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Naujoje mozaikoje
Kol gyvenome Lietuvoje, rūpėjo pastarosios vieta pasaulio 

mozaikoje. Tada aidėjo prof. K. Pakšto populiarus šūkis: “Pasukti 
laikrodį šimtą metų pirmyn”. Visose srityse pradedanti naują gy
venimą Lietuva turėjo vytis laisvojo pasaulio tautas. Daug ji pada
rė savo intensyviame kūrybiniame procese, bet dar daugiau būtų 
padariusi, jei ne rusiškoji okupacija. Pastarosios pareigūnai dabar 
labai jau giriasi padaryta pažanga, bet laisvėje Lietuva būtų neabe
jotinai pasiekusi daugiau. Jeigu tauta galėjo padaryti tokią pažan
gą vergijoje, juo labiau būtų galėjusi laisvėje. Lietuvos žmonių 
rūpestis dabar — savosios šalies vieta Sov. Sąjungos ir viso pasau
lio mozaikoje. Išeivija gi turi kitą rūpestį, būtent, savąją vietą 
gyvenamosios šalies mozaikoje. Ten, kur gyvena labai maži lietu
vių būreliai, žinoma, problema nekyla. Tenai tenka prisitaikyti visu 
plotu ir rūpintis tiktai paskirų individų įnašais į vietinį gyvenimą. 
Kas kita didiesiems lietuvių telkiniams. Jiems rūpi ne tik indivi
dualumas, bet ir sutelktinis įnašas į šalies gyvenimą. Šis aspektas 
kiekvienoje šalyje sprendžiamas kiek skirtingai. Vienur gyvenamo 
krašto politika siekia kuo greičiau suliedinti visus elementus į 
vienalytę masę, kitur to spaudimo visai nėra arba labai nedaug.

★ ★ ★
Bene daugiausia laisvės tuo atžvilgiu yra anglosaksų kraštuo

se. Turbūt nepripuolamai susitelkė juose ir didžioji dalis mūsų 
išeivijos, ypač naujosios. Tiesa, ilgą laiką JAV-se vyravo tyli asimi
liacijos politika, vadinama “melting pot”, kurioje sutirpo daug 
ir mūsų tautiečių. Būtų perdaug drąsu tvirtinti, kad ta politika 
visai išnyko. Ne, ji neišnyko, tačiau amerikiečių viršūnėse papūtė 
nauji vėjai —kilo susidomėjimas etninių grupių kultūromis, jų 
galimu įnašu į bendrąjį krašto lobyną. Tai matyti ypač universi
tetuose. Jei tie vėjai nepasikeis, naujoji politika galės ir plačiau 
bei giliau įsitvirtinti. Dar ryškesnis ir galbūt pats ryškiausias naujų 
vėjų pavyzdys yra Kanada, čia “melting pot” politika niekad ne
buvo stipri, bet nuo 1972 metų prasidėjo labai ryškus posūkis nau
ja linkme, būtent, daugiakultūrės Kanados linkme. Ak buvo kal
bama ir anksčiau apie kanadiškąją mozaiką, bet tik privačiuose 
sluogsniuose. Valdžios sferų ji nesiekdavo. P. E. Trudeau vyriau
sybė oficialiai paskelbė daugiakultūrės Kanados politiką, kuri iš 
dalies jau buvo paruošta velionies premjero Pearsono vyriausybės. 
Tuo būdu dabar Kanadoje yra dvi oficialios kalbos — anglų ir 
prancūzų, bet nėra oficialios kultūros. Visos etninės grupės yra 
laikomos etnokultūrinėmis grupėmis, kurioms tenka susirasti savo 
vietą plačioje Kanados mozaikoje. Tas pastangas vyliausrj;ma 
ne tik politiškai, bet ir finansiškai.

★ ★ ★
Kokia gi yra tuo atžvilgiu lietuvių būklė? Kanados lietuvių 

oficialiai esama apie 25.000. Palyginti su vokiečiais, italais, ukrai
niečiais, portugalais ..., tai nedidelė grupė, tačiau ji savo poten- 
cialumu gali lenktyniauti ir su žymiai didesnėm grupėm. Lietuviai, 
kad ir neoficialiai, yra atstovaujami daugiakultūrėje Kanados 
taryboje, kurios uždavinys — pateikti vyriausybei atitinkamus 
projektus bei sugestijas ar pageidavimus. Antra, lietuviai turi gana 
daug kultūrinių lobių bei kultūrinių vienetų. Viena knyga apie

Pasaulio įvykiai
KOMUNISTAI APSUPO KAMBODIJOS SOSTINĘ PHNOM PENHĄ IR 
baigia užimti paskutines prez. L. Nolo kariuomenės bazes Me- 
kongo upės pakrantėse. Visi sausumos keliai į sostinę jau atkirsti. 
Tiekimą Mekongo upe iš P. Vietnamo sustabdė minos, pakrantėse 
sutelkta komunistų artilerija. Priešlėktuvinės raketos pradeda 
sproginėti ir Phnom Penho aerodromo pakraščiuose. JAV amba
sada iš Phnom Penho jau išsiuntė moteris bei vaikus ir pataria 
išskristi visiems civiliams amerikiečiams. Prez. G. Fordas sustip
rino tiekimą oro keliu iš Tailandijos, parūpindamas daugiau karo 
aviacijos transportinių lėktuvų civilinei “Bird Air” bendrovei, ku
ri jų įgulas samdo iš buvusių karo lakūnų eilių. Laikinai į maisto 
ir šaudmenų tiekimą buvo įjungtos dvi amerikiečių orinio susi

Kanados lietuvius jau yra išleista prieš keletą metų, nauja rašoma 
prof. R. Vaštoko. Yra visa eilė ženklų, rodančių gana gyvą kultū
rinį lietuvių gyvenimą įvairiose srityse. Jam trūktsa tiktai organi
zuotumo. Taip jau buvo nuo imigracijos pradžios, taip yra ir dabar. 
Kažkodėl kultūrinė sritis nesusilaukė planingos organizacinės ran
kos, ėjo daugiau savaimingai. Kartais trūksta jame judrumo, ry
šių su valdinėmis įstaigomis, platesnės iniciatyvos. Dėlto kitos et
nokultūrinės grupės, nebūdamos pajėgesnės, daugiau padaro ir 
gauna daugiau valdinės paramos. Į kultūrinę sritį turėtume at
kreipti dėmesį, nes tai sritis, kurios dėka galime išsikovoti iškilią 
vietą Kanados mozaikoje. Be to, išeivijoje sukurti kultūriniai lo
biai turės savo vietą ir visos lietuvių tautos kultūroje. Kanada 
iki šiol yra sudariusi palankiausias sąlygas etnokultūrinei veiklai. 
Belieka jomis tinkamai pasinaudoti. Pr. G.

ĮVYKIAI Pašto streikas
Kanados pašto paslaugas va

sario 19 d. vėl nutraukė 18.600 
federacinės valdžios tarnautojų 
unijos “Public Service Alliance 
of Canada” streikas, šiai uni
jai priklauso pašto mechanikai, 
aerodromų pakilimo bei nusilei
dimo takų valytojai bei kitos 
panašaus pobūdžio pagalbinės 
grupės. Jų narių vidutinis sa
vaitinis atlyginimas jau yra 
$176.80. Unija pirmiausia pa
reikalavo padidinti atlyginimus
42,5% per vienerius metus, bet 
vėliau nusileido iki 37% dve
jiem metam. Tarpininkų komi
sija pasiūlė 15,4% pirmaisiais 
metais ir 10,6% antraisiais. 
Streikininkai pagrindiniu taiki
niu pasirinko Torontą, per ku
rio centrinį paštą kasdien per
eina apie 50% visos Kanados 
siuntų. Nors Toronte tėra 220 
streikuojančių pašto mechani
kų, jų piketavimo liniją atsisa
kė peržengti siuntas iš pašto dė
žučių surenkančių automobilių 
vairuotojai, priklausantys laiš
kanešių unijai. Dėl darbo sto
kos Toronto paštas pasiuntė 
namo apie 7.000 laiškanešių ir 
laiškų skirstytojų, kurie dabar 
grasina teismo keliu reikalauti 
kompensacijos iš pašto vadovy
bės ir pilnos nedarbo draudos. 
Blogiausia, kad šis 220 mecha
nikų sukeltas streikas tėra tik
įvadas į platesnio masto strei-

kus. Laiškanešių unija, atmetu
si pašto pasiūlymus, turės teisę 
pradėti streiką kovo pabaigoj 
ar balandžio pradžioj. Visus ki
tus pašto tarnautojus jungianti 
paštininkų unija atsisakė pra
dėti derybas, kol jos nariai ne
gaus atlyginimo padidinimo in
fliacijai kompensuoti ir kol vy
riausybė nesutiks paštui suteik
ti pilnų valdinės bendrovės 
(crown Corporation) teisių. To- tentiško rusiško teksto (II t.,

242 psl.): “Tose jungtuvėse suronto dienraščiai “Sun” ir 
“Globe and Mail” aštriais veda
maisiais pasisakė prieš paštinin
kų unijų dabartinius metodus, 
legaliais ir nelegaliais streikais 
kankinančius visą kraštą. Vis 
dažniau pasigirsta siūlymų fe
deracinei vyriausybei perduoti 
paštą privačioms bendrovėms. 
Tada jo paslaugas paspartintų 
tarp tokių bendrovių vykstan
čios varžybos, o besaikius pašti
ninkų reikalavimus pašalintų 
bankroto grėsmė, nes privačios 
bendrovės operuoja tik gauna
momis pajamomis, neturėdamos 
užnugaryje neišsemiamo valsty
bės iždo. Be to, pašto suskaldy
mas į atskiras bendroves padė
tų išvengti visuotinių streikų, 
sudarytų progą pašalinti iš paš
tininkų eilių įvairaus plauko 
marksistus, darbą sabotuojan
čius tinginius, atsakingumu ne
pasižyminčius tarnautojus, ku-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Simas Kudirka sako kalbą Vasario 16 minėjime Toronte, kur dalyvavo per 1.500 asmenų. Nuotr. Ron Pozzer

Šaukiasi dėmesio faktai
JAV-se leidžiamame laikraš- Tai įdomus faktas, dėl kurio keiti nzinę revoliuciją Rusijo- 

tyje “The Wanderer” 1975 m. turėtų sujusti pirmiausia Vokie- je. Jam esą rūpi moralinė re-
sausio 2 d. laidoje buvo iš
spausdintas G. Alexenko - Go
shen, Ind., USA, laiškas, kuria
me įrašyta verta dėmesio pa
staba apie Solženiciną ir lietu
vius.

Leidėjo nesąžiningumas
“Pažangus vokiečių žurnalas 

“Der Spiegei”, spausdindamas 
aštuntąjį “Gulago salyno” (II 
t.) skyrių, praleido eilutes, ku
riomis Nobelio premijos laurea
tas išreiškia krikščionišką gyve
nimo sampratą. Mums nėra ži-
noma, ar Solženicinas tai ži
nojo.

Žurnalo “Der Spiegei” 146 
puslapyje (1974 m. spalio 28 d.) 
išspausdinta: “Toje pačioje sto
vykloje buvo kalinamos lietu
vių mergaitės, ištekėjusios už 
savo tautiečių, nepaisant ski
riančios sienos. Kunigas, taip 
pat kalinys, raštu paliudijo, kad 
tas vyras ir ta mergaitė susi
jungė amžinu ryšiu Dievo aki
vaizdoje ...” “Der Spiegei” 
tekste čia padaryta pauzė. Pra
leistos sekančios eilutės iš au- 

nepažįstamu kaliniu iš anapus 
sienos, jungtuvėse, kurios kata
likei mergaitei yra nesuardo- 
mos ir šventos, aš girdžiu an
gelų chorą. Tai tarytum savęs 
išsižadanti dangiškos šviesos 
nuostaba. Tai perdaug kilnu 
šimtmečiui, pilnam savanaudiš
kumo ir triukšmingo džiazo. 
Kengir jungtuvių rezultatai bu
vo gana nelaukti. Dangus girdė
jo maldas ir padėjo (žiūr. V sky
rių, XII skirsnį).

Tokia yra autentiška Solženi- 
cino nuomonė apie tas lietuvių 
mergaites ir dangų. Lieka neiš
aiškinta, kodėl “Der Spiegei” 
nenorėjo to paskelbti. Gal lais
vojo pasaulio lietuvių organiza
cija ir laisva bei sąžininga vo
kiečių spauda galės pasipriešin
ti liberalaus “Spiegelio” cenzū
rai ir bandys patikrinti, kiek tai 
derinasi su žurnalistine etika ir 
spaudos laisve.”

tijos Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga ir 
ypač Lietuvių Rašytojų Drau
gija, kuri yra parašiusi gražų 
raštą, pagerbiantį A. Solženici
ną. Tuo reikalu turėtų pasisaky
ti ir pats A. Solženicinas.

Priekaištai rašytojui
Rašytojas A. Solženicinas, 

pradėjęs gana plačiai reikštis 
V. Europoje, sulaukė ir prie
kaištų iš kaikurių vakariečių 
žurnalistų bei rašytojų. Vienas 
kitas prosovietinis žurnalistas 
ėmė pulti A. Solženiciną dėl jo 
užimtos pozicijos, o vokiečių 
rašytojas Guenter Grass ėmė 
priekaištauti dėlto, kad A. Sol
ženicinas, kaip vienas žurnalo 
“Kontinent” iniciatorių, pavedė 
jį leisti garsiajai vokiečių lei
dyklai “Springer-Konzern”. 
Mat, pastaroji yra aiškiai anti
komunistinė ir mielai spausdina 
tos srities raštus. A. Solženici
nas spaudos konferencijoje 
Zueriche G. Grasso priekaištą 
atmetė ir dargi jį patį kritikavo 
už tokią laikyseną. Pasak Solže- 
nicino, jau 40 metų visas Sov. 
Sąjungos dvasinis gyvenimas 
yra sunaikintas. Tai įvyko ste
bint vakariečių intelektualams, 
kurie jau per 50 metų sovieti
niams budeliams himnus gieda. 
Jei G. Grass taip jautriai rea
gavo dėlto, kad “Kontinentas” 
“Springer-Konzern” leidykloje 
pasirodė, tai reikėtų paklausti 
jį, kodėl leido “mūsų budelių 
talkininkams” jo (Grasso) raš
tus spausdinti. Ne Springeris 
sunaikino 40 milijonų žmonių 
Gulago salyne — aiškino Solže
nicinas. Taipgi ne Springeris iš
davė 1944 m. Varšuvos sukili
mą, ne Springeris numalšino 
1953 m. Berlyno riaušes ir 1956 
m. Budapešto sukilimą, ne 
Springeris 1968 m. užėmė Pra
hą. “Bet su tais, kurie visa tai 
padarė, mielai bendradarbiau
ja Vakarų rašytojai” — pareiš
kė Solženicinas. Tame pasisaky
me pastarasis pabrėžė, kad savo 
veikla Vakaruose nesiekia su- 

voliucija — atskleisti tiesą, pa
daryti galą sovietiniam melui ir 
jo skleidimui.

Pavojingi pabėgėliai
V. Vokietijos spaudoje vis 

pasirodo žinučių apie naujuo
sius pabėgėlius iš Sov. Sąjun
gos ir jos bloko šalių. “Rheini- 
sher Merkur” jau prieš keletą 
mėnesių paskelbė informaciją 
apie nepatikimus tarnautojus 
“Radio Free Europe” instituci
joje, kuri veikia Muenchene. 
Joje esą buvo susekti net trys 
šnipai: Czechowicz, Smolinsky 
ir Marak. Tai rodo, kad priėmi
mas į tokias vietas naujų emi
grantų iš sovietinių šalių yra 
nesaugus. Nėra žinoma, kokias 
žinias pateikė apie save Ma
rak, bet esanti gerai žinoma 
Andriejaus Smolinskio praeitis 
— ji buvusi labai raudoiia: 
kompartijos narys, asmeninis 
vicepremjero referentas (Čeko
slovakijoj?). Lieka neaišku, kaip 
toks asmuo galėjo būti paskir
tas į didžiai atsakingą vietą. 
Pasak vokiečių laikraščio, ame
rikiečių saugumo organų meto
dai turėtų būti peržiūrėti, nes 
tarp naujųjų pabėgėlių yra ir 
sovietinių agentų.

Auksiniai lietuviai
V. Vokietijos Lietuvių Bend

ruomenė išleido kuklią 20 psl. 
brošiūrą, kurioje paskelbė tų 
vokiečių atsiliepimus, kurie po
kario metais, bado genami, iš 
Rytprūsių būriais vyko Lietu
von maisto jieškoti. Knygelė pa
vadinta “Deutsche in Litauen 
nach 1945. Eine Dokumenta- 
tion”. Joje surinktos ištraukos 
ir daugelio vokiečių atsiliepi
mų, paskelbtų įvairiuose leidi
niuose. Juose atsispindi auksi
niai lietuviai, gelbėję vokiečius 
ir kitus nuo bado, nors patys 
varge gyveno. Tai matyti ypač 
dokumentiniame leidinyje “Do
kumente der Menschlichkeit”. 
Štai būdinga ištrauka iš Elisa
beth Pfeil pareiškimo.

“Lietuviai mums buvo kaip 
angelai, nors jie patys ne per- 

siekimo bendrovės — “World 
Airways” iš Kalifornijos, “Air
lift International” iš Floridos. 
Pagalbos tiekimą varžo finansų 
stoka. Kongresą prez. G. For
das paprašė paskirti papildo
mus $300 milijonų P. Vietna
mu! ir $222 milijonus Kambodi- 
jai, bet 82 abiejų partijų kong
reso nariai jau yra pasisakę už 
visišką paramos nutraukimą. 
Baltųjų Rūmų iniciatyva suor
ganizuota kongresmanų ir sena
torių ekskursija į P. Vietnamą 
bei Kambodiją atidėliojama dėl 
ekonominiu požiūriu svarbių 
sprendimų pačiame Vašingto
ne. Buvo tikėtasi, kad tie eks
kursantai, susipažinę su komu
nizmo grėsme P. Vietname ir 
Kambodijoje, parems prez. G. 
Fordo pastangas sustiprinti pa
galbą minėtiesiems kraštams. 
P. Vietname komunistų parti
zanai ir š. Vietnamo kariuome
nės daliniai taip pat stiprina 
puolimus, o Sovietų Sąjunga 
reikalauja j Jungtinių Tautų 
tarptautines konferencijas įsi
leisti P. Vietname sudarytos ko
munistinės provizorinės vyriau
sybės atstovus. Tai yra aiškus 
pradinis bandymas gauti pilną 
pripažinimą P. Vietnamo komu
nistams šioje tarptautinėje or
ganizacijoje.

NAUJA VILTIS
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio dešimtoji diplomatinė 
kelionė į Artimuosius Rytus bu
vo užbaigta vilties teikiančiais 
susitikimais su Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministeriu 
A. Gromyka ir Irano šeiku R. 
Pahlevi Šveicarijoje. Iš pirmo
jo buvo gautas įsipareigojimas 
duoti daugiau laiko H. Kissin- 
gerio siekiamiems daliniams 
sprendimams, o antrasis sutiko 
pilnai patenkinti visus Izraelio 
naftos poreikius. Matyt, H. Kis- 
singeris siekia Izraelio pasitrau
kimo Sinajaus pusiasalyje iš 
Egiptui priklausiusių Abu Ro- 
deiso naftos šaltinių, kurie pa
tenkina beveik pusę visos naf
tos paklausos Izraelyje. Liku
sią naftą Izraelis įsiveža iš Ira- 

tekliuje gyveno — ir pas juos 
vargo netrūko. Tačiau kiekvie
nam jie ką nors davė. Pamatę 
ateinančius iš tolo barbendavo į 
lango stiklus. Daugelį pusiau iš
badėjusių vaikų ir moterų jie 
atgaivino. Dėlto, kol gyva būsiu, 
nuolat jiems svetingumo himną 
giedosiu. Aštrios tautų neapy
kantos laikais toji maža tauta 
pavyzdingu būdu parodė žmo
niškumą ... Vienas dalykas 
man ypač krito į akis, kurį no
rėčiau paminėti: lietuvis yra pil
nas neriboto tautinio pasidi
džiavimo — nuo iškiliausio iki 
paprasčiausio žmogaus. Jo tau
ta jam yra viskas. Visų pirma 
betgi žmogus! Tai aš patyriau, 
dėlto apie tai kalbėsiu bei už 
tai dėkosiu. Ir tai įgalina mane 
tikėti, kad tarp tautų dar yra 
bendras pagrindas, ant kurio 
gali būti sukurta bendra ateitis 
taikiame sugyvenime”.

Tokių liudijimų minėtoje 
knygelėje yra daug. Tiktai gai
la, kad ta brošiūra išleista taip 
jau kukliai, tokiu smulkiu šrif
tu, tarytum joje būtų išspaus 
dinta nereikšminga medžiaga. 
Tokie dalykai turėtų būti sklei
džiami daug plačiau ir drąsiau, 
kad atsvertų žiaurius priekaišta
vimus lietuviams iš kaikurių 
kitų tautybių. M. 

no. Egipto užsienio reikalų mi- 
nisterio I. Fahmio pranešimu, 
Sovietų Sąjunga vėl pradėjo 
tiekti ginklus Egiptui, laikyda
masi prieš porą metų pasirašy
tos sutarties. Iš Britanijos už 
$240 milijonų Egiptas gavo tei
sę savo teritorijoje gamintis 
“Hawker Siddeley” bendrovės 
britiškus sprausminius naikin
tuvus.

SUSTABDĖ PROJEKTĄ
Prez. G. Fordo suprojektuotą 

$3 specialų muitą statinei im
portuotos naftos JAV senatas 
66:28 balsų santykiu atidėjo 
trims mėnesiams, nors $1 mui
tas jau yra įvestas nuo vasario 
1 d., o kovo 1 d. jis turėjo būti 
padidintas iki $2, balandžio 1 
d. — iki $3. Per tuos tris mė
nesius senatas planuoja paruoš
ti savo projektą. Prez. G. For
das muito patvirtinimo atidė
jimą žada vetuoti. Minėtasis 
muitas turi tikslą sumažinti įve
žamos naftos kiekį milijonu sta
tinių kasdien ir per 10 metų 
parūpinti pakankamai naujų 
naftos šaltinių Texas ir Alias
kos valstijose.

PASKYRĖ BAUSMES
Teisėjas J. Sirica paskyrė 

bausmes š.m. sausio 2 d. kaltais 
pripažintiems pagrindiniams 
buvusio prez. R. Niksono bend
radarbiams. Nuo 30 mėnesių iki 
8 metų kalėjimo gavo buvęs 
teisingumo sekr. J. Mitchell, 
patarėjai H. R. Haldeman ir J. 
Ehrlichman, nuo 10 mėnesių 
iki trejų metų — rinkiminio 
vajaus darbuotojas R. Mardian. 
Visi jie buvo apkaltinti įsivėli
mu į Watergate aferą. Minima
li ir maksimali bausmė, atrodo, 
turi tikslą minėtuosius asmenis 
išlaikyti kalėjime teisėjo nu
statytą minimalų laiką. Nuteis
tųjų advokatai dabar pradės 
apeliacijas, kurios gali trukti 
porą metų.

ATNAUJINO DERYBAS
Sovietų Sąjunga ir komunis

tinė Kinija vėl atnaujino dery
bas sienų klausimu. Jos buvo 
pradėtos 1969 m., kai įvyko su
sikirtimai sovietinio Sibiro ir 
Sinkiango provincijos pasieny
je, bet nedavė jokių rezultatų ir 
buvo nutrauktos. Atnaujintose 
derybose Pekinge Sovietų Są
jungai atstovavo užsienio rei
kalų ministerio A. Gromykos 
pavaduotojas L. Iljičevas. Jų re
zultatai tebėra nepaskelbti.

RINKIMAI PORTUGALIJOJE
Portugalijos prez. F. da Cos

ta Gomes paskelbė konstituci
nio ansamblio rinkimus balan
džio 12 d., o parlamento rinki
mus pažadėjo pravesti sekantį 
rudenį. Portugalus jis ragino 
atsisakyti tokių partijų, kurios 
perša būsimą rojų, bet remiasi 
neapykanta bei jėga, šie jo žo
džiai, be abejonės, buvo skirti 
komunistams. Kariuomenės va
dovybė, leisdama rinkimus, pa
reikalavo iš valdžioj dalyvau
jančių socialistų, populiariųjų 
demokratų ir komunistų veto 
teisės tokiu atveju, jei būtų su
sikirsta su išrinkta vyriausybe. 
Priešingu atveju grasinama ati
dėti rinkimus. Karininkų pasky
rimas krašto apsaugos ir infor
macijos ministeriais dabar jiem 
suteikė 9:8 nežymią daugumą 
ministeriu kabinete. Paruoštas 
ekonominis planas numato su
valstybinti Portugalijos pramo
nės pagrindines šakas.
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Dvasinio atsinaujinimo keliu
VYSK. V. BRIZGYS

Mūsų laiko visuomenei daro
ma daug priekaištų. Giliau pa
žvelgę turbūt kiekvienas su
prasime, kad tų smerkiamų reiš
kinių dauguma yra ne visuome
nės, o vienos ar kitos nedidelės 
grupelės, kurią visuomenė tole
ruoja. Yfa ir tokių blogybių, 
kurias primeta visuomenei įsta
tymų keliu turintieji galios. O 
pati visuomenė parodo kartais 
visai nelauktų reiškinių. Vienu 
iš tokių reiškinių galima laikyti 
plintantį savanorišką pasninką. 
Kai po II Vatikano santarybos 
tapo beveik pakeista advento 
nuotaika, t.y. žymiai sušvelnin
ta prieš tai buvusi gavėnios ir 
kitų pasninkų drausmė, buvo 
galima laukti, kad pasninkų ir 
kitokių atgailos formų neliks nė 
vardo. Tačiau džiugi iniciatyva 
reiškiasi paskutiniu laiku ne iš 
Bažnyčios viršūnių, o iš visuo
menės, nevienu atveju ir neka- 
talikų, kviečianti žmones į sa
vanorišką pasninką bei labdarą.

Neseniai skaitėme pasaulinė
je spaudoje dar apie vieną reiš
kinį, kad Amerikoje paskutiniu 
laiku iš visokios literatūros di
džiausia paklausa yra Šventojo 
Rašto ir kitokios religinės lite
ratūros. Šie ir kiti gausūs reiški
niai liudija, kad dažnai girdimas 
priekaištas esą mūsų laiko vi
suomenėje liko tik materializ
mas ir kriminalai, yra perdėtas. 
Vienas priekaištas gal yra tei
singas, kartojamas rašytojo 
Louis de Wohl ir kitų, kad mūsų 
laiko visuomenė neskiria tole
rancijos klystančiam asmeniui 
ir jo daromai klaidai. Vienas 
dalykas yra būti pakančių ir at
laidžiu klystančiam ar nusikals
iančiam asmeniui ir kitas — 
nereaguoti į klaidas, į nusikal
timus.

Visoje žmonijoje pastebimas 
dvasinės šviesos išsiilgimas. Gal 
ypatingai tai ryšku mūsų Lietu
voje, Lenkijoje, šios rūšies sen
sacijos vis dažniau pasigirsta iš 
Rusijos, kur žmonės nuo Dievo 
baidomi brutaliu teroru, tačiau 
teroras nepajėgia užslopinti ky
lančios dvasios.

Gavėnios laikotarpyje turbūt 
kiekvienas jieškosime vienokiu 
ar kitokiu būdu dvasinio atsi
naujinimo. Tikras atsinaujini
mas prasideda vidiniame žmo
gaus pasaulyje: susitaikymu su 
savo sąžine ir su Dievu. Žinome, 
kad šį žingsnį tarsi užbaigiame 
Atgailos sakramentu. Kad šis 
susitaikymas būtų pastovus ir 
vaisingas ateityje, yra būtinas 
pastovus pamaldumas ir religi
nis sąmoningumas, apsišvieti
mas. Kalbant apie religinio są
moningumo gilinimą šiais me
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tais derėtų pasistengti ir protu, 
ir širdimi pasisavinti II Vatika
no santarybos nutarimus. Jie 
yra ne praeičiai ir ne vien atei
čiai, bet pirmoje eilėje mums, 
dabar gyvenantiems.

Dvasinis atsinaujinimas, susi
taikymas su sąžine, su Dievu 
neįmanomas be susitaikymo su 

. artimu. Eilės atžvilgiu jis yra 
pirmesnis už formalų susitaiky
mą su Dievu. “Jeigu neši dova
ną prie altoriaus ir ten prisime
ni, jog tavo brolis turi šį tą prieš 
tave, paliki, savo atnašą tenai 
'prie altoriaus, eik pirmiau susi
taikyti su broliu ir tik tada su
grįžęs aukok savo dovaną“ (Mat. 
5, 23). Taigi, mūsų santykiai su 
artimu nėra mažos vertės reika
las. Nuo jų priklauso mūsų sak
ramentų ir kasdieninės maldos 
vertė.

Kita svarbi santykių su arti
mu sritis — žmonės, reikalingi 
kitų pagalbos. Vienus jų žino
me ir galime pasiekti, kitiems 
padėti galime tik organizuotu 
būdu, šelpti reikalingus pagal
bos nėra tik turtingųjų ir pa
maldžiųjų asmenų reikalas, o 
kiekvieno, kuris kiek gali — vie
ni mažiau, kiti daugiau. Visiems 
pasakyta: kaip gali mylėti Die
vą, kurio nematai, jeigu nemyli 
artimo, kurį matai (pig. 1 Jon. 
4, 20).

Dvasinio atsinaujinimo pro
gramoje turėtų rasti vietos ir 
mūsų tautos bei Lietuvos reika
lai. Lietuvos žmonės yra reika
lingi mūsų veiklos, maldos, at
gailos ir aukos. Tik labai mažą 
Lietuvos žmonių skaičių pasie
kiame asmeniškai. Yra atvejų, 
kai galime pagelbėti tik bendro
mis jėgomis. Plačiau to neaiš- 
kindarųas pasakysiu tik trum
pai: kiekvienas lietuvis turėtų 
laikyti savo pareiga duoti Lie
tuvos reikalams nors simbolinę 
auką per BALFą ir LK Religinę 
Šalpą.

Šiandieninė žmonija yra apie 
save geros nuomonės, tačiau ji 
yra dideliame pavojuje, šiandie
niniam žmogui ir visai žmoni
jai reikia daugiau Dievo šviesos 
ir tiesos, negu ji dabar turi. Mū
sų laiko žmonijos dalele esame 
ir mes kiekvienas. Duoti žmoni
jai, ko jai reikia, gali ir privalo 
visi, dabar gyveną. Svarbu kiek
vienam žmogui suprasti ir jaus
ti, kad jis nėra koks nors žmoni
jos atmestas nereikalingas pa
mestinukas, o yra žmonijos na
rys. Visos žmonijos rūpesčiai ir 
reikalai turi būti kiekveinam sa
vi. Kiekvieno mūsų dvasinis at
sinaujinimas bus tiek realus, tei
singas, kiek jis padės mums pa
justi asmeninį ir pastovų suar
tėjimą su Dievu ir su artimu.

Nuo vyskupo sosto iki vienuolyno
Didysis Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, miręs prieš 30 metų 

A. GULBINAS
1975 m. sukaks 30 metų nuo 

arkivyskupo Pranciškaus Kare
vičiaus mirties. Mirė jis anais 
audringais karo metais (1945. V. 
30), mažai kieno tėvynėje išgirs
tas. Tiesa, jis jau buvo ir šiaip 
primirštas, nes per paskutinius 
septyniolika metų gyveno užda
rą uolaus vienuolio gyvenimą. 
Kaikas, ypač kairesnioji spauda, 
yra vis kartojusi, kad jis buvęs 
nušalintas nuo vyskupijos val
dymo, uždarytas ar “pasitrau
kęs” į vienuolyną, kaltino dėlto 
Vatikaną ir t.t.

Saulėlydžio gaisuose
Atskirą Lietuvos katalikų pro

vinciją yra suorganizavęs kitas 
didis ir šventas lietuvis — arki
vyskupas J. Matulaitis, atvykęs 
iš Romos su plačiais įgalioji
mais. Vyskupas Pr. Karevičius 
tuo metu buvo jau 66 metų am
žiaus, kuklus, paprastas, aske
tiško gyvenimo žmogus. Jis do
mėjosi arkiv. J. Matulaičio at
naujintos marijonų vienuolijos 
veikla bei vienuoliniu gyveni
mu. Įstojo į vienuolyną būti 
tikru vienuoliu, o ne šiaip ten 
gyventi, prieš tai metropolito 
pareigoms pastūmėjęs savo pa
dėjėją vyskupą J. Skvirecką, ku
rį prieš kelerius metus buvo pa
sirinkęs savo padėjėju. Iš tikro, 
tuo laiku, be Pr. Karevičiaus, 
Lietuvoje buvo tik du kiti vys
kupai: senyvas ir ligotas Seinų 
vyskupijos vyskupas A. Karo
sas, gyvenantis Marijampolėje, 
ir Žemaičių vyskupas sufraga
nas J. Skvireckas. Taigi, visos 
aplinkybės buvo palankios Skvi
reckui likti Lietuvos katalikų 
metropolitu ir sulaukti daugiau 
naujų vyskupų.

Mylėjo tėviškę
Kai tautinis lietuvių atbudi

mas kilo, kartu gyvėjo patrioti
nės nuotaikos ir lietuvių kunigų 
tarpe. Ne tik Žemaičių, bet ir 
Seinų vyskupijoje, kur veikė 
vysk. A. Baranauskas, vėliau 
vysk. A. Karosas, augo intelek
tualūs kunigai, kurie suorgani
zavo laikraštį “šaltinis” ir t.t. 
Vis daugiau patriotinių kunigų 
pradėjo reikštis Vilniaus vysku
pijoje ir net tolimoje Mohilevo 
vyskupijoje.

Arkiv. Pr. Karevičius ilgiau
siai darbavosi Mohilevo vysku
pijoje — iki paskyrimo Žemai
čių vyskupu Kaune. Buvo labai 
išsimokslinęs profesorius, ėjęs 
kurį laiką ir klebono pareigas 
tautiniu požiūriu mišrioje kata
likų parapijoje. Vasarą parva
žiuodavo į savo gimtąjį Mosėdį 
ir Palangą, mėgdavo su savo že
maičiais bendrauti ir žemės ūkio 
darbuose talkinti. Kai Kaune 
buvo pradėtas leisti žurnalas 
“Draugija”, joje ir kituose lie
tuviškuose laikraščiuose rašė 
aktualius straipsnius ir gyvai 
bendravo su to laiko patriotais

Paslaptingasis Bermudas trikampis I
O. B. AUDRONĖ

Skaitytojai čia ras O. B. Audronės 
paruoštą santraukinį aprašymą apie 
Bermudos trikampį, kuris amerikie
čių raštijoje susilaukė nemažai dė
mesio ir net atskirų leidinių, apra
šančių toje srityje įvykusius neiš- 
aškintus faktus. RED.

Tai vietovė, šiaurėje siekianti 
Bermudą, vakaruose — Pietų 
Floridą, o smaigaliu — už Pu
erto Rico rytuose. Ji užima bau
gią ir beveik, neįtikimą vietą 
pasaulio paslapčių rinkinyje. 
Daugiau nei 100 lėktuvų ir lai-, 
vų tiesiog prapuolė — išnyko to 
trikampio erdvėje, dauguma — 
po 1945 m. Daugiau nei 1000 
gyvybių prarasta paskutiniais 
26 metais, tačiau nebuvo rasta 
nei vieno žuvusio, nei sudužu
sio lėktuvo ar laivo skeveldros.

Dingimai tęsiasi, nors jūrų ir 
oro keliai šiandien judresni, ir 
dingusių jieškojimai veiksmin
gesni. Daugelis lėktuvų dingo, 
būdami normaliam radijo kon
takte su baze ar paskirties taš
ku iki paties dingimo momento. 
Kaikurie bandė siųsti ypatingus 
pranešimus, bet jų instrumen
tai neveikė, kompasų rodyklės 
sukosi aplink, dangus geltonu 
rūku apsitraukė, o vandenynas 
neatrodė saugus.

Keli lėktuvai, įskaitant kelei
vinius, dingo priimdami nutūpi
mo instrukcijas, lyg jie būtų 
įsmukę į kokią oro bedugnę, 
kaip pavadino tyrimų komisija. 
Dingo dideli ir maži laivai, ne
palikdami sudužimo skeveldrų, 
lyg jie ir jų įgulos būtų buvę 
įtraukti kažkokios paslaptingos 
jėgos. Niekur kitur neįvyko 
tiek daug gerai užregistruotų 
staigių dingimų tokiomis neiš

kunigais. Pr. Karevičius yra gi
męs tautiškai sąmoningoje šei
moje 1861. IX. 30. Jo tėvas bu
vo didelis talkininkas (kilme be
veik kaimyno) vyskupo M. Va
lančiaus lietuviškų raštų leidi
mo ir platinimo. Kurį laiką stu
dijavo Varnių kunigų seminari
joje.

Daug reikalavo
Neteisinga sakyti, kad arkiv. 

Pr. Karevičius atsiribojo nuo 
lenkų, kai buvo paskirtas Že
maičių vyskupu. Jis buvo kilni 
ir visus toleruojanti asmenybė, 
labai tiesaus būdo. Dėlto neslė
pė nė savo patriotinių nusitei
kimų.

Būdamas labai tvarkingas, uo
lus ir iš savęs daug reikalaujan
tis, to paties laukė ir iš kitų. 
Dažnai prie dalyko eidavo labai 
tiesiai ir aiškiai, nelaukdamas 
tinkamesnio laiko, vietos ar dip- 
lomatiškesnių aplinkybių. Dėlto 
kartais kaikas pajusdavo jo 
griežtumą ar netaktą.

Pvz. kun. Radžius, grįždamas 
po karo iš Rusijos, užsuko pas 
savo vyskupą ir ruošėsi toliau 
važiuoti poilsio į savo tėviškę 
Žemaičiuose. Arkiv. Pr. Karevi
čius betgi čia pat paskyrė jį vi
karu netoli Ukmergės ir ragino 
tuojau ten važiuoti, nes daug 
žmonių serga, šaukiasi kunigo. 
Svečias kun. Radžius sakėsi no
rįs pirmiausia pamatyti savo tė
vus ir paskyrimo vieton nenu
važiavo. Pasiekęs tėviškę, kitą 
dieną nuvyko į didžiuosius at
laidus kaimyninėje Žemaičių 
Kalvarijoje ir su kitais kunigais 
nuėjo atsilankiusio vyskupo pa
sveikinti. Pastarasis, jį pastebė
jęs, pertraukė sveikinimus, jį 
pasišaukė, klausinėjo, kaip čia 
atsirado, ir įsakė tuojau pat va
žiuoti Į paskyrimo vietą.

Pas kaizerį
Arkiv. Pr. Karevičius daug 

lėmė ir Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą. Jau vokiečių 
okupacijos metu visokiais bū
dais stengėsi ginti ir lengvinti 
savo prispausto krašto padėtį, 
pasiekdamas net patį Vokietijos 
kaizerį. Laisvai kalbėdamas vo
kiečių kalba, vyko pagalbos jieš- 
koti pas Vokietijos katalikų po
litinių partijų vadus. Vėliau, 
vykstant nepriklausomybės ko
voms, visiems tvirtino, kad esa
me užpulti ir giname savo gyvy
binius reikalus teisėta kova. 
Laimino lietuvių pulkus, karto
jo švento Rašto žodžius, kad nė
ra didesnės meilės, kaip atiduo
ti gyvybę už savo artimą ...

Drąsus sprendimuose
Kai kun. M. Krupavičius ne

priklausomybės metais skelbė 
gana radikalią žemės reformą, 
daugelis krikščionių demokratų 
politinių vadų suabejojo, ar ne
bus nusikalsta krikščioniškam 
teisingumui, ir šaukėsi vyskupo 

aiškinamomis aplinkybėmis.
Vienas labiausiai stebinančių 

atveju atsitiko vos keliem mė
nesiam praslinkus po II pasauli
nio karo — dingo 6 jūrų laivy
no lėktuvai su įgulomis. 1945 
m. gruodžio 5 d. dingo 5 lėktu
vai planingos treniruotės skri
dimo metu iš bazės Fort Lau
derdale, Fla., 160 mylių į rytus, 
40 mylių į šiaurę ir tada atgal į 
savo bazę pietvakarių kursu.

Nei prieš tai, nei po to nebu
vo nuostabesnio atvejo, kaip šis, 
nes dingo visas junginys drauge 
su milžinu “Martin Mariner”, 
gelbėjimo lėktuvu.* * *

“19 skrydis” šio junginio pa
vadinimas. Jis išskrido iš ba
zės Ford Lauderdale 1945 m. 
gruodžio 5 d. popietėje. Sudė
tyje buvo 5 pilotai karininkai 
ir 9 įgulos naujokai, po du kiek
viename lėktuve, tik paskuti
niam trūko vieno vyro, kuris 
paskutiniu momentu buvo at
leistas no skridimo dėl blogos 
nuojautos.

Lėktuvai buvo torpediniai 
bombonešiai Grumman TBM-3 
Avenger, kurių kiekvienas tu
rėjo tūkstančio mylių skridimui 
kuro. Pilotas, kuris tą dieną jau 
buvo skridęs, pranešė, kad oras 
puikus. Lėktuvai pradėjo kilti 
14 v. 14.10 jau visi buvo ore. 
Vadovas lt. Charles Taylor, tu
rintis 2,500 valandų skridimo 
patirtį, nukreipė lėktuvus į 
Chicken Shoals, Bimini šiaurė
je, kur jie turėjo atlikti prati
mus su taikiniais.

Apie 15.15 v. baigus prati
mus, Fort Lauderdale oro bazės 
bokšto radistas gavo nepapras

patarimo. Arkiv. Pr. Karevičius 
gerai žinojo istorines sąlygas, su
dariusias to laiko socialinę pa
dėtį, ir žemės reformai pilnai 
pritarė, nors už tai susilaukė ir 
priekaištų.

Sielovadoj laikėsi tradicinės 
pažiūros, sakančios, kad reikia 
pilnai pasišvęsti visos parapijos 
gilesniam krikščioniškumui, o 
ne skirti daug laiko paskiroms 
organizacinėms grupelėms. Čia 
prisimena matytas jo susitiki
mas su kun. K. Rankele, orga
nizacinės veiklos reikalais atvy
kusiu j Marijampolę. Kun. K. 
Rankelė tą dieną buvo apsiren
gęs civiliniais drabužiais, pasi
puošęs, pilnas jaunatviškos 
energijos. Arkiv. Karevičius 
praeidamas atidžiai į jį žiūrėjo. 
Tasai prišoko ir priklaupęs pa
bučiavo žiedą. Vienuoliškų nuo
taikų arkivyskupas liūdnai į jį 
pažiūrėjo ir paklausė: “Ar tai 
jau metei kunigystę?” Tam su
mišus, arkiv. Pr. Karevičius, ne
laukdamas atsakymo, nuėjo ša
lin.

Arkiv. J. Matulaitis turėjo di
delę magnetinę galią suburti 
gausų būrį žmonių savon kon- 
gregacijon dideliem darbam 
Dievui ir tėvynei. Suorganiza
vęs savarankišką Lietuvos Ka
talikų Bendriją, dar jaunas mi
rė dėl nelemtos apendicito ope
racijos (tuo metu dar nebuvo 
antibiotikų). Tuo metu (1926 m.) 
į marijonų eiles įstojo kitas gar
sus “tarptautinių vandenų” dva
sios milžinas, stiprinęs ją vidu
je per eilę metų ir kėlęs jaunos 
kongregacijos autoritetą.

Nestiprios sveikatos
Arkiv. Pr. Karevičius, kaip ir 

arkiv. J. Matulaitis, jaunystėje 
buvo nestiprios sveikatos, ta
čiau ją visą laiką prižiūrėdamas, 
iki pat gilios senatvės išliko žva
lus, judrus, sportiškas. Jis vi
suomet buvo aiškios logikos, va
dovaujančios galios vyras, ta
čiau sugebantis paklusti ir pri
sitaikyti. Jo kartais pasireiš
kiantis griežtumas būdavo nu
spalvintas šventų žmonių būdin
gu gerumu ir pakantumu.

Pakeltas į titulinius arkivys
kupus ir apsigyvenęs vienuoly
no mūruose Marijampolėje, pa
garbiai laikė savo kambaryje 
popiežiaus atsiųstas dovanas, 
pripažinimo ir padėkos raštus. 
Kai kartą atvykęs nuncijus pa
siūlė apaštalavimo darbus Rytų 
apeigų tikintiesiems, arkiv. Pr. 
Karevičius išvažiavo keliem mė
nesiam Į Čekoslovakiją išmokti 
Rytų apeigų. Kalbėjo gryna 
Kretingos žemaičių tarme, kaip 
ir vysk. M. Valančius, buvo bū
dingas žemaitis. Jo sesuo buvo 
vienuolė pranciškietė, dėlto jų 
mažutis vienuolynas kartais tu
rėdavo laimę matyti arkiv. Ka
revičių kaip savo rekolekcijų 
vadovą.

tą junginio vado lt. Charles Tay
lor pranešimą: “Saukiame bokš
tą. Pagalbos. Atrodo, mes pa- 
klydom. Nematom žemės . . . 
Pakartojimas . . . Nematom že
mės”. Bokštas: “Kur jūs esate?” 
Vadas: “Mes nesame tikri.. Ne
galime nustatyti kur esame. At
rodo, esame paklydę”. Bokštas: 
“Bandykite skristi į vakarus”. 
Vadas: “Mes nežinome kur yra 
vakarai. Viskas blogai . . . Ne
suprantama . . . Neturime jo
kios krypties tikrumo — net 
vandenynas neatrodo toks, kaip 
turėtų atrodyti”.

Labai pasunkėjo radijo pra
nešimų priėmimas iš 18 skry
džio junginio. Matyt, junginys 
nebegalėjo girdėti bokšto pra
nešimų, bet bokštas dar girdė
jo pasikalbėjimą tarp lėktuvų. 
Kaikurie sakinių fragmentai ro
dė kuro trūkumo galimybę (tik 
75 myliom), vėjo stiprumą, kom
pasų sutrikimą (visi kompasai 
lėktuvuose “išprotėjo”).

Bazės įgula jaudinosi dėl to
kių junginio pranešimų. Ji spė
liojo apie galimą priešo puolimą 
ir ėmėsi skubių gelbėjimo prie
monių: pasiuntė dvimotorį gel
bėtoją “Martin Mariner”, žval
gybos lėktuvą iš Banana River 
jūrų oro bazės.

16 v. bokštas staiga vėl iš
girdo suprantamą pranešimą iš 
19 skrydžio: “Nežinia kur esa
me ... Atrodo esame jau už 
Floridos ir turėtume būti ties 
Meksikos įlanka ...” Po to jie, 
matyt, nutarė pasukti 180°, ti
kėdamiesi sugrįžti Floridos link, 
bet jiems sukantis perdavimas 
darėsi silpnesnis. Tai rodė, kad 
jie paėmė klaidingą kryptį —

A. a. Marijai Krasauskienei
mirus, sulaukėm visokeriopos pagalbos ir užuojautos iš 
daugybės draugų bei bičiulių. Sunku išvardinti visus, todėl 
reiškiame padėką visiems, kurie ją lankė ligoninėje ir ap
dovanojo. Dėkojame visiems, kurie papuošė jos karstą gė
lėmis, aukojo Tautos Fondui, lietuviškai spaudai ir labda
rybės organizacijoms. Dėkojame visiems užprašiusiems šv. 
Mišias už jos vėlę, už lankymą laidotuvių namuose, pareiš- 
kusiems užuojautą kortelėmis bei per spaudą, už dalyvavi
mą laidotuvių pamaldose bažnyčioje ir palydėjimą į kapi
nes. Ypatinga padėka Delhi parapijos klebonui kun. dr. J. 
Gutauskui už lankymą ir maldas, o taip pat ir ponioms 
už idėtą darbą, paruošiant užkandžius Anapilyje. Jūsų visų 
nuoširdumas mus labai paguodė —

Velionės vyras,
sūnūs ir duktė su šeimomis

A+A
ONAI GOLDBERGIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui VACLOVUI ir šeimai

nuoširdžių užuojautų reiškia bei kartu liūdi —

Kun. Laurynas Kemėšis
Kun. Lionginas Kemėšis

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, VACLOVĄ GOLDBERGĄ su šeima

Sault Ste. Marie nuoširdžiai užjaučiame —

Z. T. R. B. S. Prakapai

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Dovisvillc ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vokoroii 445-8955 

Meistriškos darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

NAUJI IR VARTOTI
autovežimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas 

patarnavimas

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

RIFLE RANGE MOTORS 
1019 Lakeshore Road East 

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

prieš tai artėję tolinosi nuo Flo
ridos tolyn į atvirą vandenyną.

Kaikurie pranešimai dar bu
vo išgirsti iš 19 skrydžio: “At
rodo, kad mes . . . įlindom lyg 
į baltą vandenį . . . Visiškai pa
simetę ...”

Tuo tarpu bokštas gavo pra
nešimą iš lt. Come, iš vieno ką 
tik pakilusio “Martin Mariner” 
karininkų. Esą jų manomoj vie
tovėj, kur turėtų būti skrydžio 
19 junginys, siaučia stiprūs vė
jai 6.000 pėdų augštyje. Tai 
buvo paskutinis pranešimas iš 
lėktuvo gelbėtojo. Tuoj po to 
visi gelbėjimo vienetai gavo 
skubius pranešimus, kad dingo 
jau 6 lėktuvai, vietoj buvusių 5. 
Gelbėtojas irgi dingo.

Orinis gelbėjimas buvo su
stabdytas dėl tamsos, bet pa
krančių sargybų laivai jieškojo 
visą naktį. (Bus daugiau)

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip pulkui, natūralus prieskonis, Čes
nakas Šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugelį metų kaip mais
tų, turintj 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!



Laisvės liepsna nebeužgesinama
Generalinio Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino kalba 
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Gerbiamosios ir gerbiamieji, 
Prieš penkiasdešimt septyne

rius metus Vilniuje pasirašytas 
Vasario 16 aktas, skelbiantis 
Lietuvos valstybės atstatymą, 
yra svarbiausias mūsų valstybi
nio tęstinumo dokumentas. Tai 
lietuvių tautos politinės išmin
ties ir suverenios valios išraiš
kos paminklas visiem laikam.

Priešmindauginėse ūkanose 
gimęs lietuvių veržimasis j sa
varankišką valstybinį gyvenimą 
visada, 700 metų tėkmėje, buvo 
stiprus ir toks tebėr šiandie tiek 
išeivijoj, tiek Tėvynėj.

Kad nepriklausomybės idėja 
yra gyva pavergtoj Lietuvoj, 
mum liudija čia tarp mūsų esan
čio Simo Kudirkos herojizmas.

Taip, Simas Kudirka pirmas 
iš Sovietų Sąjungos 242 milijo
nų žmonių, rizikuodamas gyvy
be, drįso sovietiniame teisme, 
tardamas paskutinį savo žodį, 
pareikšti štai ką:

“Aš nieko daugiau neturiu pridė
ti prie to, ką jau pasakiau, išskyrus 
tik vieną savo norą, tik mano reika
lavimą augščiausiam teismui ir so
vietų vyriausybei, būtent, prašau jus 
— grąžinkite mano tėvynei Lietuvai 
nepriklausomybę!”

Šis besireiškiantis dabartinėj 
Lietuvoj tautinis atsparumas, 
šis nepriklausomybės troškimas, 
kurį mums simbolizuoja Simas 
Kudirka, yra toji didžioji kliū
tis, dėl kurios maskolių varomai 
indoktrinacijai nepasisekė per 
trisdešimt metų įtikinti lietuvių, 
kad rusas esąs “vyresnysis bro
lis’’, kad vadinamą “sovietinę 
plačiąją tėvynę” reikia labiau 
mylėti už Lietuvą ir kad rusų

Simas Kudirka lietuvių evangelikų pamaldose Toronte vasario 16 d. Kairėje 
p. Dambarienė įteikia dovaną, dešinėje — kun. A. Žilinskas ir parapijos 
tarybos pirm. inž. G. šernas Nuotr. S. Dabkaus

MALONUMAI BE ALKOHOLIO
AL. G1MANTAS

Artėjant vasarai, kartu artė
ja ir mūsų jaunimo stovyklos, 
studijų dienos, suvažiavimai, or
ganizacijų ruošiamos ekskursi
jos. Todėl pravartu pažvelgti į 
tų visų įvykių “techninę”, gal 
daugiau transportacinę pusę. 
Mes, atrodo, dar neesame pa
kankamai įgudę ar išradingi. O 
to būtinai reikia ir taupumui, 
ir saugumui, ir pačių keliautojų 
bei jų šeimų ramybėi užtikrinti.

Teko artimai stebėti vienos 
katalikiškos gimnazijos abitu
rientų (nelietuvių) ekskursijos 
organizavimą. Visa kelionė, jos 
tvarka buvo išdiskutuota iki 
smulkių detalių. Vykta šešiom 
dienom į kitą didmiestį, esantį 
už 300 mylių. Apskaičiuotos su
sisiekimo išlaidos parodė, kad 
ekonomiškiausia vykti savomis 
priemonėmis — automobiliais 
po keturis (dėl patogumo). Tuo 
būdu išsispręstų susisiekimo 
problemos, norint susipažinti su 
turistinėmis vietomis tame did
miestyje, kur atstumai dideli, 
o viešojo susisiekimo priemonės 
nepakankamos, nesaugios, ypač 
vakarais.

Ekskursijos vadove sutiko 
būti seselė mokytoja, pati ilgai 
gyvenusi tame didmiestyje ir 
puikiai žinanti, kokius muzėjus, 
meno galerijas, parodas, teat
rus, pastatus, šventoves reikia 
aplankyti. Jos dėka ir nakvynė 
gauta viename vienuolyne net 
su teise naudotis virtuve leng
viems užkandžiams, priešpie
čiams pasigaminti. Be to, ir 
pats vienuolynas sutiko pavai
šinti atvykėlius keliais pietumis 
ir vakarienėmis iš savų ištek
lių. To vienuolyno viena seselė 
sutiko būti ryšininke ir budėti 
prie telefono, jei kam nors iš 
tėvų reikėtų kokiu reikalu su
sisiekti su savo dukra ar sūnu
mi. Paruoštas ir išspausdintas 
tvarkaraštis kiekvienai dienai 
su apytikrėmis valandomis, kur 
ir 'kada numatyta būti, neuž
mirštant ir vieno “rock” kon
certo. Matyt, norėta išlaikyti 
pusiausvyrą tarp rimtų, kultū
ringų pramogų, koncertų, na, ir 
to taip madingo “rock”.

kalbai reikia duoti pirmenybę 
prieš kitas kalbas.

Ir kai žvilgteliam atidžiau į 
pasaulio politinę fermentaciją, 
Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atstatymo vizija darosi 
tikresnė. Visur juk pastebimas 
besiplečiantis tautų laisvės są
jūdis, kokio istorija dar nėra 
niekada mačiusi.

Tarptautinės teisės žinovai, 
sociologai ir politikai prieina iš
vadą, kad stipriausioji dvide
šimtojo amžiaus politinė jėga 
yra ne ideologinė komunistų re-, 
voliucija ar atominių ginklų su
kelta dvasinė įtampa, bet nepa
prastas dekolonizacijos išsiplėti
mas. Pasak “The New York 
Times” publicisto C. L. Sulzber- 
gerio, tautinės laisvės liepsna 
jau nebeužgesinama: ji, tarsi 
miško gaisras, nesustabdomai 
plinta, persimesdama nuo vieno 
krašto į kitą.

Tokių vulkaniškų prasiverži
mų į nepriklausomybę akivaiz
doje 112-kos tautybių paskuti
nės imperijos valdovai Kremliu
je jaučiasi tikrai kaip ant žari
jų, juo labiau, kad Sovietijos 
valdomų gyventojų gausumas ir 
žemės didumas nesudaro jos 
stiprumo.

Turint visa tai galvoje ir ži
nant, jog sovietinei meškai jau 
dantys byra ir ji ne iš gero vis 
žvilgčioja į Ameriką, kaip į di
delį pradarą medaus avilį, lietu
vių tautos didžioji viltis negali 
blėsti.

Tikrai, Lietuva vėl bus laisva, 
kaip yra laisvas mūs Simas Ku
dirka.

Tėvai turėjo pasirašyti raštą, 
kuriuo seselė vadovė atpalai
duojama nuo atsakomybės, jei 
įvyktų nelaimingas atvejis — 
susižalojimas ar pan. Tėvų pa
rašas — notaro patvirtintas. 
Taip pat tėvai įsipareigojo su
mokėti lėktuvo kelionės išlai
das, jei kuris tų jaunųjų turistų 
nusikalstų sutartai drausmei ir 
už bausmę būtų tuoj pat grąžin
tas namo. Jau nuvykus, taupant 
lėšas, sutarta kad nevisi daly
viai skambins savo tėvams apie 
sėkmingą atvykimą. Tai pada
rys tik vienas. Jo tėvai savo ap
linkoje paskambins sekančio tė
vams, tie kitiems ir t.t.

Žinant, kad kelyje nėra leng
va išlaikyti vientisą automobilių 
vilkstinę, sutartos ir žemėlapy
je pažymėtos susitikimui - poil
siui vietos, maždaug kas šimtas 
mylių. Automobilyje esanti ket
veriukė išvykos metu turės sek
ti viena kitą ir žinoti, kur tuo 
ar kitu metu yra jo bendrake
leiviai. Jokie pasišalinimai nuo 
grupės netoleruojami.

Išvyka bus užbaigta seselės- 
vadovės buvusios mokinės pri
vačioje sodyboje, užmiestyje, 
kur yra uždaras, apšildomas 
maudymosi baseinas. Ten bus 
proga pasimaudyti, su kitu vie
tos jaunimu susipažinti, pabend
rauti.

Patys gimnazistai balsų dau
guma priėmė tvarkos bei elge
sio taisykles, ir tie, kuriems at
rodė bus sunkumų prisitaikyti, 
visai nevažiavo. Savaime su
prantama, buvo visiškai už
draustas rūkalų ir svaigalų var
tojimas.

Daliai lietuviško jaunimo bū
tų pravartu priminti, kad ir be 
nikotino ar alkoholio galima tu
rėti “good time” ir kartu pras
mingas bei turtinančias išvykas.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street1 West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patornavimas/ neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Lietuvos vėliava pakeliama Hamiltone Vasario 16 iškilmėse. Iš kairės — miesto burmistras V. Copps, S. Kudirka, 
KLB Hamiltono apylinkės pirm. Skripkutė. Iškilmėse dalyvavo daug tautiečių ir kitataučių kanadiečių.

N. GUDJURGIS
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Klysti yra žmogiška, tačiau 
kai žmogus labai nenuosekliai 
suklysta ar savotiškai persi
orientuoja, tai nevienas bando 
įžvelgti tikrąsias to priežastis.

Spaudoje buvo ilgokai svars-( 
tytas S. Nėries posūkis bolševi
kų tarnybon. Vėliau atsirado J. 
Mikuckio mįslė. Mažiau svarsty
tas Alseikos grįžimas, galbūt 
dėlto, kad buvo maža “žuvelė”. 
Iš tikro, jo triukšminga sugrįži
mo priežastis ir buvo didele da
limi ta aplinkybė, kad jis buvo 
laikomas tokia maža “žuvele”.

Psichologai bando nustatyti 
logišką ’ tikslingumą nelogiška
me žmogaus elgesyje, suprasti 
priežastis, dėl kurių žmogus vie
naip ar kitaip elgiasi, ir išvesti 
pasikartojančius skirtingų žmo
nių profilius. Tuo remdamiesi, 
jie apytikriai gali iš anksto pa
sakyti, kokiais keliais žmogus 
nueis ir kokios sąlygos gali jį 
pakreipti kitur.

J. Mikuckis buvo labai verž
lus žmogus, norintis pasižymėti. 
Anksti pradėjo rašyti eilėraš
čius ir juos būtinai norėjo 
skelbti, nors jo talentas ir 
buvo vertinamas. Lietuvos 
riausybei susiorganizavus ir 
artėjančių iš rytų bolševikų per
sikėlus į Kauną, jis premjero M. 
Šleževičiaus buvo paskirtas pir
muoju Kauno miesto komendan
tu. Paskyrimas buvo iš dalies 
politinis, nes J. Mikuckis buvo 
kairių pažiūrų. Jo komendanta- 
vimas buvo neilgas, nors jis ten 
su savo nedideliu būriu savano
rių karių padarė daug tvarkos ir 
parodė nemažai asmeninės drą
sos. Buvo daug ir neigiamų da
lykų, dėl kurių net Tumas-Vaiž
gantas parašė karštai kaltinantį 
straipsnį spaudoje, esą, tokiu 
tautai kritišku momentu miesto 
komendantas Mikuckis girtuok
liauja per naktis ...

Vėliau įvykiai ir žmonės Mi- 
kuckį pralenkė. Pastarasis, bū
damas caro armijos karininkas 
ir vienas iš Lietuvos kūrėjų, sa
vo atsiminimuose rašo, esą kas 
galėjęs pagalvoti, kad anas jo 
savanoris kareivėlis Škirpa pa
sidarys kada nors žymiu genera
linio štabo pulkininku ir svarbiu 
Lietuvos diplomatu. Tuo tarpu 
pats Mikuckis niekur karjeros 
nepadarė. Anksti atleistas iš ka
riuomenės, buvo kurį laiką ka
lėjimo viršininku, policijos va
du, pats atsidūrė kalėjime dėl 
romantiško peršovimo. Susi
kompromitavęs, apsivylęs ir pa
vydus buvo pačiuptas atėjusių 
bolševikų senom sąskaitom išly
ginti. Dėlto suprantama, kodėl 
jis galėjo būti tinkamu bolševi
kų tarnybai. Jam pačiam galėjo 
pasirodyti, kad jis vėl gali būti 
reikšmingas ir žinomas žmogus, 
kaip jis anksčiau kad apie save

RAMUTE BIRGELYTĖ pranešinėja 
meninę programą “T. Žiburių” 
spaudos baliuje. Nuotr. S. Dabkaus

Profiliai ir mįslės
manydavo. O žvalgu būti jis tu
rėjo visas kvalifikacijas.

Tarp kitko, nežinia ką bolše
vikai būtų darę, jei būtų radę 
dar gyvą generolą Žukauską. 
Užėmę Lietuvą ir suradę jo ka
pą, padėjo gražų vainiką su už
rašu rusiškai: “Rusų armijos ge
nerolui Žukovskiui — nuo bu
vusių jo karių”.

Panašus asmens profilis yra ir 
V. Alseikos. Išaugintas kairių 
pažiūrų atmosferoje, lepus ir la
bai save vertinantis. Abu tėvai 
— gydytojai, o tėvas — vienas 
iš pagrindinių liaudininkų par
tijos steigėjų. Pirmoji V. Alsei
kos klaida buvo — jo staigios 
vedybos su visiškai netinkama 
mergina Vilniuje. Tuojau išsi
skyrė ir vaidįno nevedusį, ta
čiau antrą kartą vesti čia neban
dė.

V. Alseika, kaip kilęs iš to
kios gerai žinomos šeimos, veiks
niuose turėjo gana gerą pasiti
kėjimą, tačiau nė vienoje parti
joje neįsitvirtino, kad jai galėtų 
atstovauti. Tik laikas nuo laiko 
būdavo pasamdomas dirbti ma
žai apmokamą technišką infor
macijos darbą. Liguistai mėgo 

Tai reiškia, kad kartą į metus reikia užpildyti 
federacinių pajamų mokesčių blankus ir išsiųsti 
Kanados ministerijai Otavoje (Revenue Canada, 
Taxation in Ottawa).

Štai kaip daroma.

Kiekvienas Kanados gyventojas, turėjęs pajamų
1974 m., turi įteikti T1 asmeninį blanką iki
1975 m. balandžio 30 d., jeigu jo pajamos vir
šija leistas neapmokestinamas atskaitas bei 
asmenines išimtis. Turbūt jau gavote mokesčių 
blankus. Jei negavote, galite pasiimti vietinėje 
savo pašto įstaigoje.

Atsiminkite, jei turite teisę gauti grąžę, reikia 
įteikti užpildytus mokesčių blankus.
Mokesčių blankai iš esmės skirti įrašyti jūsų pa
vardei, pajamoms iš visų šaltinių, atimti leistoms 
atskaitoms bei asmeninėms išimtims ir pagaliau 
apskaičiuoti mokesčiams. Jums padėti mes prie 
jūsų mokestinių blankų pridėjom pajamų mokes
čių vadovą, kuris teiks jums visą reikiamą pa
galbą, jeigu jo laikysitės.

Labai svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti mo
kesčių blankus. Visų pirma įrašykite visas savo 
pajamas, ne tiktai tas, kurios yra pažymėtos T4 
lapelyje, išduotame darbdavio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje; pavyzdžiui, atlygini
mą už paslaugas, nors ir nebūtumėte gavę T4 
lapelio, arbatpinigius bei dovanas grynais pini-

Revenue Canada
Kis Taxation

Hon. Ron Basford
Minister

rašyti visokiems laikraščiams, 
kurie tik jo rašinius spausdinda
vo. Pretendavo į publicistus, ta
čiau liko tik reporterio kalibro 
žurnalistu.

Medžiagiškai jis išeivijoje tu
rėjo gana sunkų gyvenimą. Bū
damas silpnų nervų ir silpnos 
valios, pareigingesniam darbui 
susikoncentruoti negalėjo. Buvo 
išlaikęs Los Angeles pašte egza
minus ir priimtas pašto tarny
bon, tačiau argi toks darbas jam, 
Alseikų sūnui? Palaipsniui nu
sivylęs viskuo, pasuko ten, kur 
tikėjosi pasidaryti reikšmingu 
ir reikalingu, kur gali rašyti, ra
šyti ir iš to gerai gyventi... Tai 
yra jo paskutinis “ura”.

Yra ir daugiau tokio profilio 
žmonių. Vieni jų yra praeities 
žmonės su savo reikšmės pajau
timu. Jie turi gerų norų ir yra 
linkę tautinį darbą dirbti, jei tas 
darbas yra reikšmingas arba ga
li pasidaryti reikšmingu. Dėlto 
tie vadinamieji “nesutarimai” 
susidaro dažniausiai tik dėl tų 
ambicingųjų, kurie nori būti 
reikšmingi ir kitų pripažintį, bet 
bodisi paprastesnio patriotinio 
darbo.

ei

Pinigai

Jeigu juos uždirbate

privalote pareikšti

Vasario 16 iškilmės šiemet skyrėsi 
nuo ligšiolinių tuo, kad jos įvyko 
šeštadienį ir kad didelį jomis susi
domėjimą sukėlė Simo Kudirkos at
vykimas. Viskas prasidėjo 2 v.p.p. 
Prie miesto rotušės susirinkęs dide
lis būrys lietuvių ir kaimyninių tau
tų atstovų pasitiko čia atvykusį S. 
Kudirką. Miesto burmistras pasveiki- 

jno mūsų svečią ir paskelbė mieste 
Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, o 
tos deklaracijos įrėmintą įrašą įtei
kė mūsų Bendruomenės pirmininkei. 
Čia taip pat buvo atliktas simboli
nis Lietuvos trispalvės pakėlimas. Po 
to apyl. valdybos pirm. L. Skripkutė 
pas save surengė S. Kudirkai susiti
kimą su radijo ir spaudos atstovais. 
Simas pasirodė turįs daug žinių ir 
gerai besiorientuojantis visose gyve
nimo srityse. Šitoj spaudos konferen
cijoj jis sukėlė tokį didelį spaudos 
ii- radijo žmonių dėmesį, kad dėl 
laiko stokos buvo sunku nutraukti jų 
dialogą.

4 v.p.p. Scott Park gimnazijos au
ditorijoje prasidėjo iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 57, 
m. sukakties minėjimas. Į salę at
vykstantį S. Kudirką ir palydą publi
ka pasitiko ilgais plojimais. Scena 
buvo papuošta Vilniaus vaizdais, or
ganizacijų vėliavomis ir tautiniais 
raštais. Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo KLB Hamiltono apyl. pirm. L. 
Skripkutė, pakviesdama prel. dr. J. 
Tadarauską sukalbėti invokaciją. Pir
moji kalbėtoja buvo Hamiltono - 
Wenthworth savivaldybės pareigūnė 
Anne Jones. Ji kalbėjo apie imigran
to santykį su savo gimtuoju kraštu, 
savo kalbą paįvairindama žinomų au
torių citatomis. Sveikino: Hamiltono 
miesto burmistras V. Copps, KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, Daugiakul- 
tūrio Centro pirm. T. Donaldson ir 
Lenkų Kongreso atstovas. Simas Ku
dirka savo paskaitos pradžioje buvo 
kaip ir ‘kiekvienas Vasario 16 kalbė
tojas, bet į galą publika išgirdo tai, 
ko laukė, būtent, apie išgyvenimus 

, raudonajame pragare. Jam buvo 
įteiktas Hamiltono lietuvių albumas - 
knyga su organizacijų vadovų įra
šais, o AV par. kleb. prel. dr. J. Ta- 
darauskas įteikė dovaną čekiu.

Meninėje programos dalyje pasi
rodė vietinės meno pajėgos: mergai
čių choras “Aidas” su 6 dainomis, 
kurių 2 atliko su sol. V. Verikaičiu; 
jaunesniųjų gyvatariečių grupė, vad. 
A. Baltakienės ir palydima akordeo
nistų K. Deksnio ir V. Lukošiaus, 
pašoko taip pat 6 šokius; “Aukuro” 
aktorė M. Kalvaitienė padeklamavo 
patriotinį eilėraštį; rež. E. Dauguvie- 
tytė-Kudabienė atpasakojo ištraukų

;'ur-

gals, investacines pajamas iš visų šaltinių, įskai
tant palūkanas už paskolas draugams bei gimi
nėms, nuomos pajamas ir visus gautus šeimos 
priedus (žiūr. 7-tqjį vadovo paragrafą).

Rūpestingai perskaitykite mokesčių vadovą, kad 
pasinaudotumėte visomis atskaitomis bei išimti
mis, į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, jei išlaikote 
arba padedate išlaikyti asmenį, gyvenantį Ka
nadoje (arba už Kanados ribų, jei tas asmuo 
būtų išlaikomas ir Kanadoje gyvenant), turite 
teisę į asmeninę atskaitą to asmens vardu. Jei 
toks asmuo nėra Kanados gyventojas, reikia už
pildyti T1E-NR blanką, gaunamą jūsų apylin
kės mokesčių įstaigoje (District Taxation Offi
ce), ir pridėti prie mokesčių blanko drauge su 
atitinkamais kvitais.

Tai labai lengva, jei darysite žingsnį po žingsnio, 
įrašykite reikalingus duomenis nurodytoje vie
toje, tiksliai apskaičiuokite, tada patikrinkite ir 
dar kartą patikrinkite, pasinaudodami vadovu.

Jei dar turite sunkumų suprasti, kaip užpildyti 
blanką, kreipkitės į savo apylinkės mokesčių 
įstaigą (District Taxation Office). Jos tarnauto
jai yra pasiruošę jums padėti. Apylinkės įstaigų 
telefonų numeriai ir adresai sužymėti ant užpa
kalinio vadovo viršelio.

P.S. Neužmirškite — jūsų pajamų mokesčių 
blankai turi būti pašte nevėliau 1975 m. ba
landžio 30 vidurnakčio.

Revenu Canada
Impot
L’hon. Ron Basford 
ministre

atgiedota “Libera” už 
laisvę ir padėtas vai-

hamiltoniečiai paminė-

PRABILO RADIJAS IR SPAUDA
Įspūdingos Vasario 16 iškilmės Hamiltone, 

dalyvaujant S. Kudirkai
iš K. Inčiūros veikalo “Vincas Ku
dirka”. Minėjimo programą gana 
sklandžiai dviem kalbom pranešinė
jo V. Stanevičienė.

Po minėjimo AV par. salėje Simas 
Kudirka susitiko su vietos organiza
cijų atstovais. Prie mažų vaišių stalo 
daugelis turėjo progos šnektelti su 
brangiu savo tautiečiu, kuris, teisia
mas sovietiniame Vilniaus teisme, 
drąsiai prakalbėjo, reikalaudamas 
Lietuvai laisvės. Čia Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ved. J. Mikšys 
dar įteikė jam mokyklos jubilėjinį 
leidinį, o mergaičių choro vad. V. 
Verikaitis — choro įdainuotą plokš
telę, kurią prašė parvežti jaunajai 
Kudirkaitei.

Sekmadienį AV šventovėje organi
zacijos pamaldose dalyvavo su savo 
vėliavomis. Prel. dr. J. Tadarauskas 
pasakė giliai patriotinį pamokslą, 
choras, vad. A. Paulionio, giedojo lie
tuviškas religines giesmes. Mišių pa
baigoj buvo 
kritusius už 
nikas.

Vasario 16
jo su prideramu iškilmingumu, susi
kaupimu ir uolumu. Buvo nemažai 
suaukota prie minėjimo įėjimo ir S. 
Kudirkai surinkta $574. L. Skripkutės 
vadovaujama Bendruomenės v-ba į 
minėjimą šiemet įdėjo daug darbo. 
Šiemet daugiau kaip betkada pavyko 
iškelti kanadiškoj visuomenėj Lietu
vos laisvės reikalą per vietos radiją 
ir spaudą. Jau iš minėjimo grįžda
mas galėjai girdėti radijo pranešėją 
pasakojant apie lietuvį jūrininką, ku
ris iš Rusijos kalėjimo patekęs čia 
stebisi, jog žmonės neįvertina ir kar
tais piktnaudoja turimą laisvę. 
Prieš tai torontiškio Pr. Alšėno 
straipsnis “Lithuania Independent” 
buvo pasirodęs Hamiltono “The 
Spectator” dienrašty. K. M.

VIETINIS DIENRAŠTIS “The 
Spectator” vasario 17 d. laidoje pla
čiai aprašė pasikalbėjimą su S. Ku
dirka spaudos konferencijoj ir Vasa
rio 16 minėjimą. Jame dienraščio ko
respondentas įvėlė nemalonią klai
dą, būtent, dr. V. Kvedaro pareiški
mą, esą “independent Lithuania lost 
for ever”. Dr. Kvedaras pareiškė, 
kad dabartinėje politinėje situacijo
je neatrodo, kad Lietuvos nepriklau
somybė galėtų būti atgauta, bet atei
tyje situacija pasikeis ir Lietuva bus 
vėl nepriklausoma. Dr. V. Kvedaras 
pasiuntė “The Spectator” redakcijai 
klaidą atitaisantį laišką. R.

šeima be lietuviškos knygos 
ar laikraščio — šeima be lietu
viškos širdies.
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PAKEITĖ “MINISTERIUS”
“Valstiečių Laikraščio” praneši

mu vasario 8 d., lengvosios pramo
nės min. Albinas Adomaitis buvo pa
keistas Jonu Ramanausku. Praneši
me pabrėžiama, kad A. Adomaitis bu
vo atleistas vilniškės augščiausiosios 
tarybos prezidiumo įsaku ryšium su 
jo perėjimu į kitą darbą. “Mažo
sios lietuviškosios tarybinės enciklo
pedijos duomenimis”, A. Adomaitis, 
gimęs 1929 m. Rūdiškiuose, lengvo
sios pramonės ministerijai vadovavo 
nuo 1965 m. Jis yra baigęs Vilniaus 
universiteto chemijos fakultetą, dau
giausia reiškęsis administracinėje 
srityje.

ATEISTINĖ VEIKLA
Ateizmo muzėjuje, įsikūrusiame Vil
niaus Sv. Kazimiero šventovėje, sau
sio 28 d. buvo surengta II ateistinė 
“mokslinė” konferencija “Religinės 
kovos ir erezijos feodalinėje Lietu
voje”. Pranešimus padarė Mokslų 
Akademijos istorijos instituto, Vil
niaus universiteto, Vilniaus pedago
ginio instituto ir kultūros ministeri
jos atstovai. Konferencijon buvo pa
kviesti mokytojai ir svečiai iš rajo
nų. Kompartija savo ateistinėj ko
voj su religija neužmiršta ir vaikų. 
Tai liudija jiems “Sinalsučio” seri
joj “Vagoj” išleista 58 psl. Vytauto 
Misevičiaus ateistinė knygutė “šešė
lių karalystėje”, iliustruota dail. Ig
no Martinaičio. Tiražas — 50.000 
egz. Trumpame apibūdinime pabrė
žiama, kad šis leidinėlis vaikus su
pažindina su religijų kilme, pirmykš
čių žmonių, nusigandusių gamtos, 
susikurtais dievais. Antrojoje daly
je pateikiama ateistinė apysakaitė.

SLIDŽIOS GATVĖS
L. Maciulevičienė “Tiesos” 33 nr. 

skaitytojus supažindina su Vilniaus 
gatvių priežiūros tarnybos apsileidi
mu, atnešusiu skaudžių vaisių vasa
rio 7 d. Pirmiausia nelaimė ištiko 
ankstų rytą iš Biržų atvykusio auto
buso keleivius Ukmergės gatvės 
pradžioje: “Leisdamasis nuokalnėn, 
vairuotojas A. Subačius pajuto — 
kelias labai slidus. Staiga stipriai 
sumėtė autobusą. Jis ėmė čiuožti že
myn, pasisuko šonu ir, apsigręžda
mas atgal, virto ant kairiojo šono. 
Krisdamas sužeidė šaligatviu einan
čią I. Kondrotaitę, nulaužė liepaites 
ir elektros stulpą. Nukentėjo ir au
tobusu važiavę žmonės. Sunkiai su
žeistas vairuotojas A. Subačius, ke
leiviai G. Petrauskaitė, I. Bčiš, žuvo 
keleivė J. Smailienė. Kitiems irgi pri
reikė medicinos pagalbos...” Iš 
miesto autoinspekcijos buvo patirtą, 
kad tą dieną nuo 8 v.r. iki 11 v.r. 
Vilniuje įvyko net 12 automobilių 
nelaimių, kurių trijose nukentėjo 
žmonės. Pagrindinė priežastis — sli
džios gatvės. Gatvių priežiūros tar
nyba jas pradėjo barstyti smėliu 
tik po autobuso nelaimės Ukmergės 
gatvėje, nors autoinspekcija apie sli
džias gatves ją jau buvo pradėjusi 
informuoti nuo 7 v.r. L. Maciulevi
čienė nė žodžiu neužsimena apie žy
miai veiksmingesnį druskos barsty
mą, gatvių nuvalymą ir sniego išve
žimą užmiestin, kaip kad yra daro
ma Kanadoj ir JAV po kiekvieno 
didesnio snigimo. Tokia operacija 
pareikalauja didelių išlaidų, bet už
tikrina eismo saugumą.

KOMUNISTINĖS TRADICIJOS
Kompartija, išjungusi religiją iš 

viešojo gyvenimo ir ją pakeitusi 
valstybiniu ateizmu, pasigenda naujų 
apeigų civilinėms jungtuvėms, laido
tuvėms, krikštynas pakeitusioms 
vardynoms, šiuo klausimu dabar rū
pinasi specialiai sudaryta respubli

ST. CATHARINES, ONTARIO
LIETUVA BUVO DĖMESIO 

CENTRE visą savaitę. Tuo būdu Va
sario 16 tikslas ir buvo pasiektas, 
visu 100%. Visi šventėje dalyvavę 
parlamentarai, miesto atstovai bei 
visų pavergtų tautų atstovai gėrėjo
si mūsų renginiais, o miesto bur
mistras pareiškė, kad organizaciniu 
atžvilgiu lietuviai gali būti pavyz
džiu visiems. Vienas pagyvenęs lie
tuvis pareiškė: “Esu dalyvavęs ir 
matęs daug lietuviškų renginių bei 
iškilmių, bet šitokio lygio darbą 
mačiau pirmą sykį.” CKTB radijo 
stoties direktorius atsiuntė raštą, dė- 
kojantį už preciziškai tvarkingą pri
ėmimą, kartu pažadėdamas sekan
čios Vasario 16 programai duoti 
technišką globą ir jai vadovauti.

Paminėsiu čia tik įdomesnius 
šventės momentus. Iš visų tautybių 
lietuviai yra pirmieji pasirašę mies
to garbės knygoje netoli karalienės 
bei jos vyro puslapio. Pirmieji ga
vę savaitę. Į lietuviškas pamaldas 
atvyko federacinio parlamento na
rys Gilbert Parent. Jis padėjo vai
niką prie kanadiečių paminklo kar
tu su apylinkės valdybos pirminin
ku J. Šarapnicku, asistuojant dviem 
reprezentacinės išvaizdos lietuvai
tėm. Dalyvavo visi iki vieno patys 
svarbiausi šio krašto kanadiečiai ir 
šaltyje išstovėjo apie valandą laiko 
be pastabų ir skundų. Patys matė, 
kad stovėti reikėjo. Kad ir trumpai 
(išskyrus vieną) kalbėjo 15 asmenų, 
įskaitant invokaciją kun. J. Liaubos, 
OFM, bei netrumpą, bet laisvės vil
tį stiprinančią rabino Izrael Frid- 
mano kalbą. Iškilmėje dalyvavo tu 
žinąs, vėliavų ir tiek pat plakatų 
šauliai buvo uniformuoti.

Priėmimo metu dienraščio “Stan 
dard” vyr. redaktorius gavo lietuviš 
ką meno dirbinį ir ta proga pasakė 
politinę kalbą. Visi žymieji svečiai 

kinė liaudies tradicijų taryba, vado
vaujama pirm. L. Šepečio, kultūros 
ministerio. Vilniuj Įvykusiame ta
rybos posėdyje buvo aptartos prie
monės civilinių apeigų atlikimui ge
rinti. Informacinius pranešimus pa
darė buitinio gyventojų aptarnavimo 
ministerijos paslaugų ■ organizavimo 
valdybos viršininkas A. Lisauskas, 
teisingumo ministerijos advokatū
ros, notariato ir civilinės metrikaci
jos skyriaus viršininkė R. Rinkevi- 
čienė, Varėnos rajono liaudies tra
dicijų tarybos pirm. J. Jakavonis ir 
tų pačių tradicijų Šiaulių miesto ta
rybos narė B. Markevičienė. “Tie
sos” 25 nr. rašoma: “Posėdyje pa
žymėta, kad pastaraisiais metais res
publikoje sukauptas nemažas patyri
mas, turiningiau ir įspūdingiau ren
giamos santuokos ir vardynos. Dau
giau dėmesio skiriama civilinėms 
laidotuvėms geriau organizuoti. Iš
augo civilinės metrikacijos bazė. 
Kartu posėdyje buvo kalbama apie 
tai, kaip geriau sutvarkyti civili
nėms apeigoms reikalingų atributi
kos reikmenų gamybą, vietose pla
čiai organizuoti apeigines paslau
gas ...” Diskusijose dalyvavo pats 
tarybos pirm. L. Šlepetys, ministe- 
rių kabineto vietinių tarybų sky
riaus vedėjas. J. Paugis ir patarė
jas J. Mišutis. Taigi, naujomis ateis
tinėmis tradicijomis rūpinasi ne 
liaudis, ne lietuvių tauta, bet ateiz
mą propaguojantys partiečiai.

DIDINA BAUDAS
Nelegaliai žuvis gaudantys asme

nys dabar yra vadinami brakonie
riais. Paplitusį žuvų gaudymą nelei
džiamu laiku ar draudžiamomis 
priemonėmis tikimasi sumažinti ge
rokai padidintomis baudomis. Me
džiotojų ir žvejų Draugijos respub
likinės tarybos vyr. žuvivaisininke 
Elena Ivoškienė “Valstiečių Laik
rašty” sausio 21 d. aiškina: “Nuo 
šiol, pavyzdžiui, už kiekvieną netei
sėtai sugautą lašišą teks atlyginti 
ne 40, o 75 rublius (neskaitant ad
ministracinės baudos). Padidinta 
taksa ir daugeliui kitų vertingų žu
vų rūšių: už kiekvieną šlakį teks at
lyginti po 50 rublių, už ūsorių ir 
sterlę — po 20 rb., už upėtakį, pele
dę, ungurį ir syką — po 10 rub., už 
lydeką, šamą, kiršlį, žiobrį, sazaną, 
baltąjį arba juodąjį amūrą, plačia
kaktį, skerssnukį, lyną — po 5 rub
lius, už karpį, salatį, seliavą, starkį, 
ripusą — po 3 rublius, už karšį, pla- 
kį, nėgę, vėgėlę, ožką, menkę, ša
palą — po 2 rublius. Už kiekvieną 
ešerioką, strepetį, raudę, karosą, 
kuoją ar didstintę bei vėžį brakonie
riams teks sumokėti po vieną rub
lį”. Šios padidintos baudos yra ski
riamos žvejybos taisykles pažei- 
džiantiems asmenims Lietuvos upė
se bei ežeruose.

KAUNO TROLEIBUSAI
Kaune įrengiama nauja troleibu

sų linija iš senamiesčio į Vilijam
polę ir Romainius. Kelėivius ji pra
dės aptarnauti sekančiais metais. 
Pagrindinė kauniečių susisiekimo 
priemonė yra trolebusai, kurių tu
rimos linijos jau yra viršijusios 60 
km. Jais kasdien pervežama apie 
140.000 keleivių.

AKMENĖS EŽERAS
Akmenė yra pagarsėjusi cemento 

gamyba. Šiuo metu ten jau ruošia
mos cemento šiferio kombinato dvi 
naujos technologinės linijos — sep
tintoji ir aštuntoji. Gamybos proce
sui vandens parūpins 130 hektarų 
dirbtinis ežeras, kurį suformuos ant 
Dabikinės upelio prie Alkiškių pu
šyno statoma 6 metrų augščio 150 
metrų ilgio užtvanka. V. Kst.

gavo kun. J. Liaubos, OFM, parū
pintą knygelę anglų kalba “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”. Vie
nas žymus kanadietis jau spėjo pa
rašyti laišką: “Perskaičiau nuo pra
džios iki galo ir tik dabar supra
tau, ką daro lietuviai. Nuo šiol pa
žadu visišką paramą jūsų tautos ko
voje už laisvę.”

Priėmimo pabaigoje, kuris įvyko 
labai elegantiškoje ir jaukioje aplin
koje, miesto burmistras pasakė kal
bą ir padėką visų žymiųjų dalyvių 
vardu. Lietuviai, atsidėkodami, gra
žiai ir darniai sugiedojo jų garbei 
“Ilgiausių metų”.

Savaitės laikotarpyje “Standarde” 
pasirodė septyni lietuvių ir kitų ra
šiniai apie Lietuvos reikalus. Apie 
12 kartų užsiminė radijas. Pavergtų 
tautų organizacija nusiuntė stiprią 
rezoliuciją Kanados ministeriui pir
mininkui.

Iškilmėse ir priėmime kitataučia, 
pralenkė lietuvius savo skaičiumi. 
Dalyvavo prie paminklo ir pašali
niai kanadiečiai. Ateina laikas, kai 
Vasario 16 demonstraciją bus gali
ma gerai suruošti ir su mažesnėmis 
lietuvių jėgomis. Tuo tarpu visi lie
tuviai, neskaitant kelių išimčių, pa
sirodė pilnai priaugę ir augštesnio 
organizuotumo renginiui.

GARSINA LIETUVOS VARDĄ. Iš 
Trinidado pasiekė žinia, kad Port of 
Spain mieste, šalia ten viešinčio St. 
Catharines miesto burmistro, visuo
se priėmimuose, dalyvaujant ir gu
bernatoriui Sir Ellis Clark, pasireiš
kė ir Niagaros vynuogių festivalio 
karalaitė Viltė Zubrickaitė. Apie 
tai rašė ir “Standard”. Ji, išvykda
ma į Trinidadą, Tobago ir kitas sa
las, įkalbėjo juostelėn Vasario 16 
programą, kuri puikiai praskambėjo 
sekmadienį 6.45 v. per CKTB radi
jo siųstuvą. Kor.

Vasario 16 minėjime Sudbury. Iš kairės: K. Alexander — valstybės departamento atstovas, J. Labuckicnė — KLB 
Sudburio apylinkės pirmininkė, S. Martinkutė — torontiškio “Atžalyno” vadovė, G. Fabbro — miesto burmistras
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įvyks kovo 2, sekmadienį; 11 v.r. — 
iškilmingos pamaldos; po pamaldų 
Jaunimo Centre minėjimas. Paskai
tai pakviestas mūsų kaimyninės para
pijos klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. Programoje turė
sime progos pamatyti 3 v. dramą 
“Mirga” (Vytauto Didžiojo išlaisvi
nimas iš Krėvos pilies). Šj veikalą 
vaidins Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos teatras “Aitvaras”. Veikalą 
režisuoja A. Dargyte-Byszkiewicz ir 
L. Nakrošienė. Pasinaudokim šia pro
ga pagerbti mūsų vienintelį šventąjį, 
jaunimo globėją ir pasidžiaugti isto
rine drama, kuri lygiai prieš mėnesį 
buvo vaidinta Toronte.

Hamiltono ateitininkai
KAUKIŲ BALIUS, ruoštas ateiti

ninkų sendraugių vasario 8 d., labai 
gerai pasisekė. Žmonių, suaugusių ir 
jaunimo, prisirinko pilna salė. Tik 
gaila, kaukių buvo nedaug, užtat vi
sos laimėjo premijas. I premiją $30, 
paskirtą J. Norkaus “Olympia Beau
ty Centre”, laimėjo “Diena ir naktis”
— p. Krivinskienė, kuri iš savo lai
mikio $10 paskyrė ateitininkams. 
Nuoširdus ačiū jai! II premiją $20, 
paskirtą lietuvio advokato A. Judd, 
laimėjo “Bolšoj Baletas” — L. Stun- 
gevičienė, Z. Rickienė, D. Juškevi
čienė, p. Žilinskienė ir Mrs. Molnar. 
Jos visą premiją paaukojo ateitinin
kams. Nuoširdžiai dėkojam! III pre
miją $15, paskirtą AV parapijos, lai
mėjo “Lietuvos gimnazistė” — Rita 
Vaitiekūnaitė. IV premiją $10, pa
skirtą inž. P. Masio, laimėjo “Arabė”
— Dainora Juozapavičiūtė. V $5, pa
skirtą K. Gudinsko, laimėjo “Cezaris 
ir Kleopatra” — A. ir D. Kūrai. VI 
$5, paskirtą at-kų sendr., laimėjo 
“Gėlė” — Rita Beržaitytė. Kaukių 
vertinimo komisiją sudarė: E. Kybar
tienė, M. Siūlienė, Ž. Jūraitytė, dr. R. 
Repšys ir H. Švažas. Smulkių daiktų 
loterija turėjo didelį pasisekimą. Bu
vo ir trys laimės staliukai su didžiu
liu paveikslu. I staliukas, aukotas A. 
Liaukaus “Oakington Ltd.”, teko P. 
Rimkui, II staliukas — A. Silinskio 
“Enterprise Ltd.” teko G. Krištolai- 
tienei, III staliukas — VI. Kybarto 
“Ottawa Meat Market and Catering 
Service” teko V. Matukaičiui. Didžiu
lį paveikslą, paaukotą St. Setkaus 
iš St. Catharines, Ont., laimėjo E. Sa- 
kavičienė - Šakienė.

Šokiams grojo “Galaxy” orkestras 
ir seniems, ir jauniems pritaikytas 
melodijas. Vakaro programą prane
šinėjo E. Gudinskienė.

Nuoširdus ačiū visiems aukoju
siems premijas, laimės staliukus, pa
veikslą, laimikius smulkių daiktų lo
terijai. Taip pat — visiems atsilan
kiusiems, svečiams ir ateitininkų tė
veliams; prisidėjusiėms savo darbu 
ir piniginėmis aukomis ir kitaip pa- 
rėmusiems mūsų vakarą. Ačiū, dar 
kartą ačiū visiems!

Ateitininkai sendraugiai
TAUTOS FONDO atstovybė Ha

miltone atsiprašo už sąraše pada
rytas klaidas: M. Juodis aukojo ne 
$5, bet $15, J. Žukauskas $5 (buvo 
praleistas), $5 R. Petrauskas, o ne 
B. Perauskas. Iš valdybos pasitrau
kė ne A. Garbūnas, bet A. Gorkūnas.

ATOSTOGŲ Į FLORIDĄ išvyko 
automobiliu P. G. Breichmanai ir 
V. M. Kazlauskai.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ft”

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- MOKAME UŽ:

niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) . 6 tyo*
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 8%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8'/z %
galius Šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

IMAME UŽ:

12%Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas

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

Skanėstai -------------

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

“GYVATARO” VADOVĖ G. 
Breichmanienė buvo nuskridusi į 
Kalgarį, kur vadovavo 3 dienų tau
tinių šokių kursams su latvių ir es
tų instruktoriais. Ten yra sudaryta 
baltiečių grupė, nes vienos tautybės 
šokėjų skaičius yra permažas. Žada
ma šokti pakaitomis visų 3 tautų 
šokius.

ŠEŠTADIENĮ, kovo 15, Toronto 
Park Secondary mokykloje (1515 
Bloor St. W.) rengiamas Pabaltijo 
jaunimo koncertas, kuriame daly
vaus Hamiltono “Gyvataras”, To
ronto esčių choras ir latvių tautinių 
šokių grupė “Didzdancis”. Pradžia
— 3 v.p.p. Vakare Lietuvių Na
muose bus smagūs šokiai. Hamilto
no jaunimas kviečiamas dalyvauti.

“GYVATARAS” 25-rių metų gy
vavimo sukaktį minės balandžio 5-6 
d.d. šeštadienį Jaunimo Centre bus 
banketas, o pagrindinis minėjimas - 
koncertas — balandžio 6 d. Mohawk 
College auditorijoj. “Gyvataro” sve
čiais bus Montrealio ansamblis 
“Gintaras”, kuris gros ir dainuos 
tautiniams šokiams. Be to, progra
moje dalyvaus jauni solistai — A. 
Pakalniškytė ir J. Vaškevičius, 
akompaniatorius J. Govėdas. Sce
noje matysime penkias “Gyvataro” 
grupes su 150 šokėjų. Keletą šo
kių atliks veteranai šokėjai, o po jų
— jaunasis “Gyvataro” atžalynas.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
prašomi tą savaitgalį rezervuoti 
“Gyvatarui”. Šios sukakties proga 
bus išleistas apžvalginis leidinys, ku
ris renkamas ir redaguojamas pačių 
“Gyvataro” narių. K. B.

KAI ZUIKIŲ BALIUS jau pra
ėjo, pinigai, suskaičiuoti, o pelno bū
ta gana gražaus, H. Ž. ir M. Klubo 
“Giedraitis” valdyba džiaugiasi tuo, 
žinodama, kad be tautiečių paramos 
tai nėra įvykdoma. Ačiū jiems. Taip 
pat didi padėka priklauso verslinin
kams, mūsų klubo rėmėjams, auko
jusiems staliukus ar piniginei loteri
jai (kaikurie net abiejom): A. Ši- 
linskiui, Enterprise Ltd. and Algo- 
masonry, A. Buiniui, Heating Ltd., 
A. Kontrimui, P. Armonui, Conces
sion Garage, A. Gudeliui, ABC Auto 
Body, L. Bučinskui, Auto Body, Z. 
Bolskiui už paaukotą taurę jaunie
siems šauliams, vakaro pranešėjui 
A. Kurui, to vakaro programos vyk
dytojui A. Gustaičiui ir virtuvės šei
mininkei p. Gudinskienei. Valdyba, 
matydama, kaikurių narių stropų 
darbą, ypač šaudyklos pagerinimuo
se, negali nepadėkoti P. Bobinui už 
jo darbus ir triūsą. Taip pat valdyba 
kviečia visus į priešvelykinį “laimės 
ratą” kovo 15, šeštadienį, 19 v., lie
tuvių parapijos salėje. Laimikiai — 
kumpiai, kalakutai ir kt. Išgėrimai ir 
kavutė. Valdyba

Stayner, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ponioms, su- 
ruošusioms man priešvestuvinį po
būvį. Ypatfhga padėka organizato
rėms p. O. Juodišienei, p. Eikienei; 
p. Juozaitienei už gėles, p. Kryža- 
nauskienei už linkėjimus visų vardu, 
p.p. Lapavičiams už nemokamas pa
talpas ir visoms visoms ponioms už 
gražias bei vertingas dovanas.

Jums dėkinga — ... , 'Aldona Jonaityte

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

Nuotr. J. Duncan

Sudbury, Ontario
VASARIO 16 MINĖJIMAS, su

rengtas KLB Sudburio apylinkės 
naujosios valdybos ukrainiečių sa
lėje, praėjo labai gražioj nuotaikoj. 
Minėjimą pradėjo pirm. Jadvyga La- 
buckienė, tardama įžanginį žodį. Su
giedojus Lietuvos himną, gražią pa
skaitą skaitė Silvija Martinkutė. Me
ninę dalį atliko Toronto tautinių šo
kių grupė “Atžalynas”, vadovaujama 
Silvijos Martinkutės, ir choras, va
dovaujamas Danguolės Remeikytės. 
Pašoko Sukčių, Blezdinginį Jonkelį, 
Linelius, Audėjėlę, Blezdingėlę, Gy- 
vatarą, Jaunystės šokį ir Subatėlę. 
Šokiams akordeonais pritarė Edis 
Lukošius ir Vidmantas šilininkas. 
Danguolės suorganizuotas choras pa
teikė montažą “Tautinis drabužis” 
ir padainavo “Iš rytų šalelės”. Ypač 
publikai patiko ir susilaukė daug 
katučių Danguolės ir Eriko iš Vo
kietijos kvinteto “Baltija” duetai: 
“Mėlynos akys” ir “Kai aš ją pama
čiau”. J. Labuckienė ir G. Podery- 
tė įteikė Silvijai ir Danguolei po ro
žių puokštę. Po meninės dalies šo
kiams grojo geras orkestras ir vei
kė lietuviškas bufetas. Loterijoj lai
mė nusišypsojo A. Kručaitei, D. Re- 
meikytei, J. Bataičiui, E. šviežikui 
ir Erikui. Loterijai dovanas aukojo 
J. Bataitis, A. Gatautis, E. Švieži- 
kienė. Padėka visoms toms mote
rims, kurios suaukojo maisto sve
čiams pavaišinti.

Be apylinkės valdybos, prie paren
gimo daug prisidėjo B. Stankuvie
nė, E. šviežikienė, L. Remeikienė, 
J. Venslovaitis, G. Poderytė, P. Ju- 
telis ir K. Rimas. Turėjome svečių 
iš Otavos, Soo, Toronto ir Hamil
tono. Įžymiųjų svečių tarpe turėjom 
miesto burmistrą J. Fabbro su po
nia, Ken Alexander, valstybės de
partamento atstovą, ukrainiečių ir 
kroatų atstovus, kurie pasakė svei
kinimo kalbas. Taip pat turėjome 
ir latvių bei estų atstovus. Labai 
malonu paminėti, kad buvusios mū
sų bendruomenės aktyviausios mer
gaitės Silvija ir Danguolė, nors per
sikėlė gyventi į Torontą ir ten įsi
jungė lietuviškon veiklon, bet ne
užmiršo ir mūsų mažosios koloni
jos. Jos ne tik atvyko į Vasario 16 
minėjimą, bet ir atsivežė savo suor
ganizuoto jaunimo. Padėka ir pagar
ba joms.

“The Sudbury Star” įsidėjo net 
dvi nuotraukas su aprašymais, kurių 
vieną net pirmame puslapyje.

— Albinas Kručas, mūsų veiklio
jo Juozo Kručo brolis, mirė Čika
goj. Pastarajam reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. — Pranas Masys mirė 
Sudburio senelių prieglaudoje. — M. 
Trumpauskienė išskrido atostogų į 
Lietuvą ir Lenkiją. — Dr. J. Šerno- 
gas su žmona žiemos atostogas pra
leido Havajuose. K. A. S.

LIETUVIŲ ŽVEJŲ IR MEDŽIO 
TOJŲ KLUBO “Geležinis Vilkas” 
valdyba kviečia narius atvykti į me
tinį klubo narių susirinkimą kovo 9 
d., 13 v., J. Remeikio “Elgin Lunch” 
restorano patalpose, 420 Elgin St. S. 
Kadangi turime tik vieną metinį su
sirinkimą, prašome visus narius da
lyvauti. Valdyba nori patirti narių 
nuomonę dėl praeitos veiklos bei 
išgirsti pageidavimus ateičiai. Tra
dicinė vakarienė bei taurių įteiki
mas bus suruošti vėliau. Valdyba

VANCOUVER, B.C.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mieliems 
Britų Kolumbijos lietuviams už su
ruoštą mums staigmeną — povestu
vines sutiktuves (su duona ir drus
ka) gražioje p.p. L. J. Macijauskų 
rezidencijoje, Surrey, B.C.

Taip pat dėkojame Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui J. Gumbele- 
vičiui už pasakytą gražią kalbą; Me
džiotojų ir Meškeriotojų Klubo val
dybai ir nariams, dalyvavusiems su
tiktuvėse; visiems mieliems lietu
viams ir ponioms, prisidėjusiėms 
prie vaišių paruošimo ir mums įteik
tos gražios dovanos. Speciali padė
ka priklauso L. J. Macijauskams, to 
parengimo iniciatoriams.
Jūsų nuoširdumas ir vaišingumas 

liks visados mūsų širdyse!
Edvardas ir Aldona Mačiulaičiai

“Tėviškės žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

J. A. Valstybės
PROF. DR. VYTAUTĄ BIELIAUS

KĄ Cincinnati mieste Ohio guberna
torius J. Giligan paskyrė Ohio psi
chologų tvirtinimo komisijos nariu 
penkeriem metam, ši septynių narių 
komisija duoda leidimus psicholo
gams verstis praktika. Gubernatorius 
prof. dr. V. Bieliauską pasirinko iš 
trijų kandidatų kuriuos jam pasiūlė 
Ohio Psichologų Sąjungos direktorių 
taryba. Klevclando miesto teisėju 
gubernatorius J. Giligan taip pat pa
skyrė lietuvį advokatą Frank G. O’- 
Bell (Obelcnį), gerai pažįstamą Kle- 
velando lietuvių visuomenei.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
pranešimu, norintieji gauti finansi
nės paramos iš etninių studijų įstaty
mu paskirtų JAV valdžios fondų pra
šymus turi įteikti iki š.m. kovo 21 d. 
Informacija ir prašymų formos gau
namos šiuo adresu: US Office of 
Education, Ethnic Heritage Studies 
Branch, Room 3907, 7th and I) Sts., 
Washington, D.C. 20202.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ TARNYBA amerikiečių katali
kiškiem laikraščiam išsiuntinėjo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus trijų dalių 
straipsnį apie religijos persekiojimą 
sovietų okupuotoj Lietuvoj. ALK 
Tarnyba taipgi praneša, kad Maskvos 
sudarytoj dvasininkų delegacijoj yra 
ir Vilniaus arkivyskupijos valdyto
jas inons. Česlovas Krivaitis. Delega
cija į Niujorką turėjo atskristi vasa
rio 16 d. Ją globoja ir viešnagę pla
nuoja National Council of Churches, 
175 Riverside Dr., New York, N.Y. 
Katalikų Bendrija į šią tarybą nėra 
įsijungusi, bet turi su jos sutikimu 
ten dirbantį kun. D. Bowmana, SJ. 
Pagal ankstesnius pranešimus ši dva
sininkų delegacija, turinti 20 įvairių 
konfesijų kunigų ir pastorių su ke
turiais palydovais, Čikagoje buvo nu
mačiusi lankytis kovo 4 d.

DU LIETUVIAI PROFESORIAI— 
Julius Kakarieka ir Paulius Stelingis 
iš Čilės atvyko vasaros atostogų į 
JAV. Pirmasis ten dėsto istoriją, ant
rasis — literatūrą, čilėn jiedu yra 
nuvykę pokaryje iš Vokietjios.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTI
NIUOSE NAMUOSE buvo suruoštas 
“Dirvos” balius, šiam Klevelando 
laikraščiui paremti sutelkęs beveik 
$1.000. Įvadinį žodį tarė Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Čikagos skyriaus 
pirm. P. Bučas, baigminį — “Vilties” 
draugijos pirm. K. Pocius. Dalyvius 
su “Dirvos” per 60 metų išvaryta va
ga supažindino programos vadovė Vi
lija Kerelytė. Dainų padainavo muz. 
A. Giedraičio vadovaujamas vyrų ok
tetas ir sol. N. Aukštuolienė iš Rytų 
Čikagos. Baliaus rengėjai — Čika
gos, Cicero ir R. Čikagos LT Sąjun
gos skyriai.

ELENĄ JUCIŪTĘ, knygos “Pėdos 
mirties žemėje” autorę, ištiko širdies 
priepuolis. Ji gydosi Bostono ligoni
nėje, globojama savo sesers. Kančias 
sovietiniuose kalėjimuose ir okupuo
toj Lietuvoj atskleidžianti atsimini
mų knyga, išleista Niujorko S. Ku
dirkos šaulių kuopos, yra susilauku
si nemažo skaitytojų dėmesio. Prof, 
dr. Antanas Klimas ją siūlo išversti 
ir išleisti anglų kalba. Jis taipgi pa
prašė sutikimo išversti knygos ištrau
kas ir jas paskelbti “Lituanus” žur
nale. Jos knygą “Pėdos mirties zo
noje” galima įsigyti pas Kazį Baraus
ką, 84-55 86 Ave., Woodhaven, N.Y. 
11421, USA.

JAV LIETUVIŲ FONDO pelno 
skirstymo komisija, kurią sudaro 
pirm. dr. K. Ambrozaitis, nariai — 
dr. S. Batukas, V. Kamantas ir St. 
Rudys, buvo gavusi 53 prašymus net 
$140.000 bendrai sumai, o paskirstė 
tik $35.000. Posėdyje taipgi dalyvavo 
LF valdybos pirm. dr. A. Razma ir 
ižd. K. Barzdukas.

Venecuela
VALENCIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

grupė, vadovaujama Aurelijos Žal- 
nieriūnaitės, po švenčių pertraukos 
vėl pradėjo šokių ir dainų repetici
jas. Tęsiamos ir lietuvių kalbos bei 
lituanistikos pamokos, kurias dėsto 
Juozas Kukanauza.

KARAKO CENTRINIO UNIVER
SITETO odontologijos fakultetą bai
gė Danguolė Krikščiūnaitė ir gavo 
dantų gydytojos diplomą. Pirmaisiais 
studijų metais ji aktyviai reiškėsi 
tautinių šokių grupėje, bet vėliau 
turėjo pasitraukti. Karako lietuvių 
jaunimas tikisi, kad naujoji dantų 
gydytoja dabar vėl grįš j jų eiles.

Australija
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “Gin

taras” atgaivinama Melburne. Jai va
dovauti sutiko V. Sidabraitė ir J. Sa
dauskas. Dalyvauti kviečiamas 13-18 
metų amžiaus jaunimas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ Fizi
nio auklėjimo Sąjungos naująją val
dybą 1975-76 metams sudarė: pirm. 
J. Tamošiūnas, sekr. A. Adamkavi- 
čius ir ižd. J. Krikščiūnas. Korespon
denciją tvarko sekr. A. Adamkavi- 
čius, 60 Heyington Avė., Thomas- 
town, Vic. 3074, Australia.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SKAU
TŲ rajoninė stovykla Trakai sausio 
3-13 buvo surengta ukrainiečių sto
vyklavietėje prie Adelaidės. Dalyvių 
susilaukta apie 100 iš Sydnėjaus, 
Melburno, Geelongo, Adelaidės, Kan- 
beros ir Hobarto. Pirmosios pagalbos 
kursams vadovavo jūros skautai A. 
Gružauskas, P. Kruzas, žemėlapio bei 
kompaso skaitymui — L. ir L Vai
čiūnai. Stovyklos metu buvo suorga
nizuoti vyčių ir vyr. skaučių sąskry
džiai, vadovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo visi tuntininkai ir tuntų va
dovai. Buvo iškelta mintis 1977-78

m. tautinę VI stovyklą surengti Mel
burne, organizacinį darbą pavedant 
“Džiugo” tuntui. Galutinis sprendi
mas betgi liko nepadarytas. Trakų 
stovykla užbaigta kun. P. Dauknio 
atlaikytomis Mišiomis, skautų ir 
skaučių paradu.

RASA KUBILIŪTĖ susižiedavo su 
Mindaugu Mauragiu Adelaidėje. Jų 
vestuvės numatomos balandžio pabai
goje. Jaunoji pianistė R. Kubiliūtė 
su sol. G. Vasiliauskiene vadovauja 
Adelaidės “Lituanica” chorui, pernai 
rudenį paminėjusiam sidabrinę veik
los sukaktį.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS XXVIII metinis atstovų su
važiavimas įvyks Londono Lietuvių 
Namuose kovo 15 d. Tuo pačiu metu 
bus ir L. Namų bendrovės akcininkų 
metinis susirinkimas.

MANČESTERIO LIETUVIŲ SO
CIALINIO KLUBO pernykštė valdy
ba remontui išleido kelis tūkstančius 
svarų, bet 1974 m. užbaigė tik su 400 
svarų nuostoliu. Naujon valdybon iš
rinkti: pirm. V. Bernatavičius, vice- 
pirm. A. Pupelis, sekr. J. Podvoiskis, 
ižd. D. Jelinskas, nariai J. Būtėnas, 
P. Podvoiskis, A. Stankevičius, V. 
šiaučiulis, M. Vigelskis ir P. Verbic
kas.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENES krašto taryba sausio 24 
d. posėdyje Paryžiuje patvirtino būs
tinės perkėlimą. Naujasis PLB adre
sas: 7, rue des Lions, 75004—Paris, 
France. Tel. 278-6585. Tose patalpose 
yra ir Prancūzijos lietuvių katalikų 
misijos biuras. PLB vadybon per
rinkti tie patys vadovai: pirm. kun. 
Jonas Petrošius, viccpirm. ir sekr. 
Antanas Mončys, ižd. Petras Klimas,

Šveicarija
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS susirinkimu vadinamas 
metinis suvažiavimas Berne buvo 
pradėtas kun. H. Šulco atnašautomis 
Mišiomis. Jis taipgi rodė skaidres iš 
Brazilijos lietuvių gyvenimo ir stu
dentų stipendijoms surinko daugiau 
kaip 1.000 frankų. Suvažiavimo daly
viai nutarė raginti PLB valdybą 
kreiptis į popiežių Paulių VI, kad jis 
savo žodyje Kalėdų bei Velykų pro
gomis lietuvius pasveikintų jų gim
tąja kalba, kaip yra padaręs popie
žius Pijus XII. Europos lietuvių sa
vaitės platesnę apžvalgą padarė dr. 
A. Gerutis, pasidžiaugdamas gražia 
sėkme, šveicarų spaudos parodytų 
dėmesiu ir padėkodamas Vokietijos 
LB valdybai už finansinę paramą. 
ŠLB valdybon perrinkti tie patys du 
veikėjai: pirm. dr. P. Radvila ir sekr. 
p. Linderienė. Programą atliko J. 
Stasiulicnės suorganizuota tautinių 
šokių grupė, kurią sudaro šveicarų 
jaunimas, ir porą klasikinių kūrinių 
koncertine fleita atlikęs Tomas Ja
kaitis. Pietų metu J. Stasiulienei bu
vo įteiktas garbės diplomas, apipavi
dalintas dail. J. Katiliūtės, už minė
tosios tautinių šokių grupės suorga
nizavimą, o jos šokėjai buvo priimt) 
Bendruomenėn garbės nario teisė
mis. Suvažiavusiųjų eilėse buvo ir 
dr. J. Eretas, lietuviškos veiklos ve
teranas.

Vokietija
NAUJOSIOS VLB TARYBOS su

važiavimas — kovo 7-8 d.d. Romuvo
je. Pranešimus jame padarys: VLB 
valdyba, kontrolės komisija, garbės 
teismas, referentai, Vasario 16 gim
nazijos kuratorija ir Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga. Po 1974 m. 
apyskaitos priėmimo ir naujosios są
matos patvirtinimo bei veiklos gai
rių aptarimo bus VLB valdybos, 
kontrolės komisijos, garbės teismo 
bei atstovų į Vasario 16 gimnazijos 
kuratoriją rinkimai, rezoliucijų pa
skelbimas.

AUSTRALIJOS P R E M J E RO G. 
WHITLAMO viešnagės proga baltie- 
čiai surengė demonstraciją prie 
Australijos ambasados Bonnoje. Jo 
gėdingą Pabaltijo atidavimą Sovietų 
Sąjungai atskleidė lietuvių, latvių ir 
estų nešami plakatai, plačiai pa
skleisti atsišaukimai, įteikti net am
basadą saugojusiems vokiečiams poli
cininkams. Lietuvių paruoštame Bal
tiečių Komiteto vardu atsišaukime 
buvo pabrėžta, kad premjero G. 
VVhitlamo dėka Australija yra pir
moji Vakarų valstybė, Baltijos kraš
tų atidavimu patvirtinusi Molotovo • 
Ribbentropo garsiąją sutartį, kurią 
jau yra pasmerkęs visas laisvasis pa
saulis. Baltiečių delegacija, vadovau
jama latvės Maijos Alksnis ■ Muž- 
nieks, kuri yra Australijos pilietė, 
bandė išgauti oficialų priėmimą am
basadoje, bet nebuvo įsileista: turėjo 
pasitenkinti protesto įteikimu. Tą 
raštą ambasados pareigūnas pažadėjo 
perduoti premjerui G. Whitlamui, 
kai jis grįš iš spaudos konferencijos.

Turkija
PRANAS IR ALGIRDAS BRA

ŽINSKAI tebegyvena Turkijoje, 
laukdami galimybės emigruoti. So
vietai spaudžia Turkijos vyriausybę, 
reikalaudami juos išduoti arba ka-' 
linti. Sovietų advokatų iškeltoji byla 
ryšium su amnestijos įstatymo tai
kymu dar nėra baigta. Augščiausio 
apeliacinio teismo posėdis įvyko 1975 
m. sausio 17 d. Ankaroje. Jo nutari
mas turėjo būti paskelbtas š.m. sau
sio 31 d., bet iki šiol apie jį dar nėra 
žinių. Neseniai p. p. Bražinskus ap
lankė BALFo pirm. M. Rudienė. Jų 
reikalais daugiausia rūpinasi VLIKaa 
ir kaikurių kraštų L. Bendruomenės.



Lietuviškas filmas
DANUTĖ VAKARE

Čikagos Jaunimo Centro vaka
ronėje 1975 m. sausio 10 d. 
buvo parodytas naujai pagamin
tas filmas “Kalėdų sapnas”. 
Įvadini vakaronės žodį tarė Jau
nimo Centro dir. kun. Algiman
tas Kezys, SJ, pakviesdamas fil
mo autorę rašyt. Birutę Pūkele- 
vičiūtę apibūdinti savo darbo 
vaisiaus eigą nuo pradžios iki 
galo. Birutė labai įspūdingai ir 
išsamiai susirinkusiems papasa
kojo savo pusantrų metų darbą, 
Įdomiai ir vaizdžiai ipindama 
įvairų nuotykių išgyvenimus.

Rašyt. B. Pūkelevičiūtė, ruoš
dama šį filmą, buvo pasikvietu
si į talką keletą pačių reikalin
giausių patyrusių asmenų šioje 
srityje. Jai seniai glūdėjo min
tis iškelti pačius gražiausius lie
tuviškų kalėdinių papročių mo
mentus vaikų pasaulyje ir juos 
paskleisti anglų kalba po sve
timtaučių mokyklas ir įvairius 
kultūros centrus. Stebint Įvairių 
tautų vaikų pasaulio filmus, 
klausant jų chorus, įdainuotas 
plokšteles, jai kilo mintis sukur
ti ką nors panašaus su lietuviais 
vaikais. Vaikų reagavimas į save 
panašius scenoje arba ekrane 
jai padarė didelį įspūdį, nes jie 
džiugiai? ir nuoširdžiai kartu iš
gyvena matomus vaizdus, nesi
varžydami išlieja savo išgyven
tus jausmus ypatingais krykšta
vimais ir plojimais. Su dideliu 
užsidegimu Birutė pradėjo ruoš
tis ir kurti “Kalėdų sapno” fil
mą. Ji pasirinko patį turtingiau
sią ir gražiausią savo papročiais 
kalėdinį lietuvių kraitį ir pradė
jo viską apipavidalinti, kad pa
tys jauniausieji mūsų aktoriai 
supažindintų kitus vaikus su 
mūsų kalėdiniais papročiais.

Šiame “Kalėdų sapno” filme 
vyrauja du jauni aktoriai ir 13 
gražiabalsių dainininkų. Filmas 
vaizduoja lietuvių šeimą, gyve
nančią Amerikoje. Mažas ber
niukas šio krašto papročių kalė
dinėje aplinkoje sapnuoja. Jam 
pasirodo lietuviškas angelas, ku
ris sakosi atvykęs iš Lietuvos. 
Berniukas netiki, bet angelui 
pavyksta jį įtikinti, kad jis tik
rai iš Lietuvos, ir pradeda jam 
pasakoti apie kalėdinius mūsų 
papročius. Berniukas susidomi 
ir labai rimtai klausosi angelo 
pasakojimų apie ypatingą Kū
čių vakarą ir jo reikšmę. Savo 
magišku mostu angelas eglutės 
papuošalus pakeičia lietuviškais 
šiaudinukais, aiškina Kūčių va
karienės valgius, kurie ekrane 
vienas po kito sušoka ant pa
dengto Kūčių stalo. Iš kažkur 
atsiranda grupelė vaikų, giedan
čių kalėdines giesmes. Jie visi 
keliauja per lietuviškas švento
ves, kurių vienos yra kuklios, 
kitos nepaprastai didingos. Taip 
keliauja angelas, vesdamas ber
niuką su giesmininkais iš vienos 
vietos į kitą ir jį stebindamas.

Meniškai parinkti sceniniai 
vaizdai ir jų suderinimas su ro
domu turiniu teikia filmui ro
mantišku ramumu dvelkiančią 
šilumą. “Kalėdų sapnas” yra pa
ruoštas anglų kalba ir pritaiky
tas amerikiečiams.

B. Pūkelevičiūtė šį filmą pra-

autorė ir gamintoja rašytoja B. Pūkelevičiūtė su
Z. Kevalaityte - Visockiene Nuotr. D. Vakarės

Filmo “Kalėdų sapnas' 
režisore ir aktore

Atsiųsta
Kun. dr. Jonas Gutauskas, KRIKŠ

ČIONYBĖ LIETUVOJE. Lituanisti
nių mokyklų VIII skyriaus tikybos 
vadovėlis, išleistas JAV LB švieti
mo tarybos 1973 m. Čikagoje. 106 
psl., kietais viršeliais. Kaina $4.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALS 
TYBĖS ISTORIJA II. Vincento Liu- 
levičiaus redaguotas istorijos vado
vėlis lituanistinių mokyklų X sky
riui arba* VI klasei. JAV LB švieti
mo tarybos 1974 m. leidinys, parem
tas JAV Lietuvių Fondo. 226 psl., 
kietais viršeliais. Kaina $5. Abu šie 
leidiniai gaunami pas Antaną Karei-

“Kalėdų sapnas”
dėjo 1973 m. rugsėjo 23 d. Mo
teraičių muzikos studijoje su 
pirmąja dainininkų repeticija. 
Toje grupėje buvo: Rita Bazytė, 
Rūta Gaižutytė, Rima Podytė, 
Laura Ragaitė, Valerie Sre- 
niawski, Laimutė švabaitė, Pau
lius Alekna, Marius Kelečius, 
Zitas Laniauskas, Andrius Poli- 
kaitis, Darius Povilaitis, And
rius Švabas ir aktoriai — Pau
lius Urba (berniukas) ir Rūta 
Pakštaitė (angeliukas). Filmavi
mas įvyko įvairiose vietose: Jau
nimo Centro salėje, JC kavinė
je, Tėvų jėzuitų koplyčioje, Šv. 
Kryžiaus šventovėje ir Kėželių 
bute. Šalia šių veikėjų dirbo pa- 
galbininkai-menininkai: muzikos 
vadovai — Izabelė Motekaitienė 
ir Manigirdas Motekaitis, dail. 
Jurgis Daugvila, fotografas kun. 
Algimantas Kezys, SJ, režisorė 
Zita Kevalaitytė - Visockienė ir 
baigiamųjų darbų — Paulius Ja- 
siukonis iš Los Angeles.

“Kalėdų sapnas”, spalvotas 
16 milimetrų filmas, trunkąs 
apie 15 min., atsiėjo $1,700, t.y. 
$100 minutė. Filmo pagamini
mas užtruko pusantrų metų su 
įvairiais apipavidalinimais: deri
nimais, perfotografavimu. Galu
tinai užbaigtas 1974 m. gruodžio 
mėn. Kreiptasi į WGN televizi
jos stoties direktorių, kuris mie
lai sutiko filmą peržiūrėti. Jį 
priėmė su pastaba “it is very 
cute”.

Pirmą kartą filmas buvo pa
rodytas Mokslo ir Pramonės Mu- 
zėjuje 1974 m. gruodžio 10 d., 
per WGN televizijos stotį gruo
džio 15 d. ir per II televizijos 
kanalą Detroite gruodžio 22 d.

Filmas amerikiečių tarpe yra 
gerai vertinamas. Televizijos 
stoties direktorius jau du kartus 
kvietė jaunuosius aktorius į stu
diją pasikalbėjimui. Pirmą kar
tą 1974 m. gruodžio 15 d. buvo 
pakviesti penki dalyviai. Jiems 
atstovavo Paulius Urba, Rita 
Pakštaitė, Andrius Švabas, Da
rius Polikaitis ir Aušra Jasaity- 
tė. Nors filme pastaroji nedaly
vavo, bet susidėjus nenumaty
toms sąlygoms (visos dalyvavu
sios mergaitės per metus tapo 
jaunomis panelėmis), teko jų 
vietoje paimti vieną iš mažes
niųjų.

Antrasis pasikalbėjimas įvyko 
1975 m. sausio 15 d. Jo metu bu
vo rodoma, kaip kepamas kalė
dinis medauninkų namelis? Visi 
WGN televizijos stoties atstovai 
buvo susidomėję ir pabėrė eilę 
klausimų mūsų mažiesiems apie 
jų tautą, jos papročius ir gyve
nimą. Į juos mažieji labai rim
tai pagal turimas žinias atsaki
nėjo. Tikimasi greitu laiku tu
rėti dar vieną panašaus pobū
džio pasikalbėjimą. Tai rodo, 
kad amerikiečiai domisi kitų 
tautų papročiais, su jais nori su
pažindinti plačiąją Amerikos vi
suomenę.

“Kalėdų sapnas” yra vienas 
geriausiai pasisekusių filmų. Už 
šį kultūrinį įnašą į mūsų lietu
višką pasaulį nuopelnai tenka 
autorei B. Pūkelevičiūtei, Z. Ke- 
valaitytei - Visockienei, jį režisa- 
savusiai, ir kun. A. Keziui, SJ, 
jį filmavusiam.

paminėti
vą, 7030 So. Rockwell St., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVI
MO DARBAI VIII. Redagavo A. Liu- 
ma, SJ. Šis tomas yra skirtas LKM 
VIII suvažiavimui, įvykusiam 1970 
m. rugsėjo 1-6 d. d. Kanadoje, To
ronto mieste. Lietuvių Katalikų 
Mokslų Akademijos 1974 m. leidi
nys Romoje, finansuotas Elenos 
Mickeliūnienės. 596 psl., minkštais 
viršeliais. Kaina nepažymėta. Kreip
tis pas LKM Akademijos reikalų ve
dėją, Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italy.

dalyvavęs Vasario 16 meninėje programoje Toronte. Dešinėje prie pianino 
Nuotr. O. Burzdžiaus

Toronto “Gintaro” mergaičių oktetas, 
vadovė D. Garbaliauskienė

“Gyvataras”
IRENA GRABOŠAITE-ROSS

Švenčiant betkokį jubilėjų, 
norisi dirstelti atgal ir minti
mis apžvelgti pradžią bei nuo 
jos nueitą kelią. Nors tautinių 
šokių grupė Hamiltone įsisteigė 
1950 m., mūsų laida įsijungė 
kiek vėliau — 1955 ar 56 m. ir 
aktyviai dalyvavo iki maždaug 
1963 ar 64 m.

Ką mes per savo buvimo lai
kotarpį pasiekėm? šis klausimas 
turi dvilypį atsakymą. Mes da
vėm grupei tam tikrą įnašą, bet 
taip pat kaiką iš jos išsinešėm. 
Turbūt vienu reikšmingiausių 
savo įnašų turėtumėm laikyti 
grupės pavadinimą, nes mes iš- 
rinkom grupės vardą “Gyvata
ras”. Prieš tai grupė buvo ži
noma kaip Hamiltono tautinių 
šokių grupė, bet kai mes pradė
jom vis dažniau ir plačiau ro
dytis su savo šokiais tiek lietu
viams, tiek kitataučiams, nuta
rėm kad reikia grupei duoti iš
skirtiną, originalų pavadinimą. 
Kadangi kaip tik tuo laiku bu
vom pradėję repetuoti naujai iš 
Lietuvos gautą šokį “Gyvata
ras”, po daugelio diskusijų ir 
pasiūlymų galutinai nutarėm, 
kad “Gyvataras” mums pats tin
kamiausias. Tai įvyko 1961 m. 
Nuo to laiko “Gyvataro” vardas 
yra nuskambėjęs per daugelį 
kraštų, net keliuose kontinen
tuose.

Mes nepasitenkinom vien 
skambiu vardu, bet stengėmės 
jį išgarsinti kiekviena pasitai
kiusia proga. Mes laimėjome 
aukso medalį “Kiwanis” grupi
nių šokių konkurse. Mes taip 
pat aktyviai įsijungėm į Toron
te 1962, 63, ir 64 m. suorgani
zuotus laisvės festivalius, ku
riuose dalyvavo apie 30 įvairių 
tautybių šokių grupių. Vienais

Fbdėkime tikintiesiems
LIETUVOJE!

Kiekvienam lietuviui Gavėnios metu dera 
paklausti save: ar esu duosnus

Lietuvos katalikų reikalams?
Jiems reikalinga kiekvieno mūsų pagalba.
Atlikime šią pareigą kiekvienas savo auka per

Lietuvių Katalikų Religinę Salpq
Savo aukas siųskite:

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID,
64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių LKRŠ valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Siunčiu savo auką

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $

Vardas, pavardė ................................................................................................................

Adresas

■ i' >»■- II ------ —— iliwiM'W7irwvwHniSiii

buvusios šokėjos akimis
metais pasirodėm Toronte Mas
sey Hall, o po to O’Keefe Cent
re, kur laimėjom trečią vietą ir 
piniginę premiją. Taip pat da
lyvavome Kanados Lietuvių 
Dienose ir tautinių šokių šven
tėje Čikagoj.

Tuo laiku, kai mes įstojome, 
“Gyvataras” turėjo tik vieną su
augusių grupę, o pasitraukda
mi palikome žymiai gausesnį 
vienetą, susidedantį net iš trijų 
grupių — suaugusių, moksleivių 
ir vaikų. Mokomasis personalas 
naujoms grupėms atsirado iš 
mūsų laidos. Taigi, mūsų laida 
energingos ir gabios vadovės 
G. Breichmanienės dėka įsten
gė “Gyvatarą” patobulinti. Mi
nėtų pastangų žymes tebemato- 
me ir šiandieną. Džiaugiamės 
matydami, kokių puikių rezulta
tų “Gyvataras” yra pasiekęs.

Negalime užmiršti ir kito įna
šo, t.y. dabartinių šokėjų, nes 
jų eilėse šoka mūsų vaikai. Tai
gi, mes ir toliau aktyviai reiš
kiamės — parūpiname grupei 
vis naujų šokėjų!

Nors jaučiame tam tikrą pa
sitenkinimą prisimindami savo 
įnašą, mums yra neapsakomai 
smagu prisiminti, ką mes iš 
“Gyvataro” išsinešėm. Tai daug 
sunkiau apibūdinamas dalykas, 
nes, be konkrečių faktų, mes 
taip pat išsinešėm glėbį visokių 
jausmų ir išgyvenimų, kurie pa
šaliniam stebėtojui gal ne tiek 
reikšmingi, kiek mums patiems.

Mūsų laida išsiskiria iš kitų 
dar vienu, galima sakyti, ypa
tingu atžvilgiu! Joje surado 
sau ne tik šokio, bet ir gyvenimo 
partnerius net šešios poros. Ar
gi reikia geresnio įrodymo, kad 
mūsų grupės darniai šokta?

Nors kaikurie mūsų buvę šo
kėjai yra atsidūrę toli nuo Ha
miltono, labai didelė dalis tebė

ra Hamiltone ar jo apylinkėse. 
Jų tarpe tebėra likęs ryšys, ku
ris juos jungė šokio sūkuriuose. 
Ta draugystė vis dar tebejaučia
ma kiekviena proga viešuose ar 
privačiuose pobūviuose.

Taigi, džiaugiamės galėdami 
dar kartą šio reikšmingo ir 
džiugaus jubilėjaus proga išeiti 
į sceną ir dar kartą prisiminti 
tuos ankstyvios jaunystės išgy
venimus bei savo vaikams pa
rodyti, kaip mes savo laiku esa
me šokę.

Linkime “Gyvatarui” atšvęs
ti dar daug sukakčių. Tikimės 
sulaukti dienos, kai jo eiles pa
pildys ne tik mūsų vaikai, bet 
ir anūkai. O kai pastarųjų eilė 
ateis, tikimės, galės grąžinti 
“Gyvatarą” ten, iš kur jis kilo, 
būtent, Lietuvon.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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O KULTlfflEJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGI

NĖS SALPOS rėmėjai Čikagoje, Ma
rijos Augėlesniosios Mokyklos salė
je, surengė Čiurlionio ansamblio 
koncertą, kuris buvo pradėtas retai 
koncertuose girdimu M. K. Čiurlio
nio “Sandus”, J. Strolios išplėsta 
liaudies daina “Linelius roviau” ir J. 
Gruodžio “Žvejais", čiurlioniečiams 
šis koncertas buvo susietas su dvigu
ba sukaktim — jų veiklos 35 metų 
ir M. K. Čiurlionio šimtųjų gimimo 
metų. Daug kas koncerte pasigedo 
daugiau M. K. Čiurlionio kūrinių. 
Vėliau paaiškėjo, kad atskirą M. K. 
Čiurlionio kūrinių koncertą ansmab- 
lis surengs šį rudenį. Paties ansamb
lio 35 metų veiklos sukaktis buvo 
paminėta sausio 26 d. Klevelando 
Lietuvių Namuose. Ansamblio pirm. 
VI. Piečaičio duomenimis, per tuos 
35 metus buvo surengta daugiau kaip
l. 000 koncertų: Lietuvoj — 155, po
kario metais V. Vokietijoje — 424, 
įsikūrus JAV — 402, išvykoj į P. 
Ameriką — 19. Ansamblį dabar su
daro 53 dainininkai, 12 kanklių or
kestro narių ir 24 šokėjai. Vyr. me
no vadovas yra Alfonsas Mikulskis, 
kanklių orkestro vadovė — Ona Mi
kulskienė, koncertmeisteris — Rytas 
Babickas, tautinių šokių mokytojas
— Antanas Mockpetris ir režisorius
— Petras Maželis. Sukakties minėji
me JAV Lietuvių Fondo išleistus 
medalius Alfonsui ir Onai Mikuls- 
kiams įteikė fondo valdybos vardu 
ansamblį sveikinęs dr. G. Balukas. 
Lietuvos prezidentų medaliais buvo 
apdovanoti ansamblio nariai, jo eilė
se praleidę 20 ar daugiau metų.

DAIL. ANTANO MONČIO skulp
tūrų paroda kovo 1-31 d.d. rengiama 
Paryžiuje, Cite Universitaire. Skulp
torius A. Mončys reiškiasi ne tik me
ninėje, bet ir visuomeninėje veiklo
je — yra Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės valdybos vicepirmininkas 
ir sekretorius.

ELENOS BLANDYTĖS dainos ir 
dailiojo žodžio rečitaliu Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėje kovo 
2 d. Stepono ir Valentinos Minkų ra
dijo valandėlė paminės 41 metų su
kaktį. ši valandėlė yra seniausia. 
Naujojoje Anglijoje. Čikagietė E. 
Blandytė turi dvigubą talentą kaip 
pramoginių dainų atlikėja ir eilėraš
čių deklamuotoja. Muzikinėje dalyje 
jai akompanuos pianistas Vytenis 
Vasyliūnas. Kanadoj E. Blandytė bu
vo šiltai sutikta “Tėviškės Žiburių” 
spaudos baliuje Anapilyje prie To
ronto.

PREL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA, parašyta pedagogo 
Petro Maldeikio, jau renkama spaus
tuvėje. Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjunga ją tikisi išleisti prieš 
prel. M. Krupavičiaus paminklo pa
šventinimą, kuris yra numatomas 
Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse ge
gužės 26 — kapinių lankymo dieną. 
Leidėjai sutelkė, palyginti, mažokai 
nuotraukų. Jeigu kas turėtų jų, su
sietų su prel. M. Krupavičiaus gyve
nimu bei veikla, prašomi paskolinti. 
Nuotraukos bus grąžintos. Nuotrau
kos siunčiamos ir monografija užsisa
koma šiuo adresu: LK Demokratų 
Sąjunga, 4050 So. Campbell, Chica
go, Ill. 60632, USA. Monografijos 
kaina — $15, užsisakiusiems ir at- 
siuntusiems čekius iki gegužės 1 d.
— $12. Naujausias “Tėvynės Sargo" 
numeris, po ilgesnės pertraukos vėl 
pasiekęs skaitytojus, taip pat yra 
skirtas prel. M. Krupavičiaus atmini
mui. Apie jį rašo kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, J. Matulionis, bibliografi
ją pateikiantis P. Maldeikis. Ne
trūksta ir kitų dėmesio vertų straips
nių. Šį žurnalą, pradėtą leisti 1896
m. , dabar redaguoja dr. Domas Ja
saitis.

DAIL. P. BUGAILIšKIS, gyvenan
tis Britanijos Derby mieste, nuo 
1954 m. veikliai reiškėsi kaip “Der
by Sketch Club” narys, bet dėl su
negalavimo ir atsidūrimo ligoninėje 
iš šio škicininkų klubo pasitraukė. 
Pasveikusį jį pakvietė prisijungti 
grupė profesinių dailininkų, rengian
čių bendras parodas ir gyvenančių 
iš parduodamų tapybos darbų. Jos 
nariai, kurių yra 5-6 dailininkai, už 
savo geriausius darbus kantais gauna 
net po 250 svarų. Dail. P. Bugailiš- 
kis, kaip užsienietis, džiaugiasi susi
laukęs tokio pripažinimo ir jau daly
vauja bendroje parodoje.

MONTREALIEČIO PRANO BAL- 
TUONIO medžio šaknų skulptūrų 
parodą balandžio 19 d. Brooklyno, 
N.Y., Kultūros Židinyje surengs vyr. 
skaučių židinys “Vilija”.

“LAISVĖS ŽIBURYS”, vadovauja
mas Romo Kezio Niujorke, sekma
dienines radijo programas papildys 
dailiuoju žodžiu, talkinamas akto
riaus Henriko Kačinsko ir muz. Vy
tauto Strolios. Vasario 2 d. buvo pa
teiktas Jono Rūtenio radijo vaidi
nimas “Paskutinis pavasaris”, vaiz
duojantis paskutinę Kristijono Do
nelaičio gyvenimo dieną. Su rež. H. 
Kačinsku jį atliko aktoriai I. Veb- 
laitienė, B. Balčiūnas, T. Alinskas ir 
L. Karmazinas. Tokių fragmentinių 
vaidinimų planuojama ir daugiau, 
jeigu bus susilaukta Niujorko ir New 
Jersey valstijose gyvenančių “Lais
vės Žiburio” klausytojų bei rėmėjų 
pritarimo.

ČIKAGOS LIETUVIŲ C II O R A S 
“PIRMYN”, pernai paminėjęs savo 
65 metų veiklos sukaktį ir pagerbęs 
ilgametį vadovą muz. Kazimierą Ste
ponavičių, ruošiasi operetės “Meilės 
daina” premjerai. Šią operetę yra su
kūręs S. Rombergas, pasinaudoda
mas vokiečių klasiko F. Schuberto 
muzika bei jo gyvenimu. Operetės 
spektakliai bus kovo 1 ir 2 d.d.

SU VILNIAUS FILHARMONIJOS 
simfoniniu orkestru debiutavo jau
nasis dirigentas Dalius Samėnas, Le
ningrado konservatorijos simfoninio 
dirigavimo II kurso studentas. Savo 
debiutui jis buvo pasirinkęs J. Pakal
nio “Herojinę uvertiūrą", su pianis
tu J. Bialobžeskiu atliktą F. Liszto 
“Koncertą fortepijonui ir orkestrui 
Es-dur”, L. Beethoveno “Septintąją 
simfoniją”. Dirigentė Margarita Dva
rionaitė debiutantą vertina teigia
mai, nors jo dirigavimas buvo stu
dentiškas, primenantis sąžiningai pa
ruoštą pamoką. Ateityje ji tikisi iš 
D. Samėno platesnio polėkio, dides
nio muzikos suvokimo ir džiaugiasi 
Vilniaus filharmonijos sudaryta pro
ga šiam dideliam jaunuolio bandy
mui. D. Samėnas dirigavimą studi
juoja pas žymųjį Leningrado filhar
monijos dirigentą A. Jansoną.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA su
rengė dainų ir operaų arijų rečitalį 
didžiojoje Leningrado filharmoni
jos salėje. Rečitalis buvo pradėtas 
rusų kompozitorių romansais, lietu
vių kompozitorių dainomis, užbaigtas 
— Vakarų kompozitorių romansais 
ir klasikinių operų arijomis. Solistui 
akompanavo jo žmoona pianistė Ža
neta Noreikienė.

POETO JONO KRIKŠČIŪNO -JO
VARO 95-tąsias gimimo metines 
šiauliečiai paminėjo literatūros va
karu bibliotekos salėje. Velionis bu
vo ne tik poetas, bet ir knygnešys, 
nuo 1928 m. gavęs mėnesinę 100 litų 
knygnešio pensiją. Su jo gyvenimu 
bei kūryba dalyvius supažindino vie
tinio laikraščio redakcijos darbuoto
jas A. Vaidila, vadovaujantis litera
tų sekcijai. Apie susitikimus su Jo
varu kalbėjo to paties laikraščio re
dakcijos atstovas J. Sabaliauskas ir 
K. Preikšo pedagoginio instituto vyr. 
dėstytojas J. Sakalauskas. Velionies 
poeto eilėraščius deklamavo dramos 
teatro aktoriai T. Maliukevičiūtė ir 
V. Matuliokas, savo poeziją skaitė 
šiauliečiai literatai J. Jovaišaitė, S. 
Bulzgis, B. Puzinas. J. Krikščiūno- 
Jovaro atminimą šiauliečiai literatai 
pagerbė jo kapo aplankymu, gėlių 
padėjimu.

POETAS ANTANAS MIŠKINIS at
šventė amžiaus septyniasdešimtmetį, 
šiuo metu jis rašo apsakymų knygą 
“Žaliaduonių gegužė”. Jį aplankiu
siai “Literatūros ir Meno” atstovei 
Gražinai Ramoškaitei sukaktuvinin
kas pasakojo: “Esu prirašęs atsimini
mų apie rašytojus — Vaižgantą, K. 
Binkį, V. Montvilą, S. Nėrį ir t.t. O 
čia man rūpėjo parašyti apie tuos ne
žymius sodžiaus žmones, kurių ne
bėr, apie kuriuos nepasakojama, bet 
kurie buvo individualybės. Tai nera
šyta kaimo beletristika. Rašau apie 
tuos, kuriuos aš pats atsimenu, ir 
apie tuos, kurie gyvi žmonių atsimi
nimuose. Bus kaimo advokatas, kai
mo gydytojas. Esame kaimiečių tau
ta, bet neturim kaimietiškos epopė
jos. Jeigu ją kas nors kada rašys, ga
lės pasinaudoti”. Jis ta!pgi planuoja 
parašyti ir apie tuos rašytojus, apie 
kuriuos kiti jau neparašys.

VYTAUTAS LANDSBERGIS, me
notyros kandidatas, Maskvos “Žini
jos” draugijos centriniame lektoriu
me skaitė paskaitą apie M. K. Čiur
lionio muziką, dailę ir literatūrinę 
kūrybą. M. K. Čiurlionio muzikos 
kūriniais paskaitą papildė pianistė 
A. Juozapėnaitė.

PAULIUI GALAUNEI sausio 25 
d. sukako 85 metai amžiaus. Sukak
tuvininkas yra vienas žymiausių mū
sų menotyrininkų, muzėjininkų, me
no istorikų. Dailę studijavo Petrapi
lyje, muzėjų sritį — Paryžiaus Louv- 
ro mokykloje. Suorganizavo M. K. 
Čiurlionio galeriją ir jai vadovavo 
ilgus metus. Kauno universitete dės
tė meno istoriją 1925-40 m., vado
vavo Vilniaus universiteto muzeolo- 
gijos katedrai 1940-51 m., dirbo dės
tytoju Vilniaus dailės institute 1945- 
50 m. Ypač daug yra nuveikęs savo 
gausiais raštais, užsienyje suorgani
zuotomis lietuvių liaudies meno pa
rodomis. Savo atsiminimuose prisi
pažįsta esąs plikbajorių kilmės — 
tėvas vadinosi Holovnia, šeima turė
jo savo herbą. Pradėdamas bendra
darbiauti lietuviškoje spaudoje, pa
sirašinėjo Povilu Golovnia. Paulium 
Galaune tapo grįžęs Lietuvon iš Pet
rapilio, patartas Balio Sruogos, ku
riam pasiskundė nei šiokia, nei to
kia savo pavarde. Dokumentus lietu
viška pavarde jam išdavė daiį. K. 
Šklėrius, ėjęs tada Kauno apskrities 
viršininko pareigas.

DAIL. FELIKSAS DAUKANTAS, 
švęsdamas amžiaus šešiasdešimtme
tį, surengė apie 150 savo naujausių 
darbų parodą Vilniuje. Kadangi jis 
yra taikomosios ir pramoninės dai
lės specialistas, ypač gausus buvo 
gintaro dirbinių skyrius, papildytas 
prekių apipavidalinimo pavyzdžiais, 
skulptūrų nuotraukomis. Parodoje 
taipgi buvo išstatytas iš gintaro, žal
vario ir raudonmedžio sukurtas 
skulptūrinis Lenino portretas.

PROF. K. RAGULSKIS, Kauno 
politechnikos instituto centrinės la
boratorijos vadovas, lankėsi R. Ber
lyne. čia jis skaitė mokslinius pra
nešimus, vadovavo simpoziumui R. 
Vokietijos Mokslų Akademijoje pre
cizinių sistemų virpesių klausimais.

KIPRO PETRAUSKO MUZĖJUS 
bus įsteigtas Kaune, sename Žalia
kalnio name, kuriame ilgus metus gy
veno žymusis mūsų tenoras. Atre
montuotame pastate bus įrengta rū
diniais gausi nuolatinė paroda, at
skleidžianti jo gyvenimo bei kūry
bos kelią, su K. Petrausko įdainuo
tų įrašų fonoteka. V. Kst.
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visada Jums sąžiningai patarnaus

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

Ateitininkų žinios
Ateitininkų šventė — balandžio 19, 

šeštadienį. Šventei jau pradėta ruoš
tis ir yra sudaryti atskiri komitetai. IMPORTAS

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

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

Moka už:
term, indėlius 1 metų 9%
taupomąsias-savings s-tas 814% 
depozitų-čekių s-tas ........... 6%
Duoda paskolas:
asmenines ............................. 10%
nekiln. turto ........................ 10%
investacines iki ................... 12%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Dienos metu bus atskiri sendraugių, 
studentų ir moksleivių posėdžiai. Va
kare bendra vakarienė, iškilmingas 
posėdis ir šokiai.

Bendras sendraugių ir studentų po
sėdis įvyko praėjusį sekmadienį. 
Tarp kitų reikalų buvo svarstoma 
jaunųjų sendraugių įsijungimo į są
jungą problemos. Sendraugių valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. — 
Vyt. Krikščiūnas, vicepirm. R. Kulia- 
vas, sekr. J. Jasinevičius, ižd. B. Pa- 
bedinskienė, nariai — R. Bukšaitytė, 
Eug. Abromaitis ir A. Bumbulis.

Globėjų kursai praėjo su dideliu 
pasisekimu. Dėkojame V. Klioriui ir 
visiems kitiems, prisidėjusiems prie 
kursų darbų.

Vyr. moksleivių studijų dienos 
įvyks Dainavoje kovo 14-16 d.d. Stu
dijų dienas organizuoja Klevelando 
ir Detroito kuopos. Kaina — $12.50. 
Norintieji vykti prašomi skambinti 
N. Čižikaitei tel. 537-3051.

Skautų veikla
• Bendrame KLB Toronto apylin

kės valdybos surengtame Vasario 16 
minėjime “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Prisikėlimo ir ev. liut. Iš
ganytojo parapijų šventovėse, kur 
buvo iškilmingos pamaldos; pagrin
diniame minėjime Anapilio salėje 
garbės sargybos rikiuotėje sutiko 
Simą Kudirką, talkino Tautos Fon
do rinkliavai ir atliko kitokius jiems 
pavestus uždavinius.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės dalyvavo kartu 
su Maironio mokyklos VII klase te
levizijos programoje, miniųt Vasa
rio 16 ir Simą Kudirką sutinkant 
Anapilio salėje, skambino “Lietuva 
brangi”. Tai buvo nereklamuoti ge
rieji darbeliai bendrajam reikalui.

• Vasario 17 d. kunig. Birutės 
dr-vės sueigoje pas sesę E. Sima- 
navičienę aptarti Kaziuko mugės 
reikalai, apdovanota buvusi draugi
ninke ps. A. Seškuvienė, išklausytas 
s. L. Gvildienės pranešimas apie 
dr-vės įsikūrimą. Si vyresnio am
žiaus vyr. skaučių dr-vė yra stiprus 
ir veiksmingas “Šatrijos” užnugaris.

VYČIO ŽINIOS
Glorija Nešukaitytė buvo parink

ta nešti Ontario prov. žiemos žaidy
nių žibintą. Iškilmėse, kurios vyko 
prie Toronto City Hali, Glorija per
davė ugnį Toronto Metro pirminin
kui Godfrey saugoti, kol vyks šios 
žaidynės Albertoje.

Mergaitės D (12 m.) CYO pirme
nybėse nugalėjo St. Chris komandą 
12:2. Taškus iškovojo A. Sinkevičiū
tė 10 ir L. Radzevičiūtė 2.

Jauniai D II (12 m.) užbaigė pir
menybių Sezoną be laimėjimų, tačiau 
padarė žymią pažangą. Pažymėtinos 
lygiosios su Aušra (19:19) ir nežy 
mus pralaimėjimas pirmaujančiai 
komandai St. Chris (5:6). Komando
je žymią pažangą padarė A. Balsys, 
T. Rimkus, V. Banelis ir J. Ažubalis. 
Komandoje dar žaidė R. Budrys, A. 
Bajorinas ir P. Sukauskas. Jiems va
dovavo Vyčio krepšinio strategas J. 
Balsys.

Jauniai D I (12 m.) nelauktai pra
laimėjo CYO baigminių peržaidimų 
pusbaigmio rungtynes. Dvejų rungty
nių kovoje pralaimėjo III vietoje 
esančiai Aušrai. Pirmas rungtynės 
vienu tašku laimėjo vytiečiai. Antrą
sias rungtynes po kelių pratęsimų 
keliais taškais teko pralaimėti visas 
peržaidimų rungtynes. Vytiečiai šio
je grupėje dalyvavo su dviem koman
dom ir padarė didelę pažangą. Si ko
manda dalijosi I vieta pirmenybėse 
su St. Chris. Tačiau blogesnis krep
šių santykis peržaidimuose nustūmė 
vytiečius į II v. Komandą sudarė: 
J. R. ir P. Karpiai, V. ir G. Grabaus
kai, J. ir S. Namikai, P. Tutins ir K. 
Banelis. Komanda, kruopščiai vado
vaujama V. Grabausko, irgi padarė 
žymią pažangą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Jaunių D krepšininkai išsikovojo 

CYO lygos meisterio vardą. Vasario 
19 d. baigminėse rungtynėse nuga
lėjo St. Christopher komandą. Dvejų 
rungtynių rezultatas 30:28 (12:14). 
Žaidė: R. Grigaitis, A. Saplys, A. 
Slapšys, R, Sysąk, W. Sysak ir V. 
PluČas.

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

t AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 153c DUNDAS St. W.

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

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

• Kaziuko mugė bus kovo 2d.
Prisikėlimo salėse. Atidarymas 9.45 YMCA komandą 64:46 ( 25:24). Taš- 
v.r. Po to organizuotai einama į pa
maldas. Mugė bus linksmas visų su
sitikimas, paremiant skautų-čių 
draugoves, kurios tiesiogiai vykdo 
skautiškai .lįetuvišką auklėjimo dar-

• Mindaugo dr-vės sueiga ir kartu 
iškyla — kovo 9 d. Centre Island. 
Visi renkasi prie skautų būklo po 
9 v. Mišių.

• Kovo 16 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje akademikai skautai-tės ren
gia St. Kolupailos monografijos pri
statymą. Kalbės fil. inž. J. Danys iš 
Otavos. Visi iš a^J^td’lcviečiJ^ni.

• Skudutininko specialybę įsigijo 
šie Mindaugo dr-vės skautai: y. Šim
kus, E. Slapšys, R. Turūta, P. Bube- ' 
lis ir A. Kišonas. Į II pat. 1, egza- > 
minus išlaikė R. Turūta. C. S

Studentų žinios r
Galutinai; paaiškėjo, ‘kad, Toronto 

universitete Lietuvių jDfeHOs ; šiais 
metais nebus. , ... ;, < kričio į

Studentų šokiai bus kovo 8, šeš
tadienį, 8 v. v. Lietuvių Namuose. 
Įėjimas — $1.50 nariams, $2.00 ki
tiems. Gros orkestras “Phase Five”. 
Visas jaunimas maloniai kviečiamas 
dalyvauti. • V •

Pajieškojimas
Dirbanti lietuvė našlė, 55 metų am

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

Jaunių A komanda nugalėjo latvių

kus iškovojo: E. Punkris 19, R. Sriu- 
biškis 14, D. Salvaitis 13 ir V. Buo-

Moterų krepšinio komanda vasario 
18 d. laimėjo prieš Toronto Thristy’s 
51:47. Daugiausia taškų iškovojo R. 
Breen-Birštonaitė 12, L. Jull-Kėkš- 
taitė ir S. Ranonytė po 10.

Sveikiname Al. Grigonį, laimėjusį 
II v. šuolyje j augštį Toronto dien
raščio “Star” lengvosios atletikos 
pirmenybėse Maple Leaf stadijono 
viduje. A. Grigonis iššoko 6 pėdas ir 
8 colius (2.03 m). Pirmą vietą lai
mėjęs sportininkas pasiekė tą patį 
augštį tik su mažiau bandymų. Šis 
A. Grigonio šuolis yra išeivijos lie
tuvių naujas šios srities rekordas.

Aušros jaunių A komandos krepši
ninkų yra žaidžiančių vietinėse gim
nazijose: St. Michael — R. Sriubiš- 
kiš, L. Rautinš ir R. Kaknevičius; Mi
chael Power — Pr. Žulys, A. Valic- 
kis, S. Arlauskas; Bloor — Br. Stoč- 
kus, D. Šalvaitis, R. Žabas ir R. Gri
gonis; Central Technical — V. Buo- 
žis; Bickford Park — V. Raab; Gor
don Graydon — Ed. Punkris; Runny- 
mede — Ed. Gataveckas. šių žaidėjų 
pavardės yra dažnai minimos Toron
to dienraščių sporto puslapiuose.

Aušros klubas balandžio 19-20 d.d. 
dalyvaus šALFASS krepšinio ir tink
linio žaidynėse Čikagoje. Klubo val
dyba rūpinasi pasamdyti autobusus 
žaidėjams ir, jei liktų vietos, žiūro
vams. Vienas autobusas atsieina 
$1.300. Vienam asmeniui nuvažiuoti į 
Čikagą ir sugrįžti kainuotų apie $30. 
Dėl rezervavimo skambinti A. Nau
sėdų! 743-9042.

HAMILTONO KOVAS
Sveikiname A klasės jaunių ko

mandą, laimėjusią Kanados lietuvių 
krepšinio meisterio vardą, ir vyrų 
penketuką, užėmusį antrą vietą.

Nuoširdi padėka Hamiltono ban
keliui “Talka” už kasmetinę finan
sinę paramą mūsų klubui.

Parapijų pirmenybėse Kovo C 
klasės jauniai pralaimėjo Šv. Pat
riko komandai 31:38. Žaidė: A. Liš- 
kauskas 23, R. Trumpickas 6, P. Jo- 
kubynas 2, T. L. Stanaičiai, R. Kal
vaitis.

Kovo tinklininkės sužaidė jau ei
lę rungtynių; penkias jų laimėjo ir 
tik vienas pralaimėjo. Komandoje 
žaidžia R. Kvedaraitė, J. Kesiūnaitė, 
N. Kesiūnaitė, L. Morkūnaitė, R. Ko- 
chankaitė. K. B.

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, 2-jų šeimų dvibutis, dvi 
modernios virtuvės ir prausyklos, kilimai, augštas rūsys, privati 
vieta automobiliui. Įmokėti tik $15,000. Viena atvira skola.
INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus, atskiras 12 kambarių namas. 
4 kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; dvigubas garažas. 
Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola.
NETOLI LIETUVIŲ NAMU likęs tik vienas naujas namas, kiti 2 jau 
parduoti; 6 kambariai, 1% vonios, privatus įvažiavimas, garažas, bal
konai, kaina sumažinta, galima greitai užimti.
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.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS 
Namų tel. HU 9-1543

STASYS DARGIS
Namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
9% 

8’/a% 
8’/4% 
8’/4%

6%

už 
už 
už 
už 
už

MOKA:
1 m. term. dep. 
90 d. term. dep. 
taupymo s-tas 
pensijų planų 
čekių s-tas (dep.) 
AKTYVAI virš 9

IMA:

10% už asm. paskolas

10% už mortgičius

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

(American Express).

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

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

gatve tiesiog į garažą.
♦ Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS
(Atkelta iš 

> • riuos, dabar .saugo karingos uni
jos. *> >■ -■

R. Stanfieldo vadovaujama 
konservatorių partija federaci
niame parlamente pareikalavo 
sumažinti 5% pajamų mokes
čius kovai su nedarbu sustip
rinti. E. SBroadbentas, N D P 
sopialistųfparlamento vadas, pa
sisakė už, pajamų mokesčio su- 
mažinimęi $400 kiekvienam ka
nadiečiui. Tai buvo aiškios pas
tangos sekti JAV prez. G. For- 
do pavyzdžiu, bet jas atmetė fi
nansų meisteris J. Turner, rem
damasis ;ayo pernykščiu lap- 

L biudžetu, kurio par
lamentas dar nėra patvirtinęs. 
Jame jau yra numatytas paja
mų mokesčio sumažinimas 1974 
m. $150 $500, 1975 m. — $200- 
$750. Aitrios kritikus susilau
kė atlyginimų didinimas fede
racinės valdžios tarnautojams. 
1968 m. tokių tarnautojų, gau
nančių $20.000 ar daugiau per 
metus, tebuvo 1.225, o dabar jų 
jau yra net 16.868. Tų laimin
gųjų skaičius per šešerius me
tus padidėjo net 1.300%. Kraš
to apsaugos ministerijoj tas 
skaičius paaugo nuo 241 iki 
5.663, susisiekimo ministerijoj 
— nuo 46 iki 1.269. Premjeras 
P. E. Trudeau, tada savo įstai
goj turėjęs tik vieną tarnautoją, 
prašokusį $20.000, dabar jų tu
ri jau 20, įskaitant ir savo pa
grindinį sekretorių, kurio meti-

COMPARE Maintenance Co.
626 Gladstone Ave., 
Toronto, Ont. M6II 3J4

Nemokamas kainos nustatymas 
Sienų plovimas, kilimų, baldų ir 
grindų valymas

Skambinkite Mark tel. 654-0956 arba Rocco tel. 535-3770

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

PERKI šEVįAR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas arba naujas mašinas gausite per

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

2749 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9)51_________• Namai 767-7820
courtesy

nė alga yra beveik $55.000. 
1968-74 m. laikotarpyje fede
racinio parlamento nariai savo 
atlyginimus jau yra pasididinę 
50%. Prieš Kalėdas jie vėl ban
dė patvirtinti 50% padidinimą, 
bet susilaikė, pabūgę kanadie
čių protesto balsų. Dabar tyliai 
siekiama 33% atlyginimų padi
dinimo su kasmetiniu papildu 
pagal pramonės darbininkams 
duodamus pakėlimus, bet su
tarta pirma priimti naująjį biu
džetą. Atlyginimų pasididinimo 
akcija bus pradėta, patvirtinus 
biudžete numatytą pajamų mo
kesčio sumažinimą kanadie
čiams.

Federacinė vyriausybė To-. 
ronto Maltono aerodromą buvo 
nutarusi papildyti nauju aero
dromu Pickeringo apylinkėse, 
apie 20 mylių į šiaurės rytus 
nuo Maltono. Šis nutarimas su
silaukė aštraus protesto iš 
Pickeringo, Markhamo bei ki
tų kaimyninių vietovių gyven
tojų. Protestuoja ne tik miestie
čiai, bet ir ūkininkai, nes toje1 
srityje yra derlinga žemė. Ki
tiems kritikams dviejų Toronto 
aerodromų idėja atrodo neprak
tiška. Maltonas tada perimtų vi
sus vietinius Kanados skrydžius, 
Pickeringas — tarptautinius. 
Daug laiko tektų sugaišti kelei
vių pervežimui iš vieno aerodro
mo į kitą. Susisiekimo ministe- 
ris J. Marchand dabar federa
ciniam parlamentui pateikė 
kompromisinį sprendimą — 
Pickeringe bus įrengtas tik vie
nas 11.600 pėdų ilgio pakilimo 
ir nusileidimo takas, pastatyti 
keleivių stoties rūmai. Ateityje 
tą “mažą” aerodromą būtų ga
lima plėsti. Pagal susisiekimo 
ministerio J. Marchand planus 
tas “mažasis” aerodromas bus 
įrengtas iki 1979-80 m. Pasak 
premjero P. E. Trudeau, kai 
Montrealis gavo antrą aerodro
mą, to paties panoro ir Toron
tas. Vėliau atsirado stipri opo
zicija, kuri pradžioje gana vie
ningą torontiečių nuomonę su
skaldė. Vyriausybė mano, kad 
sparčiai augant Torontui, antra
sis aerodromas bus būtinas.

Šeima be lietuviškos knygos 
ar laikraščio — šeima be lietu
viškos širdies.

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.

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

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamas tempas 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
■O

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

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

11 13 Dundas St. W., *545A Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al |Q Dealt A V* * Sąžiningos patarnavimas
■ U. IvIvRIllw HCdllUl , Parūpinome mortgižius

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamą nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE —
GENERAL INSURANCE

INDIAN RD. — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, 11 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, modernios virtuvės bei prausyklos, dvigubas mūrinis 
garažas, netoli Bloor, namas be skolų, turi būti parduotas.
RATHBURN — KIPLING, 6 kambarių atskiras mūrinis vienaaugštis, 
kvadratinis planas, garažas su privačiu įvažiavimu, gražus didžiulis 
kiemas, labai neaugšta kaina dėl skubaus pardavimo. Tuojau galima 
užimti.
HIGH PARK — BLOOR, apie $25.000 įmokėti, keliolikos metų senu
mo originalus tributis (triplex), dideli kambariai, 3 garažai su pri
vačiu įvažiavimu, netoli Bloor požeminio, apie $8.500 metinių pajamų, 
atviros ir lengvos išsimokėjimo sąlygos.
SWANSEA, apie $8.000 įmokėti, 2-jų ir 3-jų miegamųjų bendrabu- 
tinis (condominium) apartamentas, 2 prausyklos, balkonas, apšildo
mas plaukiojimo baseinas, suomiška pirtis ir kiti patogumai.
BLOOR — JANE, 3 krautuvės ir 2 butai, viskas išnuomuota, apie 
$15.000 metinių pajamų.
PORT CREDIT — MISSISSAUGA, gražus 6 didelių kambarių viena
augštis, šeimos kambarys su židiniu, 3 prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, netoli Anapilio sodybos, viena atvira skola.

cholkuii

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



SEAiniOJAI PASISAKO
PABUDINTAS IŠ MIEGO

“TŽ” sausio* 16 d. numeryje veda
masis straipsnis Pr. G. ir “Mes nie
kada nesuspėjam” B. Rimgaudo yra 
panašūs, bet ir labai skirtingi. Pana
šūs, nes abiejuose straipsniuose rašo
ma apie “snaudalius”, o skirtingi ba
rimais, kaltinimais ir faktų nusaky
mu. Pr. G. mato daug dirbančių ir 
daug padarančių, bet jis pasigenda 
tų, kurie galėtų dirbti, bet nedirba. 
Gaila, kad “miegantys” laikraščių 
neskaito. Gal jie tada pabustų ir sto
tų j talką.

B. Rimgaudas “žino”, kad visi lie
tuviai yra apsileidę darbuose, tingi
niai ir niekada (istoriškai) nieko lai
ku nepadaro. Net pats B. R., ligi šio 
laiko nespėjęs įpusėti Solženicino 
“Gulago salyno”, nežinodamas ant
ros pusės knygos, duoda patarimus 
ir tiems, kurie jį perskaitė pirmomis 
dienomis ir lietuvių nekoliojo. Pik
čiausi žmonės, kai jie yra alkani ar
ba pabudinti miego viduryje. Šia 
proga prisiminiau vieną gyvenimo 
nuotrupą.

Karo metu, besitraukiant iš Lie
tuvos, teko sustoti prie Vilkaviškio 
gretimai buvusio repatrijanto ūkio, 
kurio savininkas jau buvo pasitrau
kęs. Ten buvo sustojusios šešios šei
mos. Iš jų 4 šeimos buvo ūkininkai, 
atvykę su vežimais iš toliau. Javai 
buvo prinokę laukuose. Ūkininkų 

’šeimos nutarė padaryti talką — nu
sikirsti rugių bei kviečių. Dalį jų nu
sikirto ir sekančią dieną iškūlė. Dir
bo visi, išskyrus dvi “ponų” šeimas. 
Kai javai buvo iškulti, nedirbusieji 
pareikalavo pasidalinti grūdus ly
giomis, kitaip jie esą skųsis vokie
čiams, kurie viską galėjo atimti. Ta
da ūkininkai pasidalino grūdus su 
nedirbusiais pagal galvų skaičių. Se
kančiomis dienomis teko girdėti, kad 
miesčionys vaikščiojo pas ūkininkus 
ir vis ragino: “Javai prinokę, reikia 
kirsti”. Tada ir ūkininkai atsakyda
vo tais pačiais žodžiais, bet niekas 
nė piršto nepajudino.

Ką pagelbės B. R. straipsnis, kuria
me visi lietuviai barami už apsileidi
mą ir čia pat parodomas autoriaus 
apsileidimas? Straipsnyje neparodo
ma, kad autorius būtų kada nors mė
ginęs ką nors daryti ta kryptimi. Ne
padarytų darbų sąrašą būtų galima 
pratęsti iki paskutinio “TŽ” pusla
pio, bef ar tai pagelbės tiems dar
bams pasidaryti? Darbai patys nepa-' 
sidaro. Juos reikia padaryti. Neuž
tenka kartoti su tais ūkininkais ir 
miesčionimis “reikia”. Kas nors turi

ATSISVEIKINIMAS
Siunčiu Tamstoms “TŽ” prenume

ratą už 1974 m. ir kartu tolimesnį 
prenumeravimą nutraukiu, nes akys 
visai nusilpo ir skaitymas tapo ne
įmanomas. Todėl tenka skirtis su 
laikraščiu, kuris man patiko ir kurį 
skaičiau nuo pat jo įsikūrimo.

K. Maceika, V. Vokietija

DELHI, ONTARIO
MOTERŲ VEIKLA. KLK Moterų 

Dr-jos Delhi skyriaus visuotinis susi
rinkimas įvyko vasario 2 d. po pa
maldų parapijos salėje. Susirinki
mas nebuvo gausus skaičiumi, nes 
keletas narių — Z. Augaitienė, K. 
Simutienė, M. Norvaišienė, S. Par- 
gauskienė, B. Dirsienė šildosi sau
lėtoje Floridoje, o kitos, užimtos 
dienos rūpesčiais, nedalyvavo. Bet 
vistik buvo pakankamas narių skai
čius. Dvasios vadui kun. dr. J. Gu
tauskui sukalbėjus maldą, susirinki
mo pirmininke pakviesta sesė R. 
Augustinavičienė, sekretore B. Lu
košienė. Mirusią skyriaus narę a.a. 
M. Krasauskienę pagerbėm atsisto
jimu, šiltu žodžiu pareikšta užuojau
ta narei D. Norkienei ir jos šeimai. 
Valdybos narei St. Rozenberg sumai
nius žiedus su A. Mažeika, palinkė- 
jom laimės, sugiedodamos “Ilgiau
sių metų”. Gražią paskaitėlę paruošė 
sesė V. Garnelienė apie asmenybės 
ugdymą. Gabiai surankiotais deiman
čiukais ji gyrė mūsų gerumą ir pla
kė kerštą bei pavydą. Turime ne
kerštauti visą amžių, jei kas mus 
užgavo. Priimti atsiprašymą ir atsi
žvelgti į savo klaidas. Supykus ne
rėkti ant savo vyro, bet gražiai išsi
aiškinti. Rūpintis ne vien išorės 
grožiu, bet ir sielos. Paskaitoje dau
gelis suradome save . . .

Laimingas mūsų skyrius, turėda
mas gerą paskaitininkę sesę V. Gar- 
nelienę, darbščią pirmininkę J. Žio- 
gienę ir gabią rašytoją B. Vytienę, 
kuri “Moters” novelės konkurse lai
mėjo premiją. Mes laukiame “Mo
teryje” jos kūrinėlių pasiskaityti.

Pabaigoje sesė B. Vytienė pasida
lino mintimis apie mandagumą, ku
ris šiek tiek skirtingas nuo Euro
pos. Visoms buvo įdomu — prašė, 
kad ir kitam susirinkimui būtų tokių 
praktiškų dalykėlių. Esant provinci
joje, sunku gauti iš kitur paskaiti- 
ninkių. Reikia tad savomis žiniomis 
pasidalyti. Susirinkimas baigtas mal
da ir skania kavute, kurią parūpino 
skyriaus v-ba. O. S.

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo metinės šventės minėjimas įvy
ko vasario 16 d. Gausus lietuvių da
lyvavimas pamaldose ir salėje rodo 
bendruomenės tautinį susipratimą. 
Minėjimas pradėtas 11 v. Šv. Kazi
miero par. šventovėje. Kun. J. Ber- 
tašius atlaikė iškilmingas pamaldas 
ir pamoksle pabrėžė reikalą stiprinti 
lietuvių tautos pamatus, ant kurių, 
atėjus momentui, bus atstatyta Lie
tuvos nepriklausomybė.. Prie alto
riaus pasikeisdami studentai laikė 
Lietuvos vėliavą, o iš abiejų pusių 
stovėjo dvi tautiniais drabužiais pa
sipuošusios lietuvaitės. Pamaldų me
tu solo giedojo I. Černienė iš Londo
no ir winnipegiete D. Januškaitė. Pa- 
rapijoss alėje buvo tęsiama minėji
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pradėti. Ar B. R. nežino, kad lietu
višką darbą dirbti gali kiekvienas be 
atskiro leidimo? Sekantį kartą būtų 
maloniau skaityti to paties autoriaus 
straipsnį ar žinią, kur jis rašytų apie 
organizuojamą ar jau suorganizuotą 

•-He tuvių informacijos žinių telkim , 
j Bei"skleidimo ratelį, apie “pabudini

mą” savęs ir savo kaimynų, kurie gal 
dar net nepradėjo skaityti ne tik pir
mos pusės “Gulago”, bet ir betkurios 
lietuviškos ar kita kalba knygos. Ar 
tai nebūtų, nors ir pavėluota, budin- 

' tojų sąjūdžio pradžia? Pabaikite 
skaityti “Gulagą” ir pradėkite ką 
nors daryti — bus mažiau nepadary
tų darbu. M. Vitalius

WINDSOR, Ontario
SEIMOS ŠVENTĖ. Vasario 9 d. 

Gediminas Vindašius atšventė savo 
gimtadienį. Ta proga susirinko gra
žus būrys draugų ir giminių iš Ha
miltono, Aylmer, Woodslee, Harrow, 
Detroito —ir—Windsoeo- -pasveikinti 
Gedimino. Prieš keletą metų Gedi
minas ir Ona Vindašiai su šeima iš 
Hamiltono atsikėlė į Windsorą ir 
dabar yra “Calcot” viešbučio savi- 

„ninkai. Buvo linkėta jiems geriau
sios sėkmės tame versle. P. p. Vinda
šiai yra Sv. Kazimiero lietuviškosios 
parapijos aktyvūs nariai ir duosnūs 
rėmėjai. Dalyvis

x 
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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

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE "“T«„
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

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

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

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

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

lietuvių Baltic Exporting Co. <80
IŠTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

mo programa. Bendruomenės pirmi
ninkas po trumpo įžanginio žodžio 
'pakvietė dr. E. Jasevičiūtę, atvyku
sią iš T. Bay, Ont., su paskaita “Lie
tuvių reikalai pasaulyje”. Paskaiti
ninke, baigusi Lietuvoje medicinos 
mokslus ir gilinusi savo specialybę 
dar prieš praėjusį karą keliuose Va
karų Europos kraštuose, praktiškai 
susidūrė su lietuvių reikalais pasau
lyje. Jos paskaitoje vedamoji mintis 
buvo, kad lietuvių tauta stiprintų 
savo pagrindus. Valstybę sudaro trys 
elementai: teritorija, tauta ir val
džia. Mums savo valdžios netekus, li
ko teritorija ir tauta. Mūsų teritori
ją sudaro prie Baltijos jūros lietuvių 
apgyventi plotai. Lietuvių tautos ka
mienas ir dabar ten gyvena, kita tau
tos dalis išblaškyta visame žemės ru
tulyje. Išblaškytoms lietuvių bend
ruomenėms reikia išlaikyti lietuvių

kalbą, kultūrą, politinį susipratimą, 
moralinę ir medžiaginę gerovę, nes 
iš šių dorybių bus atstatyta Lietuva.

Koncertinę dalį atliko iš Londono, 
Ont., atvykusios dvi lietuvaitės — 
solistė I. Černienė ir pianistė R. Vi- 
lis. Tos londonietės, puikiai kalban
čios lietuviškai naujosios kartos lie
tuvių tautos ambasadorės, savo kon
certu uždegė iš naujo tautinius bend- 
druomenės jausmus, tautinę savigar
bą ir meilę lietuvių kultūrai. Po kiek
vienos dainos buvo ilgi plojimai ir 
ovacijos. Visom trim lietuvaitėm, at
vykusiom iš tolimų vietovių, atsidė
kodama apylinkės valdyba įteikė gė
lių už jų pasišventimą. Koncertas bu
vo baigtas visų giedamu Lietuvos 
himnu.

Ponios T. Timmerman ir kitų lie
tuvaičių buvo paruošta kavutė su 
skaniais užkandžiais. Tuo buvo suda-

Didžioji šių metų 
LIETUVIU KELIONĖ i 
EUROPĄ

i

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, Šveicariją ir Šiaurės Italiją. Per visą 
kelionę lankomos žymiosios ir gražiosios vietos, įskaitant žavinguosius Šveicarijos 
Alpių kalnus.

Paskutinė diena rezervacijoms - kovo 19
Platesnių informacijų VYTIS International Travel Service 
kreiptis į lietuviškų (R. Kezys)

parapijų klebonijas arba į 2129 Knapp St,
Brooklyn, N.Y. 11229, USA
Tel. (212) 769-3300
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Ontario nori, kad jūs 
gautumėte atitinkamą 

dali 375 milijonu 
doleriu sumos 

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

Jai gauti privalote jteikti 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 numerj "0" 
ir paprašyti telefonistę, kad sujungtų su numeriu ZENITH 8-2000. 
Metropolinio Toronto gyventojai, kurie naudojasi vietiniu telefonu, 
teskambina 965-8470.

Ontario’s fair ® “ 
share TAX CREDIT SYSTEM

k FHH751B J

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

Toronto, Ontario .
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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ryta proga iš toliau atvykusiems lie
tuviams pasišnekučiuoti einamaisiais 
dienos reikalais. Salėje buvo suau
kota $207 Tautos Fondui, kurie bus 
persiųsti į centrą. V.

Calgary, Alberta
ETNINIŲ GRUPIŲ RANKDAR

BIŲ ir meno paroda vyko “Jubilee 
Auditorium” patalpose. Šiais metais 
Kalgario miestas mini 100 metų įsi
kūrimo sukaktį. Dabar mieste gyve
na apie 30 įvairių tautybių žmonių. 
“Citizenship Council” kasmet suren
gia viešą visų tautybių pasirodymą, 
kuriame šiemet dalyvavo ir lietuviai. 
K. Dubauskas, pasikvietęs talkon E. 
Krausienę, S. Noreikas, V. Grigienę, 
surinko rodinius, kuriais galėjo už
pildyti vieną kambario sieną. Rodi
nius sutvarkyti padėjo K. Dubaus- 
kienė, E. Krausienė, G. Noreikienė, 
M. Vanagaitienė, V. Grigienė. Paro
doj buvo gintaro dirbinių, papuoša
lų, statulėlių, karolių bei gintaru pa
puoštų medžio dirbinių. Medžio dir
biniai vaizdavo Lietuvos gamtovaiz
dį, kryžius, kraitines skrynias, klum
pes, velnius. Odos ir metalo dirbinių

buvo nedaug. Moterų darbų skyriuje 
vyravo austos juostos, kaklaraiščiai, 
staltiesės, takeliai ir kiti linų audi
niai. Tautiniais drabužiais papuoštas 
manikenas — suvalkietė su kanklė
mis (B. Brūzgos nuosavybė) — trau
kė daugelio dėmesį. Parodėlė truko 
2 dienas. Labai daug žmonių apsi
lankė. Lietuvių skyrius, reikia ma
nyti, paliko gerą įspūdį. Parodėlę 
surengė ir išlaidas padengė K. L. 
Draugija ir Bendruomenės apylinkė. 
Parodėlės organizatoriams nepavyko 
susitarti dėl pagrindinės minties, 
kaip pavaizduoti lietuvių meną: gau
sumas medžio dirbinių ir kiti senti
mentalios reikšmės rodiniai blaškė 
žiūrovą, jieškantį lietuviško meno 
pagrindinių motyvų. Kaip ir kitur, 
taip ir čia Pr. Baltuonio medžio 
dirbiniai traukė žiūrovų dėmesį ir 
pagerino medžio dirbinių skyrių. Vi
siems prisidėjusiems prie parodėlės 
suorganizavimo bei davusiems rodi
nius džiugu, kad visų pastangomis 
šis tas galima buvo padaryti ir esant 
saujelei lietuvių. Jaunosios lietuvai
tės, pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, davė lankytojams paaiškini
mus. A.

TORONTO
Vasario 16 iškilmės buvo pa

stebėtos ir angliškosios spau
dos. Dienraštis “The Toronto 
Star” vasario 17 d. laidoje 
(Peel-Halton puslapyje) įdėjo 
didelę gintariečių nuotrauką su 
S. Kudirka. “The Sun” išspaus
dino ilgoką savo reporterės pa
sikalbėjimą su S. Kudirka. Tik 
kažkodėl visai tylėjo “The Globe 
a. Mail”, nors informacija buvo 
pasiųsta ir jam. Gana daug dė
mesio parodė lietuviams abu 
Mississaugos savaitraščiai, ku
rie aptarnauja 210.000 gyven
tojų. Jiedu yra didelio formato, 
po 22-52 psl. “The Mississauga 
Times” vasario 19 d. laidoje 
pirmame puslapyje įdėjo S. 
Kudirkos pareiškimą. “The Mis
sissauga News” įdėjo S. Kudir
kos nuotrauką ir trumpą paaiš
kinimą. Latvių laikraštis “Lat
vija — Amerika” 7 nr. išspaus
dino Aleksandro Vilko straips
nį Lietuvos laisvės tema. Kiti 
etniniai laikraščiai iki šiol dar 
negauti.

Rašytojas Jurgis Jankus iš 
Ročesterio dalyvavo mėgėjų te
atro “Aukuro” sukaktuviniame 
pokylyje Hamiltone ir ten tarė 
sveikinimo žodį. Vasario 23 d. 
jis dalyvavo “Aukuro” premje
roje “Tėvų kaltė” Toronte, sugį- 

spažino su “Aukuro” teatro veik
la ir žadėjo ta tėina plačiai! pa
rašyti “T. Žiburiuose”. Su J. 
Jankum iš Ročesterio buvo at
vykęs ir grimuotojas p. Ilgūnas, 
dažnai talkinąs aukuriečiams.

Hamiltono mėgėjų teatras 
“Aukuras” vasario 21-23 d.d. pa
minėjo sidabrinę savo sukaktį 
dviejų veikalų pastatymu ir ban
ketu. Pastarajame iš Toronto da
lyvavo KLB kr. valdybos pirm. 
J. R. Simanaviičus, kr. valdybos 
sekr. kun. J. Staškus, L. Namų 
atstovas T. Stanulis ir “TŽ” at
stovas kun. Pr. Gaida. Vasario 
23 d. Toronto L. Namų salėje 
“Aukuras” suvaidino E. Butri
mo 4 v. dramą “Tėvų kaltė”, ku
rioje iškeliama tėvų atsakomy
bė. Drama yra sukrečianti bei

verčianti kiekvieną susimąstyti. 
Vaidinime dalyvavo gana gausi 
publika. Torontiečių vardu su
kaktuvininką “Aukurą” pasvei
kino apylinkės valdybos pirm. 
M. Abromaitis, L. Namų vardu 
— T. Stanulis, o LN Moterų Bū
relio pirm. A. Jankaitienė įtei
kė puokštę gėlių. Po vaidinimo 
“Aukuro” aktoriai LN Moterų 
Būrelio buvo pavaišinti.

JAV LB krašto valdyba nuo 
1971 m. kasmet išspausdina lei
dinį “The Violation of Human 
Rights in Soviet Occupied Li
thuania”. Neseniai išspausdin
tas ir 1974 m. leidinys, kuriame 
sudėta naujausia medžiaga apie 
tautinį ir religinį persekiojimą, 
kalinamų lietuvių sąrašas (dali
nis). KLB krašto valdyba užsa
kė Kanados lietuvių reikalams 
specialią laidą (500 egz.) kurio
je pažymėta, kad leidinys pa
ruoštas KLB ir išleistas 1975 
m. vasario 16 d. Kadangi leidi
nys paruoštas anglų kalba, la
bai tinka įteikti kitataučiams 
įvairiomis progomis. Jis gauna
mas šiuo adresu: The Lithu
anian Canadian Community, 
1011 College Street, Toronto 4.

Dienraštis “The Sun” 1975. 
II. 24 išspausdino Lubor J. 
Zink straipsnį “Baltic cry of 
agony”, kuriame jis baltiečių 
vakaro proga parlamento rū
muose Otavoje išdėstė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos kovą už ne
priklausomybės atgavimą. Jame 
autorius pabrėžė baltiečių vie
ningumą, organizuotumą bei 
pranašumą gausesnių grupių 
tarpe. Dėlto jų byla esanti ge
riau ir plačiau žinoma nei jų 
kaimynų. Kadangi baltiečiai bi
jo, kad Kanados vyriausybė ne
pasektų Australijos pavyzdžiu, 
priėmime dalyvavęs buvęs užs. 
reik. min. M. Sharp pareiškė, 
jog Kanada savo politikos Bal
tijos kraštų klausimu nekeis. 
Įspūdingas buvęs S. Kudirkos 
dalyvavimas ir jo išreikštas 
šauksmas SOS galbėti likusius 
kalinius Gulago salyne.

FRANK BARAUSKAS Limited
REALTOR

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

• Nuosavybių pirkit; o ar pardavimo reikalais Jūsų
------------  vartojamomis kalbomis padės-------------

• Valteris Drešeris Realtor Mgr. 231-6226
• Helen Bailey (Balčiūnienė) 233-3323
• Arvidas Zakarevičius 233-3323
• Pranas Barauskas, F.R.I. 743-0100

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

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

— Sį sekmadienį — Tikinčiosios 
Lietuvos Diena. Prisimename ir 
meldžiamės už persekiojamus mūsų 
žmones Lietuvoje. Jų šalpai šį sek
madienį daroma speciali rinkliava. 
Išdalinti vokeliai surenkami kartu 
su sekmadienine parapijos rinkliava.

— Vasario 22 d. mirė a.a. Antani
na Augustaitienė. Laidojama vasa
rio 26 d., 10 v.r., iš šios parapijos, 
pasinaudojant Prisikėlimo šventove.

— General ligoninėje Toronte mi
rė a.a. Dana Jonaitytė. Abiejų velio
nių giminėms ir artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Dėl pašto streiko aukotojams 
pakvitavimai už praėjusius metus iš
dalinami šį sekmadienį prieš ir po 
pamaldų Anapilyje.

— Praėjusį sekmadienį įvyko tėvų 
pasitarimas pirmosios Komunijos iš
kilmių reikalu. Pirmoji Komunija 
bus antrąjį gegužės sekmadienį 11 
v. pamaldų metu. Tikybos pamokos 
vaikams vyksta dviem grupėm sek
madieniais po 11 v. pamaldų. Vie
ną grupę moko seselė Ona Mikailai- 
tė, antrąją — mokyt. Ir. Kryževi
čiūtė.

— Anapilio salėje scenos užpaka
linės užuolaidos įrengimui po $500 
aukojo Anapilio moterų būrelis ir
A. S. Viskontai. Geradariams nuošir
di padėka.

— Dėkojame Aldonai Vaitonienei 
už parapijai paaukotą albą, kuri me
niškai papuošta lietuviškais raštais.

— Pamaldos: šį šetadienį: 7.30 v. 
r. už a.a. Antaną Kėžinaitį, 8 v.r. už 
a.a. Kleopą Daulenskį; sekmadienį: 
10 v.r. už a.a. Antaną Braką (meti
nės), 11 už a.a. Tomą Užupį, velio- 
nies vienerių metų mirties sukakties 
proga ir Tikinčiosios Lietuvos inten
cija.

Lietuvių Namų žinios
— Nauji nariai: Stepas Petryla, 

įmokėjęs $50, Viktoras Kaknevičius 
— $10, Ramūnas Saplys — $25, Algis 
Senkus — $10.

— Kovo 2d. — metinis VI. Pūtvio 
šaulių kuopos susirinkimas.

— Kovo 8 d. A salėje TULSK šo
kiai.

— Kovo 9 d. — LN Moterų Būre
lio rengiama talentų popietė. Bilietai 
gaunami LN.

— Kovo 16 d. A salėje — visuoti
nis “Paramos” kredito kooperatyvo 
ąusirinkimas.

— LN sveikina St. Jokūbaitį jam 
suruošto pagerbimo proga. St. Jokū
baitis yra daug širdies įdėjęs į lie
tuviškąją veiklą.

— Visuotinis LN susirinkimas — 
kovo 23 d. -..... •

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyrius, kuriam 
pirmininkauja R. Sirutienė, ap
mokėjo 4 “TŽ” prenumeratas 
nepasiturintiem tautiečiam V. 
Vokietijoje ir Kanadoje. Be 
abejonės, tie tautiečiai už tai 
yra labai dėkingi.

Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija, suruošus! labai sėk
mingą tradicinį šiupinį, parė
mė kultūrinę veiklą savo auko
mis. Ji “T. Žiburiams” paskyrė 
$20. Leidėjai nuoširdžiai dėko
ja už paramą.

Mamerto ir Jonės Duliūnų 25 
m., vedybinė sukaktis giminių 
bei bičiulių tarpe buvo paminė
ta vasario 22 d. Prisikėlimo par. 
Parodų salėje. Sukaktuvininkus 
sveikino giminių ir sportuojan
čio jaunimo atstovai. Visų daly
vių vardu įteikta dovana. Įspū
dingas sveikinimas buvo jo vai
kystės mokyklos mokytojos M. 
Norkienės. M. Duliūnas yra di
delis sportuojančio jaunimo bi
čiulis. Jis yra vienas sporto klu
bo Vytis steigėjų Toronte. Jų 
sūnūs Rimas ir Ričardas taip 
pat yra geri sportininkai._____
■, 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
— Nuoširdūs sveikinimai Mamer

tui ir Janinai Duliūnams, atšventu
sioms sidabrinę vedybų sukaktį. 
‘ — Choro repeticija — šį ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Sekmadienį, kovo 2, švenčiama 
Kanadoje Tikinčiosios Lietuvos die
na. Ta proga bus daroma speciali 
rinkliava religinei Lietuvos šalpai. 
Ryšium su šia rinkliava mūsų mėne
sinė rinkliava skoloms mažinti atide
dama į kovo 9 d.

— Ryšium su Kaziuko muge, sek
madienį, kovo 2, pirmosios Komuni
jos ir katechetinių pamokų nebus.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
bus kovo 9 -16 d.d. Jas ves kun. K. 
Pūgevičius.

— Metinė parapijos vakarienė bus 
kovo 16 d., 5 v.p.p. Kviečiami para
pijiečiai ir neparapi j iečiai. Vakarie
nės metu bus laimingų bilietų trau
kimas. Prašoma grąžinti turimas bi
lietų šakneles.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — kovo 23 d. po 11.15 v. Mišių.

— Parapijos choro koncertas bus 
kovo 23 d., 4 v.p.p.

— Religinis koncertas, rengiamas 
latvių katalikų mūsų parapijos nau
dai, įvyks balandžio 6 d., 4 v.p.p. 
Blessed Sacrament šventovėje. Bi
lietus galima įsigyti klebonijoje ir 
knygų kioske.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Antaną Sapijonį, 
užpr. S. P. Liačų; 8.30 v. — už Ireną 
Gurevičienę, užpr. A. Gurevičiaus; 9 
v. — už Stasį Černiauską užpr. S. 
Černiauskaitės; 9.20 v. — už Praną 
Ambražiūną; sekmad., 8 v. — už 
Praną Alksnį, užpr. B. Alksnienės; 9 
v. — už Jurgį Smolskį, užpr. J 
Smolskienės — 3 metinės; 10 v. — 
už Mečį Senkevičių, užpr. V. Senke- 
vičienės; 11.15 v. — už Mykolą Der
vinį, užpr. S. Dervinienės; 7 v.v. — 
už parapiją.

— “TŽ” 8 nr. paskelbta, kad užpra
šytos Mišios už a.a. Steponą Juodikį. 
Turėjo būti — Juodikaitį; užprašė — 
J. Juodikaitienė.

Vyresniųjų ateitininkų susi
rinkimas įvyko vasario 23 d., 7 
v.v., Prisikėlimo patalpose. Bu
vo gvildenamas organizuoto jau
nimo klausimas. Pranešimus pa
darė Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirm. Almis Kuolas, 
ateitininkų koordinatorius ir 
studentų įpirm. E. Girdauskas. 
Pranešimą apie Brazilijos jauni
mą padarė viešnia Ž. Jūraitytė. 
Skaidres apie P. Amerikos lietu
vių ir jaunimo veiklą parodė G. 
Juozapavičiūtė. Dalyvavusieji 
reiškė pageidavimą įtraukti į 
vyr. ateitininkų eiles atitinkamą 
amžių pasiekusią jaunąją kartą. 
Tuo reikalu rūpintis pavesta R. 
Bukšaitytei.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir Ponia vasario 17 
d. vakare suruošė priėmimą Si
mui Kudirkai. Dalyvaujant gau
siam būriui lietuvių organizaci
jų bei institucijų atstovų, dail. 
H. žmuidzinienė svečiui įteikė 
savo paveikslą, o dr. J. žmui
dzinas — savo raštų knygą. Da
lyviai svečiui sugiedojo “Ilgiau
sių metų”. S. Kudirka Toronte 
viešėjo iki ketvirtadienio — va
sario 20.

Baltiečių vakaras buvo su
ruoštas Otavoje parlamento rū
muose vasario 19 d. Dalyvavo 
gana daug parlamento atstovų 
ir po 20 asmenų nuo kiekvienos 
baltiečių tautybės. Vakaras bu
vo ruošiamas senatorių komite
to vardu, kuriam pirmininkavo 
sen. P. Yuzyk. Iš Toronto jame 
dalyvavo: J. R. Simanavičius, 
S. Kudirka, kun. A. Žilinskas, 
kun. J. Staškevičius, J. Vaiče- 
liūnas, I. Meiklejohn-Šernaitė, 
V. Verikaitis, J. Govėdas. Iš Ha
miltono buvo atskridusi apyl. 
pirm. L. Skripkutė. Iš Mont- 
realio dalyvavo J. šiaučiulis ir 
sol. G. Čapkauskienė. Iš Otavos 
prisijungė inž. J. Danys (daug 
dirbo organizuojant vakarienę), 
J. Danienė, M. J. Danytė, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, V. 
Priščepionka, inž. P. Daunius, 
P. Daunienė, L. Giriūnas, dr. 
A. Šidlauskaitė, C. K. Sadnevi- 
čius. Plačiau bus kitame “TŽ” 
numeryje.

Lietuvos vėliava, kuri Vasa
rio 16 proga buvo pažadėta iš
kelti prie Toronto rotušės, dėl 
nežinomų priežasčių nebuvo iš
kelta.

PADĖKA
Grįžusi iš praleistų atostogų Flo

ridoje, nuoširdžiai dėkoju p.p. S. E. 
Čepams, Viktorijai Jakobsonienei ir 
F. Dukštams už maloniai kartu pra
leistą laiką —■

Sofija Pyževienė

Elektros rangovas

Atom Electric Co.
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372 

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

VISI MALONIAI KVIEČIAMI / TORONTO 

"ŠATRIJOS" IR"RAMBYNO" TUNTŲ RENGIAMĄ TRADICINĘ

KAZIUKO MUGĘ
& MONTREAL

• Rankdarbiai
• Laimės šuliniai
• Staigmenos
• Naminiai pyragai

RENGĖJAI

Lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavimas, rengiamas 
KLB švietimo komisijos, įvyks 
kovo 1, šeštadienį, Toronto Pri
sikėlimo Parodų salėje. Progra
ma: 9 v. r. registracija, 9.30 — 
posėdis bei prezidiumo sudary
mas, 10 v. r. A. Abromaitienės 
paskaita “Mokyklinio amžiaus 
vaikų lietuviškas žodynas”, 
10.30 v. r. jaunimo simpoziu
mas “Dviejų kultūrų sugreti
nimas”, 12.30 pietūs, 1.30 v. p. 
p. A. Tamošaičio paskaita, 2.30 
v. p. p. A. Rinkūno paskaita 
“Literatūra ir pranešimai apie 
seminarus”, 3.30 v. p.p. per
trauka, 4 v. p. p. dr. H. Nagio 
paskaita apie literatūrą, 5 v. p. 
p. mokyklų pranešimai, 6 v. v. 
vakarienė. Šioje programoje 
gali būti ir pasikeitimų. Dabar
tinės švietimo komisijos pirmi
ninkė yra gimnazijos mokytoja 
Silvija Martinkutė.

Ryšium su žiemos atostogo
mis šį šeštadienį, kovo 1 d., ir ki
tą šeštadienį, kovo 8 d., Toronto 
Maironio mokykloje pamokų ne
bus. Vedėjas

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” kovo 2, sekmadienį, 6 
v. v., žemutinėje L. Namų sa
lėje rengia pobūvį, kurio meni
nę programą atliks visos trys 
atžalyniečių grupės, Danguolė 
Remeikytė ir buvęs “Baltijos” 
kvinteto narys Erikas Rotkis. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bus ir 
vaišės — kava su pyragaičiais.

Vieša paskaita. Kun. K. Pūge
vičius, buvęs Baltimorės vysku
pijos radijo bei televizijos pro
gramų direktorius, kovo 9 d., 
sekmadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo par. Parodų salėje kalbės te
ma “Informacija”. Visi kviečia
mi dalyvauti.

SLA 236 kūopos susirinkimas
— kovo 9, 1 v.p.p., Lietuvių Na
muose. Bus rev. komisijos pra
nešimas, vakaro rengimo kom. 
pranešimas ir daug kitų klausi
mų. Po susirinkimo — kava su 
užkandžiais. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

Bilietai į popietę, kuri įvyks 
kovo 9 d., 3.30 v. p. p., Lietuvių 
Namuose, gaunami L. Namų 
raštinėje, “Paramos” bankely
je, Prisikėlimo par. kioske ir 
pas nares. L.N. Moterų Būrelis

A.a. Dana Jonaitytė, 20 m. 
amžiaus, mirė vasario 23 d. To
ronto General ligoninėje. Neti
kėta ir staigi šios lietuvaitės 
mirtis jos tėveliams, sesutei bei 
giminėms yra didelis smūgis. 
Dar prieš kelias dienas velionės 
sesutė Aldona turėjo vestuves. 
Iš Staynerio velionė buvo per
vežta į Toronto ligoninę, kur 
buvo konstatuotas organizmo už
krėtimas. Nepadėjo nė operaci
ja. Laidojama iš Lietuvos Kan
kinių parapijos per Pirsikėlimo 
šventovę vasario 26 d., 11 v.r., 
Šv. Jono liet, kapinėse Missis- 
saugoje.

A.a. Antanina Augustaitienė 
mirė vasario 22 d. Šv. Juozapo 
ligoninėje. Pastaraisiais metais 
velionė buvo globojama vyres
nio amžiaus asmenų namuose. 
Toronte gyvena velionės duk
ros: p.p. Jasiūnienė, šakalinie- 
nė ir Girėnienė. Palaidota vasa
rio 26 iš Lietuvos Kankinių pa
rapijos per Prisikėlimo šventovę 
Park Lawn kapinėse, kur palai
dotas seniau miręs jos vyras.

Žurnalo “Moteris” išėjo 1974 
6 nr. (lapkričio-gruodžio). Dėl 
“TŽ” spaustuvės persikrausty
mo į naujas patalpas žurnalo 
surinkimas buvo sulėtėjęs. Da
bar jau baigiama pasivyti už
delstą laiką. Žurnalas normaliai 
išeina kas du mėnesiai. Per me
tus leidėja KLK Moterų Dr-jos 
centro valdyba išleidžia 6 nu
merius. Jo metinė prenumerata
— $6, garbės — $10. Adresas: 
“Moteris”, 1011 College St., 
Toronto, M6H 1A8, Canada.

Viešnia iš Danijos Albina 
Petraityitė-Jessin su sūnumi Jur
giu yra atvykusi atostogų pas 
seserį Alesę Grigienę. Čia nu
mato viešėti iki kovo pradžios. 
Lydima sesers, ji lankėsi ir 
“TŽ” redakcijoje, kur papasa
kojo apie Danijos lietuvius, ku
rių ten yra likę labai mažai. 
Viešnia yra “Tž” skaitytoja.

• Riestainiai
• Tėvų komiteto 

valgykla
• Cepelinai, kugelis

kovo 2, sekmadienį, 
visose PRISIKĖLIMO 
parapijos salėse.
Atidarymas - 9.45 v. ryto

STUDENTAI!
Atvykite i ŠOKIUS 

kovo 8d„ 8v.v„ ggg.
GROS ORKESTRAS 
"PHASE FIVE"

DIDŽIOJOJ LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJ 
kovo 9, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 

rengiama

POPIETĖ
PROGRAMOJ: talentų pasirodymas, feljetonas 

ir kitos staigmenos

Vaišės, loterija, baras
Įėjimas - $3.50, LIETUVIŲ NAMŲ
studentams — $2.00 MOTERŲ BŪRELIS

DĖL PAŠTO STREIKO 8 “Tž” nu
meris negalėjo būti išsiuntinėtas pre- 
numeratoriams laiku. Prenumerato
riai jį gaus tiktai pašto streikui pasi
baigus. Sekantis, t.y. 9 “TŽ” nume
ris, taip pat užkliuvo. Jo atspausdin
ta didesnis kiekis, kad skaitytojai ga
lėtų jį gauti Toronto lietuvių krau
tuvėse, kioskuose, institucijose ir “T 
Ž” administracijoje. Šį sekmadieni, 
kovo 2 d., 9' “Tž” numeris bus taip 
pat gaunamas visose trijose lietuvių 
šventovėse po pamaldų. Streikui pa
sibaigus, visi sulaikyti “TŽ” nume
riai bus išsiuntinėti prenumerato
riams paštu. Jeigu pašto streikas il
giau užtruks, tolimesnių “Tž” nume
rių spausdinimą greičiausiai teks kol 
kas sustabdyti.

Tradicinis šiupinys, suruoš
tas M. Lietuvos Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo salėje, susilaukė 
200 dalyvių. Pradžioje visus pa
sveikino pirm. Elzė Jankutė ir 
programos pranešėja pakvietė 
p. Dargytę-Byškevičienę. M. 
Garbačiauskienė - Skipitytė pa
skaitė ištraukas iš Donelaičio 
“Metų”. Kun. A. Žilinskas pri
minė, kad pirmasis katekizmas 
lietuvių kalba, taipgi ir “Aušra” 
pasirodė M. Lietuvoje, ir sukal
bėjo maldą. Meninę programą 
atliko vidurinioji “Atžalyno 
grupė, vad. D. Jurkšaitytės, ir 
taip pat mažesniųjų grupė. Tarp 
loterijos laimikių labiausiai dė
mesį traukė dail. H. Žmuidzi- 
nienės paveikslas “Mergaitė” ir 
dail. Dagio “Wasagos keliai”. 
Be to, daug kas laimėjo rank
darbių. Buvo ir dr. Martyno — 
V. Anysienės knyga “Žymios 
lietuvės moterys”.

M. L. Moterų Dr-jos tikslas — 
palaikyti senovės papročius, 
priminti Donelaitį. Iš gauto pel
no Draugija paskyrė aukų T. 
Fondui, Vasario 16 gimnazijai, 
L. Namams, “Atžalynui” ir “T. 
Žiburiams”. V. Anysienė

Oakvillės tautiečiai, kurie su
daro atskirą KLB apylinkę, Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį paminėjo vasario 
22 d. mažojoj Anapilio salėj. 
Paskaitą skaitė prof. A. Mus
teikis iš Buffalo, N.Y.

DĖMESIO!
Parduodame lietuvių įvairių siuntinių 

persiuntimo įstaigų
“BALTIC EXPORTING CO-”, 

480 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

Informacijas teiksime asmeniškai (ne telefonu).

A. ir S. KALŪZOS

Įėjimas nariams — $1.50, 
kitiems — $2.00 

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis buvo iškil
mingai paminėta dviem pagrin
diniais renginiais — priėmimu 
vasario 21 d. Toronto Estų Na
muose ir akademine iškilme To
ronto un-to Convocation salėje. 
Priėmime iš lietuvių dalyvavo: 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
KLB pirm. J. R. Simanavičius, 
Toronto apyl. pirm. M. Abro
maitis, Baltiečių Moterų Tary
bos narė Gr. Balčiūnienė, šaulių 
kuopos pirm. St. Jokūbaitis ir p. 
Jokūbaitienė. Akademinėje iš
kilmėje vasario 23 d. lietuviams 
atstovavo ir sveikinimo žodį ta
rė kr. valdybos pirm. J. R. Si
manavičius. Iš kitataučių daly
vavo sen. P. Yuzyk, sen. E. 
Thompson, J. Yaremko, T. O’- 
Donohue ir kt. Pastarasis per
skaitė miesto burmistro dekla
raciją, skelbiančią Estų Dieną. 
Meninę programą atliko orkest
ras, choras ir mokyklinio jauni
mo choras, kurį sudaro 150 mo
kinių.

St. Jokūbaičiui pagerbti vasa
rio 22 d. L. Namuose šaulių ini
ciatyva buvo suruošta vakarie
nė. Toronto VI. Pūtvio kuopai, 
kuri sulaukė 20 metų sukakties, 
11 metų pirmininkavo St. Jokū
baitis. Be to, jis yra aktyvus ir 
bendrojoje lietuvių veikloje. 
Vakarienėje dalyvavo svečių iš 
Montrealio, Hamiltono, St. Ca
tharines ir kitų vietovių. Taip 
pat atsilankė Toronto miesto ta
rybos narys W. Boytchuk ir pro
vincinės liberalų partijos atsto
vas Ben Grys. Pagerbtuvių pro
ga St. Jokūbaičiui įteiktas spe
cialus adresas — sveikinimas.

Vasario 16 proga Tautos Fon
dui suaukota: Prisikėlimo šven
tovėje $1.511, Anapilio švento
vėje $638, evangelikų liuteronų 
— $152, Stayner-Wasagoj — 
$198, Anapilio salėje minėjimo 
metu — $3.834,52; iš viso — 
$6.333,52. Aukotojų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau. Reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jams — Tautos Fondo Toronto

Apylinkės Atstovybė

• Montrealio lituanistinei į 
MOKYKLAI
25 METAI!

• * t <*'

Kviečiami visi > |

sarsi MINĖJIMĄ 
kovo 8, šeštadienį, 7 valandą vakaro, |

: AUŠROS VARTŲ parapijos salėje :|
• OFICIALIOJI DALIS: mokytojų pagerbimas, 

dr. Ilonos Maziliauskienės paskaita

\ • MENINĖ DALIS: solistė Anita Pakalniškytė, I
; poetas Henrikas Nagys

► • VAIŠĖS: vynas, sūris, užkandžiai JI

I
Prašome — atsilankykite į reikšmingų lietuvybės • < 
išlaikymo institucijos sukakties minėjimų! <r

• 5 ’ 
ĮĖJIMAS: auka mokyklai — $4.00 suaugusiems, "L

$2.00 moksleiviams ir pensininkams J ’
TĖVŲ KOMITETAS. < '

. v .. .. „. . norima rengti arčiausiai pirmų mfl-
Aus ros Vartų parapijos žinios sl} parapijOs Mišių datos, būtent, rug-

— Parapijos komiteto ir organiza- sėjo 8 d. Kiti numatyti dalykai taip
cijų atstovų susirinkimas įvyko kle
bonijoje vasario 12 d. Susirinkimo 
tisklas — sidabrinis parapijos jubi-
lėjus. Susirinkime dalyvavo klebono 
pareigas einantis kun. J. Aranauskas, 
parapijos komitetos ir organizacijų 
atstovai bei atstovės: Sv. Onos Dr-jos, 
KLK Moterų Dr-jos skyriaus, Bend
ruomenės, “Nepriklausomos Lietu
vos”, lituanistinės mokyklos, AV cho
ro, skaučių, šaulių, “Gintaro” an
samblio, žvejų - medžiotojų, “Lito”, 
ateitininkų sendraugių, seselių, ra- 
movėnų, jūrų šaulių, Liet. Atg. Sąjū
džio, studentų sąjungos, “Tauro” 
krepšininkų. Dalyvavo ir pirmojo ko
miteto atstovas S. Kęsgailą. Pasitari
me dalyvavo 25 asmenys. Vadovavo 
parapijos k-to pirm. R. Vaupšas. Jis 
pirmiausia supažindino su parapijos 
sidabrinės sukakties minėjimo pla
nu. Numatyta: 1. religinės iškilmės, 
2. kultūrinis-meninis parengimas ir 
religinis koncertas, 3. vakarienė — 
balius, 4. jubilėjinis leidinys. Vien
balsiai pasisakyta, kad parapijos ju- 
bilėjus būtinas, nes tai yra mūsų pa
rapijos istorija. Religines iškilmes

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

PI JI D 11 D sumažini pajamų mokesčius
U tu U F1 II ir sutaupai pensijai

CIANlllLN duoti užtikrintų pensijos

OIHIWILIt P|an(? 9ali tik gyvybės 
draudimo b-vės

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
TEL. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
•atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:

“LITAS”
<

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

11.5%
11.0%
12.0%
11.5%

6.0%
8.5%
9.0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ..............
Nekiln. turto .... ......
Čekių kredito ...........
Investacines nuo .....

Einamąsias s-tas ........... ..........
Taupomąsias s-tas ..................
Term. ind. 1 m.........................
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.

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

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constontini, Quebec Credit Union League, 

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

KASOS VALANDOS:

146.5 Da Sava 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.

pat labai svarbūs ir reikalingi. Jubi- 
lėjinis leidinys bus istorinis doku
mentas sekančiai kartai. Choro atstd-
vas pageidavo, kad ta proga būtų iš
leista religinių giesmių plokštelė. 
Šis klausimas buvo keltas ir anks
čiau. šventei ruošti numatyta suda
ryti komisijas. Kun. J. Aranauskas 
padėkojo ir pareiškė džiaugsmą, kad 
visos organizacijos nuoširdžiai prita
ria tam minėjimui.

Lituanistinė mokykla vasario 15 d. 
atšventė Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Minėjimą pravedė Linas Pie- 
čaitis. Paskaitą skaitė Julytė Adamo- 
nytė. Programa buvo gera ir graži. 
Mokyklą sveikino bendruomenės 
pirm. J. šiaučiulis, AV parapijos 
vardu — kun. J. Aranauskas. Minė
jime dalyvavo daug tėvų, senelių ir 
svečių. Minėjimas baigtas tėvų k-to 
atstovo V. Piečaičio padėkos žodžiu.

“Liepsna” — lituanistinės mokyk
los laikraštėlis, nepriklausomybės 
šventės proga išleistas gan platus. 
Čia pasireiškia mūsų jaunieji bele
tristai ir poetai. Džiugu, kad jauni
mas dirba — patys rašo ir spausdina.
Vienas galbūt keistinas dalykas, kad 
net keliolika rašinėlių apie atosto
gas. Vyr. skyrių mokiniai galėtų pa
rašyti ir ką nors kito, ne vien tik 
apie atostogas. “Liepsnos” redakto
rius — Linas Staškevičius. Jam talki
na Jonytė Adamonytė, Jonas Brikis, 
Kristina Kličiūtė, Ina Lukoševičiūtė, 
Kristina Niedvaraitė ir Linas Piečai- 
tis. Savo laikraštį mokiniai platina 
labai aktyviai kiekviena proga. Mes 
jūsų laikraščiu džiaugiamės ir mie
lai skaitome. A. A.

Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.


