką “Gin
tarui”. “TŽ” nr. 7 buvo paskelb
ta netiksli pavardė. Atsiprašo
me. “Gintaro” tėvų komitetas

Kanados lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimas įvyks 
Toronte kovo 1 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose, 1011 Col
lege St. Pradžia — 9 v.r. Prašo
me visus mokytojus dalyvauti. 
Suvažiavimą rengia KLB švieti
mo komisija, kurią šiais metais 
sudaro: pirm. S. Martinkutė, 
garbės pirm. L. Tamošauskas, 
vicepirm. J. Andrulis, sekr. ir 
ižd. S. Bubelienė, bendraraščių 
sekr. V. Taseckas ir narė G. 
Juozapavičiūtė.

Iš okupuotos Lietuvos į To
rontą gyventi atvyko ukrainietis 
smuikininkas Juri Mazurkevič, 
kurio žmona yra Kipro Petraus
ko įdukrinta duktė. Jos tėvas 
buvo smuikininkas tomerancas. 
Vokiečių okupacijos metu Pet
rauskai ją įdukrino ir tuo būdu 
išgelbėjo jos gyvybę. Antrajam 
D. karui baigiantis E. Petraus- 
kienė-žalinkevičaitė su vaikais 
buvo pasitraukusi į Vokietiją, 
bet vėliau grįžo Lietuvon. To
je kelionėje buvo ir minėtoji 
Pomerancaitė. Su dabartiniu sa
vo vyru ji susipažino Maskvos 
konservatorijos smuiko klasėje 
ir susituokė 1962 m. J. Mazur
kevič 1969 m. dalyvavo smuiki
ninkų konkurse Montrealyje ir 
laimėjo I premiją. Pastaruoju 
metu abu gyveno Lietuvoje. 
Emigravo pasinaudodami leng
vatomis žydams. Kurį laiką bu
vo Italijoje, o iš ten imigravo 
Kanadon. Toronte jiedu užmez
gė ryšius su ukrainiečiais ir lie
tuviais. D. Mazurkevičienė gra
žiai kalba lietuviškai. Ji yra lai
mėjusi Leipcige Bacho muzikos 
konkurse ir taip pat Rumunijo
je Enesco premiją. Abu Mazur- 
kevičiai dalyvavo Vasario 16 
bankete. Jiedu koncertuos ko
vo 7 d. St. Lawrence salėje. 
Taip pat jiedu pasiruošę duoti 
koncertą ir lietuvių visuomenei.

KLB Šalpos Fondo vadovybė 
Hamiltone atsiuntė $25 auką 
“T. Žiburiams” už talką labda
ros srityje. Laikraščio leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką.

Dail. Leono Urbono paveiks
lų yra ukrainiečių savininkų 
meno galerijoje Niagara Falls. 
Jos vardas — “Art Gallery and 
Museum”, Queen Elizabeth 
Way, Niagara Falls, Ont. Tel. 
356-1514. Galerijoje yra įvai
rių dailininkų paveikslų bei 
skulptūrų. Taipgi ten gali būti 
rengiamos meno parodos. Ga
lerijos savininkai laukia lietu
vių atsilankymo. Ypač įdomūs 
ten ukrainiečių dailininko W. 
Kurelek religiniai ir kitokio po
būdžio kūriniai.

H MONTREAL®
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Berniukai 7-11 metų amžiaus, 
kurie norėtų įsirašyti į skautus, gali 
tai padaryti kiekvieną antrą sekma
dienį, sueigų metu, kurios vyksta 
par. svetainėje.

— Neužilgo iš spaudos išeis antro
ji mūsų klebono parašyta knyga 
“Menas spalvų ir formų žaisme”.

— Parapijiečiai, kurie dar nėra 
atsiėmę sekmadienio aukų vokelių, 
tai gali padaryti po 10 ar 11 v. pa
maldų, kreipdamiesi pas par. k-to na
rius.

— Klebonas jau yra pradėjęs iš
davinėti pakvitavimus pajamų mo
kesčių atskaitoms. Juos galima gau
ti kiekvieną sekmadienį po 11 v. pa
maldų. Kam tai nėra patogu, tai gali 
padaryti kitu laiku iš anksto susita
ręs su klebonu tel. 521-9930. Ta 
proga galima užsimokėti ir par. mo
kestį $10.

— Klebonas ir par. k-tas kviečia 
visus atsilankyti į tradicinę Kazimie- 
rinių vakarienę kovo 1 d. par. sve
tainėje. Nepamirškime paaukoti do
vanų vakarienės loterijai.

— Klebonas išsiuntinėjo visiems 
parapijiečiams praėjusių metų fi
nansinę apyskaitą ir atitinkamą laiš
ką.

— Jau išmokėjom $10.000 skolos. 
Beliko $20.000 skola. Jeigu viskas 
eis gera linkme,-tai po 2-3 metų mes 
nebeturėsime skolų. Kyla klausimas, 
ką ateityje turėsime daryti su tais 
pinigais, kurie liks metų gale? O gal
būt dar didesnis klausimas iškils, ar 
pajėgsime ir toliau visai neturinčią 
skolų parapiją išlaikyti savo rankose 
ir širdyse? Grįžkime tik 5 metus 
atgal. Kalėdų naktį, Velykų rytą 
mūsų šventovėje neužtekdavo sėdi
mų vietų. Šiandien tas vaizdas yra 
labai pasikeitęs. Baigsime mokėti 
skolas — tai džiugu, bet ar pajėgsi
me ir toliau išlaikyti savo parapiją 
taip, kaip šiandien? Kiek jėgos lei
džia, savo sūnus ir dukras ruoškime 
ateities parapijos gyvenimui ir įskie
pykime jiem tą meilę, kurią perdavė 
mums mūsų tėvai. K. A.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas įvyks vasario 
23, sekmadienį, po 11 v. Mišių sese
lių namuose. Paskaitą skaitys Jūra
tė Ciplijauskaitė-Tanner. Bus aptar
tas Velykų stalo ruošimas. Svečiai, 
viešnios ir narės maloniai kviečia
mi atsilankyti. D.

Mūsų ligoniai. Kotryna Taujėnie- 
nė, St. Danaitienės motina, krisda
ma susilaužė šonkaulius. Kadangi ji 
turi nestiprią širdį, susidarė labai 
sunkios komplikacijos, ir ligonė at
sidūrė kritiškoje padėtyje. A. S. Ba
naičiai turėjo nutraukti atostogas 
Floridoje ir skubiai grįžti globoti 
motinos. Taip pat atvažiavo iš To
ronto duktė p. Ledienė. Dr. Popie- 
raičio priežiūroje ligonė sustiprėjo 
ir jai! gali priimti lankytojus. Gydo
si Ready Memorial ligoninėje, 304 
kambaryje. Toje pačioje ligoninėje 
po operacijos sveiksta Albertas Jo
nelis ir A. Gustainis.

Gavėnios rekolekcijas Aušros Var
tų parapijoje ves kun. J. Venckus, 
kuris N. Lietuvoje daugiausia ves
davo rekolekcijas universitetų stu
dentams ir gimnazijų moksleiviams. 
Savo paprastu ir nuoširdžiu žodžiu 
buvo visiems artimas, suprantamas 
ir mėgstamas, šv. Kazimiero para

DABAR sumažini pajamų mokesčius 
ir sutaupai pensijai

ŠIANDIEN duoti užtikrintų pensijos 
planų gali tik gyvybės 
draudimo b-vės
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TEL. 722-3545
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Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumų.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdraudė. 
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union Leogue, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS:

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

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

pijoj rekolekcijas ves kun. dr. Pra
nas Gaida, “T. Žiburių” redaktorius.

“Nepriklausomos Lietuvos" spau
dos balius vasario 8 d. šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje susilaukė ne
mažo skaičiaus tautiečių. Buvo gana 
daug akademinio jaunimo, kuris ne 
tik šoko ir linksminos, bet ir padėjo 
aptarnauti svečius, šiame baliuje 
buvo baigta grožio karalaičių rinki
mo tradicija. Vietoj jos buvo ren
kama puošniausia pora. Premiją lai
mėjo "Gintaro” ansamblio šokėjai 
Petras ir Alma Drešeriai.

Susirinkimas. Vasario 23, sekma- 
dienj, po 11 v. pamaldų A V parapi
jos salėje šaukiamas šv. Onos Drau
gijos susirinkimas, kuriame bus ga
lutinai aptarta Juozų pagerbimo pie
tūs kovo 16 d. AV salėje. A. A.

“Vaivorykštės" projektas 
sparčiai ruošiasi savo darbų parodai 
vasario 28, kovo 1 ir 2 dienomis Auš 
ros Vartų parapijos ir N. Pr. M. se
selių namų salėje. Iškilmingas ati
darymas įvyks vasario 28, penktadie
nį, 8 v.v., dalyvaujant valdžios atsto
vams. Jau sutiko dalyvauti J. Camp 
bell, ministeris B. Mackasey, dail. A 
A. Tamošaičiai iš Kingstono, v.s. L. 
Milukienė iš Niujorko. Kitų atsaky
mai dar laukiami. Kovo 1 d. paroda 
atidaroma 2 v.p.p. Vėliau, 3 v.p.p., 
bus rodomos skaidrės — įvairūs au
dimo būdai visame pasaulyje, ypač 
primityviuose kraštuose. Robert Lec
lerc — Kvebeko audimo staklių spe
cialistas ir žinomas audėjas specia
liai atvyksta iš Lilctville ir duos įdo
mius paaiškinimus. 7 v.v. — skaidrės 
apie lietuvių tautodailę su dail. A. 
A. Tamošaičių paaiškinimais. Kovo 2 
d. paroda atidaroma 10 v.r. Po 11 v. 
pamaldų bus skaučių 25-mečio pami
nėjimas, dalyvaujant vyriausiajai 
skautininke! L. Milukienei iš Niujor
ko; tautodailės studijos įsteigimas, 
kilnojamos parodėlės atidarymas, pa
rodos uždarymas. Paroda vyks Auš
ros Vartų parapijos salėje. Skaidrės 
bus rodomos N. Pr. M. seselių namų 
salėje.

Reikia tikėtis, kad tautiečiai gau
siai dalyvaus. Bus įdomu pažiūrėti, 
ką per 10 mėnesių šiais moderniais 
laikais niekad laiko neturį žmonės 
gali, išmokti ir padaryti, ką "Vaivo
rykštės” projektas suspėjo realizuoti 
ir ką planuoja ateičiai. R.

Lituanistinė mokykla šiais 
metais švenčia 25 metų darbo sukak
tį. Tėvų komitetas nutarė surengti 
iškilmingą šios sukakties minėjimą 
kovo 8 d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Programoje — oficialioji ir me
ninė dalis, po to — vaišės. Meninėje 
dalyje pasirodys jauna kylanti solis
tė Anita Pakalniškytė iš Hamiltono 
ir poetas Henrikas Nagys. Minėjimo 
žodis bus dr. I. Maziliauskienės-Gra- 
žytės. Visi Montrealio lietuviai, seni 
ir jauni, lankę lietuvišką mokyklą ar 
ne, turį vaikų ar ne, yra nuoširdžiai 
kviečiami šiame minėjime dalyvauti. 
Ypatingai kviečiami visi buvę šešta
dieninės mokyklos, lituanistinių 
kuršy mokiniai ir mokytojai. Lietu
višką mokyklą lankiusių ar baigusių 
yra keli šimtai. Mokykloje dirbusių 
mokytojų yra kelios dešimtys. Kaip 
gražu būtų visiems susitikti ir pasi
dalinti kartu dabartiniais lietuviškos 
mokyklos rūpesčiais bei džiaugsmais.

P. Adamonis


