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Tikinčiajai Lietuvai
Išeivijos dėmesys Lietuvai ryšiumi su Vasario 16 švente ypa

tingai padidėja. Ta proga atsinaujina lietuvių valstybingumo idėja 
bei ryžtas. Sujuda visos kolonijos ir bendrų minėjimų forma iš
reiškia vilti matyti savo tėvynę Lietuvą vėl laisvą. Toji laisvė turi 
apimti visą valstybini, kultūrini, visuomeninį ir religinį gyvenimą. 
Šiuo metu okupuotoje Lietuvoje mūsų tautiečiai nė vienoje tų 
sričių neturi laisvės. Tai liudija pats okupacijos faktas, pati sovie
tinė spauda, negausūs atbėgėliai ir turistai. Pats ryškiausias liudi
ninkas yra, žinoma, slaptasis leidinys “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”, pasiekęs laisvąjį pasaulį. Jis kalba gyvais faktais 
apie visokią nelaisvę Lietuvoje, tačiau ryškiausiai iškelia religinės 
priespaudos siautėjimą. Ir tai nepripuolamai. Okupacinė ir ateis
tinė valdžia tikinčiųjų Bendrijoje Įžiūri didžiausią priešą. Dėlto 
nuo pat sovietinės okupacijos pradžios jos pareigūnai ėmėsi kieto 
persekiojimo, kuris pirmoje fazėje buvo kruvinas, brutalus, o 
vėliau tapo nepakenčiama moraline ir juridine priespauda. Jau 
trys dešimtmečiai tikintieji mūsų tautiečiai gyvena religinėje 
priespaudoje ir, kaip Simas Kudirka liudija, nepalūžo. Silpnesnieji, 
žinoma, atkrito, bet likusieji užsigrūdino audrose ir drįsta ne tik 
kentėti, bet ir priešintis savo persekiotojams.

★ ★ ★

Didvyriai liko anapus uždangos
Pasikalbėjimas su Simu Kudirka, aplankiusiu "Tėviškės Žiburių" redakciją

Pasaulio įvykiai
JAV VALSTYBĖS SEKR. H. KISSINGERIS SAVO KELIONE EGIPTAN 
IR izraelin šią savaitę bandys įpiršti abiem kraštam priimtiną 
sutartį. Jos detales Kaire aptaria JAV ambasadorius H. Eilts su 
užsienio reikalų ministeriu L.Fahmiu. Spėjama, kad Izraelis Egip
tui turės grąžinti didžiąją dalį okupuoto Sinajaus su naftos šalti
niais. Izraelis paskelbė naują $9,3 bilijono vertės biudžetą, kurio 
$3,5 bilijono yra skiriami ginklavimosi reikalams. Finansų minis- 
terio Y. Rabinovičiaus pranešimu, pajamų ir prekybos mokesčiai 
už perkamus gaminius padidinami 7,5%, pašto, telefono ir tele
grafo paslaugos pabranginamos 20%. šių priemonių dėka valsty
bės iždas susilauks $358 milijonų vertės papildomos sumos, ta
čiau deficitas vistiek sieks $250 milijonų. Valstybinis Izraelio

Sekant visą tą lietuvių kovą okupuotoje Lietuvoje, matyti 
gana paradoksiškas reiškinys. Religinėje rezistencijoje, rodos, 
labiausiai turėtų pasireikšti vyriausi vadovai — vyskupai bei 
vyskupijų valdytojai, seminarijos profesoriai. Toks laukimas kyla 
sąmonėje, prisimenant vysk. M. Valančių, vysk Pr. Karevičių, 
vysk. T. Matulionį ir kitus kovotojus hierarchus. Deja, šį kartą 
frontas yra visai pasikeitęs. Su religine priespauda kovoja ne 
hierarchai ir ne jų pareigas einą, o liaudis — paprasti kunigai 
ir pasauliečiai, šie pastarieji eina į kalėjimus, į Sibiro tremtį, 
grumiasi sovietiniuose teismuose, o vyskupijų valdytojai ir semi
narijos profesoriai nedrįsta atviresnio žodžio pasakyti ar ryžtin- 
gesnio žingsnio žengti, išskyrus vysk. J. Steponavičių ir vysk. V. 
Sladkevičių, kurie tebėra laikomi namų arešte. Dar daugiau — 
atsiranda vienas kitas dvasininkas, pataikaująs sovietinei valdžiai, 
siekiančiai visai dezorganizuoti ir sunaikinti Lietuvos tikinčiųjų 
Bendriją. Pvz. visus nustebino Vilniaus arkivyskupijos valdytojo 
kan. Č. Krivaičio pareiškimas užsienio spaudoje, kad okupuotoje 
Lietuvoje yra pakankama religijos laisvė. Jei tai nesufabrikuotas 
pareiškimas, reikėtų pritarti “Keleivio” sugestijai, patariančiai 
minėtam valdytojui nelįsti liutui į nasrus, netapti kankiniu, bet 
turėti drąsos bent patylėti už tikėjimą ...

★ ★ ★
Taip, minėtasis kan. C. Krivaičio pareiškimas, kaip neteisingas, 

yra smerktinas, bet antra vertus, ar nėra smerktina ir mūsų, t.y. 
išeivijos laikysena? Juk mes daugiausia liekame stebėtojų vaid
menyje. Tiesa, jaudinamos dėl suėmimų, teismų, kratų, ištrėmi
mų, nuobaudų ir t.t., bet neskubame į pagalbą. Mūsų viršūnės, 
veikėjai, organizacijos galėtų savo protesto peticijomis užversti ir 
Jungtines Tautas, ir Vatikaną, ir didžiųjų valstybių vyriausybes, 
ir įvairias tarptautines institucijas. Lietuvos katalikai, rizikuoda
mi savo laisve, sugebėjo surinkti 17.000 parašų po peticija Jungti
nių Tautų gener. sekretoriui, o kiek šioje srityje parašų surinko 
išeivijos veiksniai? Ar jie iš viso pakankamai stipriai kėlė savo 
balsą tarptautiniuose forumuose? Atrodo, šis frontas tebėra neiš
naudotas. Pajudėti nėra vėlu ir dabar, nes priespauda Lietuvoje 
nemažėja. O rasti paramos kovoje už tikėjimo laisvę yra lengviau 
nei už tautinę. Tą reikalą primena ir Tikinčiosios Lietuvos Diena, 
rengiama Kanados lietuvių katalikų parapijose pirmąjį kovo sek
madienį. Jos tikslas — atkreipti išeivių dėmesį į padėtį Lietuvoje 
ir paskatinti išeiviją realios pagalbos linkme. Lengviausiai padėti 
savo tikinčiajai Lietuvai galime aukomis ir maldomis. Ta linkme 
jau nemažai padaryta. Tai reikia tęsti ir kartu žadinti išeivijos 
budrumą. Ji yra reikšminga pajėga, bet dar nepilnai panaudota. 
Tėvynėje besigrumiantys tautiečiai turi žinoti ir matyti, kad 
šiapus vandenyno gyvena budri tautos dalis, kuriai rūpi tikin
čiųjų kova už laisvę. Pr. G.

PREMJERAS EUROPOJE
Premjeras P. E. Trudeau iki 

kovo 15 d. truksiantį vizitą Eu
ropai pradėjo Olandijos sosti
nėje Hagoje. Iš čia jis lankysis 
V. Vokietijoje, Italijoje, Vati
kane, Airijoje ir Britanijoje. 
Pagrindinis šios kelionės tiks
las — prekybiniai ryšiai su Eu
ropos Bendrąja Rinka, grįsti 
specialiomis sutartimis, kaip at
svara prekybai su JAV. Pernai 
Kanada JA Valstybėms parda
vė savo gaminių už $21 bilijo
ną, Europos kraštams — tik 
už $3,96 bilijono. Tampresniais 
prekybiniais ryšiais su Europa 
siekiama sustiprinti jos įtaką 
Kanadoje ir sumažinti JAV 
įtaką. Olandijos premjeras D. 
Uyl, sutikdamas svečią iš Ka
nados, pritarė santykių gerini
mui tarp abiejų kraštų, bet šal
tokai sutiko P. E. Trudeau idė
ją, propaguojančią specialias 
sutartis tarp Kanados ir visos 
Bendrosios Rinkos, kuriai rūpi 
ryšiai ne tik su Kanada, bet ir 
su visais kitais pasaulio kraš
tais. Ekonominė Kanados tary
ba yra paruošusi studiją 
“Žvilgsnis ateitin — Kanados 
prekybinė strategija besikei
čiančiame pasaulyje”. Ši studi
ja siūlo laisvą prekybą su JAV, 
Europos Bendrąja Rinka ir Ja
ponija, tačiau nesitiki, kad to
kį plataus masto sumanymą bū

tų galima įgyvendinti. Dėl šios 
priežasties pasisakoma už prak
tiškesnį sprendimą — bendrąją 
JAV ir Kanados rinką, kuri 
reikštų visišką muitų panaikini
mą ir laisvą keitimąsi gami
niais. Studijos autorių nuomo
ne, pragyvenimas Kanadoje ta
da atpigtų 4% dėl padidėjusių 
pajamų dešimteriopai platesnė
je rinkoje.

Toronto centrinį paštą 11 
dienų buvo užblokavęs federa
cinės valdžios tarnautojų unijos 
“Public Service Alliance of 
Canada” streikas, nors su paš
tu susietų mechanikų ši unija 
Toronte turi tik apie 225. Strei
ką sukėlė ne patys mechanikai, 
bet jų piketavimo liniją atsisa
kę peržengti pašto automobilių 
vairuotojai — surinkėjai. Pašto 
vadovybė buvo priversta atleisti 
apie 7.000 laiškanešių ir laiškų 
skirstytojų. Kaip ir anksčiau to
kiais atvejais, jie buvo susigrą
žinti pristatyti valdžios pensijos 
ir gerovės pašalpų čekiams. 
Mechanikai nutraukė centrinio 
pašto piketavimą, užtikrinda
mi, darbą atleistiesiems, ir pra
dėjo piketuoti Maltono aerodro
mo paštą. Atrodo, šį kartą no
rima sustabdyti tarptautinio ir 
Kanados oro pašto siuntas. 
Valstybės iždo pirm. J. Chretien

(Nukelta į 6 psl.)

Besilankančiam Toronte svečiui Simui Kudirkai Vasario 16 proga buvo surengtas priėmimas Lietuvos konsulate. 
Iš kairės: dail. H. Žmuidzinienė, S. Kudirka ir gen. konsulas dr. J. žmuidzinas Nuotr. S. Dabkaus

— Aplankėte jau daug lietu
vių kolonijų JAV-se ir Kanado
je. Kokį įspūdį susidarėte iš vi
sų tų iškilmių?

— Jau trys mėnesiai esu 
Amerikoje. Įspūdis sukrečiantis, 
žinoma, iš gerosios pusės. Nesi
tikėjau tokio šilto, nuoširdaus 
priėmimo. Nemaniau, kad rasiu 
tokį gyvą lietuviškumą įvairiose 
manifestacijose. Mane ypač jau
dino Lietuvos himnas, lietuviš
kos vaikų giesmės, pamaldos ir 
dainos. Nustebino mane “Lietu
vių Enciklopedija”, kurią jau tu
riu, lietuviškos knygos ir visa 
tai, kas buvo išsaugota iš sunai
kinimo.

— Daug kas laiko Jus didvy
riu. Kaip Jūs į tai žiūrite?

— Man tikrai nepatogu, kai 
mane taip vadina. Aš nelaikau 
savęs didvyriu. Tai, ką aš pada
riau, gali padaryti kiekvienas. 
Likimas išmetė mane ant “Vigi
lant” laivo, kur pasaulis pamatė 
bolševikinį brutalumą, melą ir 
atitinkamai reagavo. Tikri mūsų 
tautos didvyriai yra tie, kurie te
bėra kalinami už spygliuotų vie
lų ne trejus metus, kaip aš, bet 
10, 15, 20 ir net 28-rius. Kaiku- 
rie jų yra jau suluošinti, nebe
paeina, bet jų dvasia išliko lie
tuviška, katalikiška, tyra.

— Turbūt skaitėte J. Gliau
dės ir A. Rukšėno knygas apie 
save ar bent žinote jų turinį. Ar 
ten Jūsų įvykis amerikiečių lai
ve tiksliai aprašytas?

— Aplamai imant, taip, nors 
yra ir netikslumų. Bet juk tie 
autoriai negalėjo žinoti visų 
smulkmenų, pvz. ar mano akys 
tokios ar kitokios. Tai visai su
prantama ir atleistina.

— Iš Jūsų pareiškimų ir lai
kysenos matyti, kad esate reli
gingas žmogus. Kaip galėjote 
toks išlikti bedieviškoje siste
moje?

— Matote, aš esu gimęs kata
likiškoje šeimoje, dar laisvoje, 
nepriklausomoje Lietuvoje, kur 
išmokau mylėti tiesą, būti išti
kimu Dievo įsakymams, klausy
ti tėvų. Dabar Lietuvoje yra jau 
visai kitaip. Meluoti reikia šei
moje, o mokykloje — ištisai me
luoti. Dvasiniam vadovui už
drausta skleisti Evangelijos, 
tiesos žodį bei duoti pavyzdį 
Dievo įsakymų vykdymo.

— Ar dabar yra tikra religi
jos laisvė okupuotoje Lietuvo
je, kaip kaikas tvirtina?

— Tai niekšiškiausias melas. 
Žmonės ten, kaip ir Tarybų Są
jungoje, turi teisę tiktai į darbą 
ir kalėjimą. Apie religijos lais
vę negali būti nė kalbos. Pvz. 
net kandidatai į kunigų semina
riją Kaune yra atrenkami ne 
vyskupo, ne rektoriaus, o kagė
bisto — saugumiečio. Tie, kurie 

yra giliai katalikiški, iš kurių 
nepadarys šliužų, nepriimami 
arba pašalinami. Saugumiečiai 
pasiunčia seminarijon tokius 
kandidatus, kurie gali būti nau
dingi Bažnyčios s >i ugdinimui. 
Tiesa, žmonos Liet ą ja dar ga
li krikštyti savo vaikus švento
vėse, bet kas iš to, jeigu jie ne
gali jų mokyti krikščioniškojo 
tikėjimo, įkvėpti tiesos dvasios, 
nes abu yra priversti dirbti — 
nėra laiko vaikų mokymui. O 
nuo tėvų religingumo, nuo jų 
pasipriešinimo, nuo jų uolumo 
priklauso jaunosios kartos atei
tis ne tik religiniu, bet ir tauti
niu požiūriu. Šių dienų dvasiškis 
bijo pasakyti pamokslą. Leidžia
ma tik paskaityti iš knygos — 
Evangeliją ir dienai skirtą pa
mokslą.

— Esate savo pareiškimuose 
spaudai minėjęs apie būsimą sa
vo knygą, pilnai aprašančią jū
siškę dramą. Ar jau ta knyga ra
šoma ir kada ji numatoma išleis
ti?

— Tai nelengvas dalykas. Jo
je noriu, kaip buvęs liudininkas, 
išdėstyti koks yra gyvenimas so
vietų kalėjimuose po Stalino 
mirties. Jis, tiesa, pasikeitė — 
man rankų nesukinėjo, fiziškai 
nekankino, bet pasiliko ta pati 
priespauda, tas pats žmogaus 
niekinimas, alinimas fiziškai ir 
dvasiškai. Knygos metmenys 
jau yra paruošti. Iš Los Angeles 
pas mane buvo atvykęs vienas 
vaikinas, kuris nori paruošti ati
tinkamą filmą apie mano šuolį 
ir kitus pergyvenimus. Metme
nų, žinoma, neužtenka. Reikės 
paruošti pirmą rankraštį. Ti
kiuosi, kad gal rudeniop knyga 
jau galės pasirodyti.

— Ar jau turite planų su šei
ma kur nors pastoviai įsikurti ir 
ką numatote veikti ateityje?

— Kol kas esame apsistoję 
New Jersey. Ten manome gy
venti, kol bus paruoštas knygos 
rankraštis. Suradę leidėją, jieš- 
kosime jau pastovios tvirtovės. 
Ji gali būti Klevelande ar kuria
me kitame mieste. Mane asme
niškai labai traukia Santa Moni
ca Kalifornijoje, bet reikės pir
miausia atsižvelgti į vaikų moks
linimą. Iš viso teks daug dėme
sio kreipti į šeimos gyvenimą, 
nes visi tie buvę įvykiai atnešė 
mūsų šeimon tam tikrą gėlą. Aš 
noriu ją užgydyti ir išauklėti 
vaikus pagal savo įsitikinimus, 
pagrįstus Dešimčia Dievo įsa
kymų.

— Š. Amerikos lietuviai Jums 
paremti suaukojo nemažai lėšų. 
Kaip numatote jas panaudoti?

— Jau yra sudėta gana žymi 
suma — galima nupirkti net na
mą. Tuo tarpu iš tos sumos mai
tinamės visa šeima. Kol kas dar 

nieko neuždirbu, išskyrus hono
rarą už filmą, įkalbėjimus į juos
telę ir vieną kitą informaciją 
spaudoje — apie $4.000. Pir
miausia teks įsigyti kuklų namą, 
baldus ir taip pat padėti tiems, 
kurie liko Lietuvoje ir už ku
riuos mūsų šeima jaučiasi atsa
kinga. Ypač norėčiau padėti 
Sergiejui Kovalevui, kuris da
bar yra suimtas. Mano mamytei, 
mano šeimai ir man pačiam jis 
daug padėjo, ypač išvykstant iš 
Maskvos į JAV-es. Vieną siun
tinį jau pasiunčiau. Už gera rei
kia atsilyginti geru. Kitaip — 
ko aš būčiau vertas?

— Ar jau gaunate išeivijos 
lietuvių laikraščius? Kaip jie at
rodo Jums, atvykusiam iš visai 
skirtingo pasaulio?

— Jau gauname penkis. Tik 
visa bėda, kad nesuspėju per
skaityti. Juos daugiausia skaito 
mano mamytė ir man papaskoja 
įdomesnius dalykus. Apie tuos 
laikraščius aš jau turiu susida
ręs nuomonę. Gera tai, kad lais
voje spaudoje nėra reikalo me
luoti. Joje rašoma tiesa. Deja, 
joje yra užgauliojimų. Jie ken
kia Lietuvos laisvinimo veiklai.

— Ar nenuinatote aplankyti 
savo tautiečių P. Amerikoje, Eu
ropoje, Australijoje?

— Jei bus kvietimas, mielai 
priimsiu. Manau, kad ir ten gy
venantiems tautiečiams būtų 
įdomu betarpiškai išgirsti apie 
tikrąją padėtį okupuotoje Lietu
voje, kodėl joje atsiranda vis 
nauji partizanai, vis nauji būriai 
kalinių, gabenamų į beribius 
Rusijos plotus. Šiuo momentu 
prisimenu tokių kovotojų pavar
des, kaip Jono Silinsko, Algio 
Murausko, Pašilio, Šarūno Žu
kausko, Jono Kadžionio. Tai ro
do, kad lietuviai nori gyventi ir 
būti laisvi. Tuos dalykus norisi 
pasakyti išeivijos lietuviams as
meniškai: “Štai aš kalbu Romo 
Kalantos, Jono šilinsko, Jono 
Kadžionio ir kitų lūpomis”. Pa
starasis, buvęs partizanas, ypa
tingai yra taurus žmogus, iš
kentėjęs net 23 metus kone, sto
vyklose. Dabar jis yra džiovinin
kas; gyvena Uralo srityje. Jam 
neleidžiama pasimatyti nei su 
žmona, nei su sūnumi. Tai šven
tas žmogus. Daug kartų esame 
su juo meldęsi, mąstę. Jis yra 
suluošintas, bet ir šiandieną 
švyti savo sielos tyrumu, ištiki
mybe Lietuvai. Daug kartų ka
gėbistai siūlė jam pasmerkti sa
vo praeitį, savo brolį partizaną, 
kurį rusai sušaudė, ir pačią Lie
tuvą. “Kas ta Lietuva?” — sa
kė jam kagėbistai. “Dabar yra 
Tarybų Lietuva, laisva Tarybų 
Sąjungos glėbyje. Atiduok sa
vo gyvenimą šitai Lietuvai!” 
Bet J. Kadžionis šiam gundymui 

bankas jį turėss padengti inflia
ciją skatinančiu naujų bankno
tų išleidimu. Izraelio gyventojai 
moka augščiausius mokesčius 
visame pasaulyje, valdžiai ati
duodami net 56% visų krašto 
pajamų. JAV prez. G. Fordas 
paprašė kongresą paskirti Iz
raelio paramai papildomą 
$274,5 milijono sumą. Jeigu ji 
bus paskirta, šiemetinė ekono
minė parama Izraeliui pasieks 
$660 milijonų. Vašingtono dip
lomatiniai sluogsniai teigia, kad 
prez. G. Fordo paprašytas pa
pildas iš tikrųjų teks Iranui už 
Izraeliui tiekiamą naftą. Atro
do, H. Kissingeris, reikalauda
mas Izraelio pasitraukimo iš Si
najaus naftos šaltinių, yra pa
žadėjęs atsilyginti JAV lėšo
mis nupirkta Irano nafta. Kaire 
posėdžius pradėjo Arabų Sąjun
gos 17 kraštų atstovai, kurių 
juodajame sąraše yra apie 10.- 
000 bendrovių, susilaukusių ara
bų boikoto dėl ryšių su Izraeliu. 
Net ir JAV atžvilgiu palyginti 
draugiška Saudi Arabija savo 
juodajame sąraše turi apie 1.500 
amerikiečių bendrovių, šis fak
tas iškilo pirmajame jungtinės 
JAV ir Saudi Arabijos komisijos 
posėdyje Vašingtone ekonomi
nio bendradarbiavimo klausi
mais. Floridoj įvykusioj spaudos 
konferencijoj prez. G. Fordas 
pasmerkė tokį boikotą ir pagra
sino imtis atitinkamo atkirčio.

MIRĖ N. BULGANINAS
Maskvoj mirė maršalas Niko

lajus Bulganinas, 79 metų am
žiaus. N. Chruščiovo valdymo 
laikotarpyje jis buvo premjeru 
1955-58 m., bet jo karjerą užbai
gė įsivėlimas i nesėkmingą ban
dymą 11957 m. nuversti N. 
Chruščiovą. Iš valdžios viršūnių 
jis tada buvo išstumtas kartu su 
Molotovu, .Malenkovu ir Kaga- 
novičium. Pradžioj buvo išsiųs
tas Stavropolin vadovauti eko
nominei tarybai, o vėliau jam 
buvo paskirta didoka pensija ir 
duotas leidimas grįžti Maskvon. 
Jon iš tremties yra grįžęs ir V. 
Molotovas, turintis jau 85 me
tus amžiaus. Istorijon jis įeis 
kaip užsienių reikalų ministeris, 
paruošęs Stalino ir Hitlerio gė
dingąjį sandėrį.

ŽALOJA SMEGENIS
JAV senato pakomitetis pa

skelbė 121 psl. pranešimą apie 
psichiatrijos piktnaudojimą So
vietų Sąjungoje. Jame nemažo 
dėmesio susilaukė kanadiečio
niekad nepasidavė. Jis paliko iš
tikimas savo krikščioniškam ti
kėjimui ir savo Lietuvai.

— Su kokiais įspūdžiais iš
vykstate iš Kanados?

— Įspūdžiai gilūs. Iškilmės 
tiek Hamiltone, tiek Toronte 
mane labai giliai palietė. Buvau 
sujaudintas matytų tautinių šo
kių, girdėtų dainų. Pamačiau to
kių šokių, kokių ir Lietuvoje ne
buvau matęs. Norėčiau perduoti 
geriausius linkėjimus, nuošir
džiausią padėką tiems tėveliams, 
auklėtojams, mokytojams, dva
sios vadovams, kurie čia, už 
tūkstančių kilometrų, sugebėjo 
svetimame krašte išlaikyti lietu
višką dvasią, tikėjimą, taurumą. 
Norėčiau perduoti karščiausią 
padėką ir linkėjimą, kad jie ir 
toliau ugdytų jaunus žmones to
je pačioje dvasioje.

— Ačiū Jums už pasikalbėji
mą. Tikimės, kad Jūsų pareikš
tos mintys bus įdomios ir paska
tinančios skaitytojams. 

psichiatro dr. Normano Hirto 
liudijimas bei jo paruošta studi
ja. Savo duomenis jis yra surin
kęs iš dviejų sovietų psichiatrų, 
kurių vienas yra dirbęs KGB ži
nioje, ir iš Izraelin imigravusių 
žydų. Pasak dr. N. Hirto, KGB 
psichiatrijos specialistai, siekda
mi palaužti politinių kalinių už
sispyrimą, naudoja “Reserpine” 
vaistus, skirtus kovai su augštu 
kraujo spaudimu. Didelės “Re
serpine” dozės pažeidžia smege
nų celes ir, išjungdamos smege
nų dalis, susilpnina žmogaus 
protavimą. “Reserpine” vaistai, 
gaminami iš Indijos ravulfos 
šaknų, Vakarų pasaulyje jau 
baigiami išimti iš vaistinių dėl 
jų pavojingumo smegenims. Dr. 
N. Hirto duomenimis, KGB sau
gumiečiai “Reserpine” metodą 
jau yra išbandę su septyniais ar 
aštuoniais tūkstančių suimtųjų.

NUTEISĖ KRITIKĄ
Novi Sad distriktę teismas 

paskyrė 7 metus kalėjimo rašy
tojui ir Tito komunistinio reži
mo kritikui Mihajlui Mihajlovui 
už jo rašinius užsienio spaudoje. 
Teisme buvo bandyta įrodyti 
jo ryšius su amerikiečių ČIA 
žvalgyba, remiantis bendradar
biavimu šveicarų žurnale “Ost”, 
kuris, sakoma, yra susilaukęs fi
nansinės ČIA paramos, šis ban
dymas, matyt, nepavyko. Apkal
tintas tarnyba priešo propagan
dai, M. Mihajlovas galėjo gauti 
15 metų kalėjimo, o gavo tik 7. 
Už Jugoslaviją ir Sovietų Sąjun
gą kritikuojančius savo raštus 
jis jau anksčiau buvo kalintas 
pusketvirtų metų.

SUKILIMAS GRAIKIJOJE
Premjero K. Karamanlio vy

riausybė suėmė 37 karininkus, 
jų tarpe šešis generolus, ir ap
kaltino sukilimo rengimu. Suki
lėliai yra buvusio prezidento G. 
Papadopoulos ir kraštą valdžiu
sios karinės diktatūros šalinin
kai. Jų suėmimas gerokai pra
ilgino teismo laukiančių karinin
kų sąrašą. Premjeras K. Kara
manlis pažadėjo su šaknimis iš
rauti karininkų “vėžį”. Tai turės 
atlikti Graikijos apsaugos tary
ba, peržiūrėdama karininkų są
rašus ir atleisdama nepatiki
muosius. Jos posėdžiai, numaty
ti gegužės mėnesį, šaukiami da
bar. Vidaus nesutarimai Graiki
joje visiškai susilpnino jos kor
tas Kipro saloje. Naują proble
mą sudaro viešas Turkijos kraš
to apsaugos ministerio I. San- 
caro pareiškimas, kad Turkija 
yra pasiryžusi pasigaminti ato
minę bombą.

POLITINĖ ĮTAMPA
Naują politinę įtampą tarp 

JAV ir Indijos sukėlė prez. G. 
Fordo vyriausybės nutarimas at
šaukti 10 metų galiojusį ginklų 
nepardavimą Indijai ir Pakista- 
nui. Iš tikrųjų šis nutarimas 
daugiausia liečia Pakistaną, nes 
Indija daug ginklų gaminasi pa
ti ir juos perka iš Sovietų Są
jungos, kurios apsaugos minis
teris A. Grečka neseniai vėl lan
kėsi Indijoje. Valstybės depar
tamento pranešimu, 1964-73 m. 
Indija iš užsienio ginklų yra ga
vusi dvigubai daugiau už Pakis
taną. Pastarojo iš JAV perka
mus ginklus greičiausiai finan
suos arabų kraštai, nes juos su 
Pakistanu jungia ta pati religija. 
Indija atšaukė kovo 13-14 d. d. 
turėjusią įvykti užsienio reikalų 
ministerio Y. B. Chavano vieš
nagę Vašingtone.
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Kaip rusai užėmė Vilnių

* SANTUOKOS NEIŠARDOMU
MAS turi būti ginamas kuo rūpes
tingiausiai — pareiškė Paulius VI, 
kalbėdamas Vatikano teisėjams, ku
rie tvarko apeliacines santuokų by
las. Jis palygino gynimą santuokos 
ryšio neišardomumo su kova už ki
tas nepaprastai svarbias žmogaus 
vertybes, būtent, su kova už negi
musio kūdikio bei pagrindines žmo-

* NEPAPRASTAJAME JĖZUI
TŲ SUVAŽIAVIME Romoje kun. 
Pedro Arrupe, SJ, vienuolijos gene
rolas, išreiškė savo nepasitenkinimą 
vykstančia įtampa bei kivirčais vie
nuolijos narių tarpe. Jis painforma
vo 237 vienuolijos atstovus iš viso 
pasaulio, kad jų vienuolijai daug ža
los yra padarę Romoje paskleistieji 
pačių jėzuitų vienuolijos narių gan
dai apie jo nesutarimą su Pauliumi 
VI. Jis pabrėžė, kad popiežius labai 
vertina jėzuitų vienuoliją, bet yra 
užgautas kaikurių vienuolijoje pasi
reiškusių išsišokėlių. Kaikurie jėzui
tai be pagrindo arba nclaiku ir ne
vietoje yra pareiškę viešus kaltini
mus K. Bendrijos hierarchijai. Jis 
nepagailėjo kritikos žodžių tiems vie
nuolijos nariams, kurie konfidencia
lius pasitarimus paskleidžia viešai, 
tokiu būdu neduodami jokios galimy
bės jam, kaip vienuolijos vadovui, 
tinkamai juos jungti bei jiems vado
vauti. Nors aplamai ši vienuolija 
esanti gana sveika, visdėlto kaiku
rie asmenys esą kartais visiškai pa
simeta savo asmeniniuose polėkiuose 
bei polinkiuose arba pasirodo netu
rį tinkamo subrendimo, nors amžiu
mi jau seniai būtų subrendę. Po šios 
kalbos jėzuitų atstovai savo vadovui 
audringai plęjo, parodydami, kad 
pilnai supranta jo padėtį. Vėliau su
važiavimas nusprendė pateikti Pau
liui VI detalų pranešimą apie savo 
svarstymus jėzuitų ketvirtojo įžado 
— paklusnumo specialiems popie
žiaus uždaviniams — klausimu. Dau
gumas suvažiavusiųjų atstovų pagei

davo, kad ketvirtojo įžado privilegi
ja būtų duota visiems jėzuitų vie- 

'nuolijos jėzuitų kunigams, įskaitant 
ir vadinamuosius “dvasinius pagalbi
ninkus”, kurių vienuolijoje yra apie 
10,000. Iš 29,000 šios vienuolijos na
rių šiuo metu tik apie 9,000 yra pa
darę šį ketvirtąjį įžadą, kuris įgali
na užimti įvairias vadovaujančias 
vietas vienuolijoje. Pagal naująjį 
pasiūlymą, visi jėzuitai, išskyrus 
broliukus (nekunigus), šią privilegi
ją turėtų.

* VENGRIJOJE paskirti penki 
nauji vyskupai. Mons. Imre Timko, 
Rytų apeigų istorikas bei teologas, 
paskirtas Hajdudorog bizantinės 
vyskupijos vyskupu ir Miskole apaš
tališkojo egzarchato administrato
riumi. Mons. Kornel Pataky, buvęs 
Csanad vyskupijos generalinis vika
ras, paskirtas tituliniu Gegi vyskupu 
ir Gyor vyskupijos administratoriu
mi. Kun. Ivan Pales, Budapešto ge
neralinis provikaras, paskirtas titu
liniu Isola vyskupu ir vysk. Laszlo 
Lekai pagalbininku, administruojan
čiu Esztergom (buvusią kardinolo 
Mindszenty) arkivyskupiją. Kun. Szi
lard Keresztes, Nyiregyhaza semina
rijos rektorius, paskirtas tituliniu 
Cunavia vyskupu ir vyskupo Imre 
Timako pagalbininku. Kun. Endre 
Kovacs, Eger seminarijos dvasios 
tėvas, paskirtas tituliniu Media vys
kupu ir arkiv. Jozsef Bank — pa
galbininku Eger vyskupijos. Italijos 
laikraštis “Avvenire” praneša, kad 
Vengrijoje dabar paskelbtas ganyto- 
jinis vyskupų laiškas, kuriame nu
sakomos naujos lengvatos Vengri
jos tikintiesiems. Dabar vaikus ku
nigai galės katechizuoti po dukart į 
savaitę šventovėse bei kitose litur
gijai skirtose vietose. Visos tokios 
pamokos, jų laikas bei vieta turės 
būti iš anksto pranešama komunis
tinei apylinkės vadovybei.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

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

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

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

* RUMUNIJON nuvyko arkiv. 
Luigi Poggi tartis su komunistine 
Rumunijos vyriausybe dėl panaikin
tosios bizantinių apeigų Kataliki; 
Bendrijos ir lotynų apeigų Katali
kų Bendrijos atstatymo. Bizantinių 
apeigų Bendrija 1948 m. prievarta 
buvo įjungta į rumunų Ortodoksų 
Bendriją, o ortodoksai vyskupai per
ėmė visas katalikų vyskupų kated
ras. Penki iš šešių lotynų apeigų 
katalikų vyskupai buvo tuo metu 
komunistinės valdžios irgi iš savo 
vietii pašalinti, o šeštasis — ne tik 
pašalintas, bet ir nuteistas 18 metų 
kalėjimo. Visos vienuolijos 1949 m. 
buvo panaikintos ir per tą laiką 50 
kunigų buvo sušaudyta, o apie 200 
— kalėjimuose nukankinta. Šiuo me
tu viena lotynų apeigų katalikų vys
kupija turi vyskupą, o bizantinių 
apeigų katalikai tebėra valdžios po
tvarkiu įjungti į Ortodokų Bendriją.

* ANATOLY LEVITIN, rusas di
sidentas, kuris neseniai buvo išleis
tas iš Sovietų Sąjungos, kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Ko
misiją, prašydamas ginti persekioja
mų už tikėjimą žmonių teises komu
nistų užimtuose kraštuose. Jis ypa
tingai iškėlė žiaurią ukrainiečių Ry
tų apeigų katalikų padėtį, kurie nuo 
1946 m. buvo prievarta įjungti j ru
sų Ortodoksų Bendriją, o jų vysku
pai bei kunigai buvo suimti bei de
portuoti. Nežiūrint visų persekioji
mų, ukrainiečiai katalikai gyvuoja 
slapta ir dabar. Vien apie Lvovo 
miestą darbuojasi apie 80 slaptų 
kunigų, o kunigams vadovauja trys 
slapti vyskupai. Kai vienas vyskupas 
miršta, tuojau konsekruojamas kitas 
jo vieton.

* LITURGINĖ MUZIKA yra be
veik dingusi iš kunigų seminarijų 
šiuo metu, pareiškė mons. Richard
J. Schuler, buvęs muzikos profeso
rius, kalbėdamas VI tarptautiniame
K. Bendrijos muzikos kongrese Aust
rijoje. Jo manymu, yra beveik tuš
čia kalbėti apie liturginės muzikos 
kursus seminarijose, kol profesoriai 
nėra pilnai persiėmę pagrindinėmis 
t.kėjimo tiesomis, nes K. Bendrijos 
muzikos problema nėra grynai mu
zikinė. šiuo metu vyrauja mada, nei
gianti šventiškumo aspektą. Litur
gija ir K. Bendrijos dabartinė mu
zika nebesijaučia ryšininke tarp Die
vo ir žmogaus, o tik ryšininke žmo
gaus su žmogumi arlba ryšininke 
žmogaus su pačiu savimi. Kai žmo
gus liturgijoje pradeda perdėtu hu
manizmu savintis vietą, kuri priklau
so Dievui, tai troškulys to, kas šven
ta, dingsta. Ugdant dvasinius pašau
kimus, būtina įvesdinti asmenis į tai, 
kas šventa ir kas gražu, nes tik per 
šiuos aspektus kontempliuojančioj 
dvasioj tegalima pasėti tikrą pašau
kimo sėklą. Bet tam pirmiausia K. 
Bendrijos muzikoje reikalinga tik
ra muzikinė teologija.

* “TEISINGUMAS IR TAIKA 
1975 ŠVENTAISIAIS METAIS” bu
vo tema, kurią pasirinko JAV Kar
dinolo Mindszenty Draugija savo me
tiniam suvažiavimui š. m. vasario 
28 — kovo 2 dienomis, šiame suva
žiavime buvo atstovaujamos visos 
JAV organizacijos bei sąjūdžiai, įsi
jungę į draugijos veiklą. Pagrindi
niais kalbėtojais buvo: “National Ca
tholic Register” redaktorius arkiv. 
Robert J. Dwyer, St. John’s univer
siteto filosofijos profesorius kun. 
Vincent Miceli, SJ, ir “Social 
Justice Review” redaktorius Harvey 
Johnson. Svečias kalbėtojas banketo 
metu kovo 1 d. buvo Simas Ku
dirką;KUN. J. STS

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

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

STEPAS VARANKA
Jau žinome, kaip lenkai atsi

liepia apie Vilniaus išvadavimą 
iš vokiečių okupacijos. Apie tai 
buvo rašyta “Tėviškės Žiburiuo
se” 1974 m. balandžio 18 d. 
straipsnyje “Slaptoji lenkų ar
mija Vilniuje”, žinome iš pri
vačių šaltinių, kaip tas “išvada
vimas” vyko. Taip pat žinome, 
kaip per tą vadavimą lietuviai 
nukentėjo. Dabar pažvelkime, 
kaip tą “išvadavimą” mato da
bartinės Lietuvos valdovai. “Vil
niaus miesto istorija”, išleista 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos 1972 m., rašo:

... 1944 metais liepos mėnesio pra
džioje buvo pradėta vaduoti Tarybų 
Lietuva. Sėkmingai puldamos Raudo
nosios Armijos dalys įžengia į Lietu
vą. 1944 metais liepos 5 dieną Lietu
vos komunistų partijos CK kreipėsi 
į lietuvių tautą, sakydamas: “Jau at
ėjo seniai lauktoji išlaisvinimo va
landa. Atėjo laikas, kad galite su 
džiaugsmu sveikinti grįžtančią į Lie
tuvą Raudonąją Armiją, išvaduotoją, 
kurios eilėse žygiuoja ir Raudonosios 
Armijos lietuviškieji pulkai”.

* * *
1944 m. liepos 6 d. rusų dali

niai trimis kolonomis pradėjo 
žygiuoti Vilniaus link, įveikda
mi atkaklų vokiečių pasiprieši-. 
nimą Naujojoje Vilnioje, kuri 
buvo paversta sutvirtintu atra
mos punktu.

Vilnius buvo paskutinis di
desnis atramos taškas ir gele
žinkelio centras. Tai svarbus 
strateginis punktas, dengiantis 
tiesų kelią į Vokietiją. Hitlerio 
įsakymu Vilnius, kaip didelės 
reikšmės karinis objektas, turė
jo būti ginamas, nežiūrint nuo
stolių. Vilniui ginti buvo atga
benti nauji daliniai ir rezervai 
iš Vokietijos gilumos. Vilniaus 
gynybai buvo sutelktos stiprios 
vokiečių pajėgos. Vokiečių ka
rinė vadovybė, pasitelkusi ka
riuomenę ir prievarta sumobi
lizuotus vilniečius, skubiai ren
gė gynybines pozicijas. Vilniaus 
miestas buvo kaip tvirtovė. 
Kiekvienas didesnis ir mažesnis 
pastatas buvo parengtas gyni- 
muisi. Miesto centre buvo 
įrengtos artilerijos ir minosvai
džių ugnies pozicijos. Keliai, ta
kai, sankryžos buvo užminuoti. 
Gatvės buvo apšaudomos visų 
rūšių ginklais.

Liepos 7 d. sovietinės kariuo
menės dalys, įveikusios pasi
priešinimą, priartėjo prie Vil
niaus. 7-oji mechanizuota gvar
dijos brigada kartu su 35-ąja 
gvardijos tankų brigada įsiver

Z \

Paslaptingasis Bermudas trikampis
O. B. AUDRONĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Sekančią dieną, ketvirtadienį, 

vos prašvitus, prasidėjo inten
syvus jieškojimas. Deja, nieko 
nerasta, nežiūrint istorijoj di
džiausios jieškojimo talkos, ku-
rioje dalyvavo 307 lėktuvai (67 
iš lėktuvnešio “Solomons”), 4 
naikintojai, keli povandeniniai, 
18 pakrančių sargybos, jieškoji- 
mo ir gelbėjimo laivų, šimtai 
privačių lėktuvų, jachtų ir lai
vų.

Floridos ir Bahamų paplūdy- 
miai kasdien buvo tikrinami per 
kelias savaites, tikintis ką nors 
užtikti iš dingusių lėktuvų, bet 
nieko nesurasta.

Pradžioje kaikurie jieškotojai 
pastebėjo lyg ir didelius iškili
mus vandenyne, bet bangos bu
vo tokios didelės, taip toli viena 
nuo kitos, kad lėktuvai galėjo 
tiesiog tarp jų praskristi.

Paskutiniai 19 skrydžio žo
džiai “baltas vanduo” gal galėtų 
turėti kokį ryšį su tiršta, klaidi
nančia, balta migla, kuri kartais 
toje vietoje būna. Tai galėtų 
užtemdyti matomumą ir suda
ryti įspūdį, kad saulė “neatro
do tikra”, bet visa tai neturėtų 
paveikti kompasų ir gyroskopų. 
Tarp kitko, tarp Floridos ir Ba
hamų yra žinomas aklas radijo 
taškas, betgi 19 skrydžio lėktu
vų kliūtys prasidėjo dar prieš 
nutrūkstant radijo ryšiui.

★ ★ *
Tyrimų komisija, išstudijavu

si visus duomenis, nerado jokio 
tikro atsakymo. Ji negalėjo ras
ti nė apytikrės prielaidos, išaiš
kinančios aną keistą įvykį. Anot 
vieno komisijos nario pareiški
mo: “Jie prapuolė taip, lyg bū
tų nuskridę į Marsą”. Tai sukė
lė dar didesnį antplūdį legendų 
apie erdvėlaivius Bermudos tri
kampyje.

Pakrančių sargybos laivų at
stovas, vienas iš komisijos na
rių, pareiškė: “Mes nežinome, 
kas per velniava vyksta toje vie
toje”. Tai natūraliausias atsaky
mas. Kitas komisijos narys pa
reiškė: “šis taikos meto nuosto

žė į Vilnių iš pietryčių pusės ir 
pradėjo kovas. Apie 12 v. iš 
šiaurės rytų pusės į Vilnių įsi
veržė priešakiniai 9-osios gvar
dijos mechanizuotos brigados 
daliniai.

♦ ♦ ♦
Miesto centre vokiečiai at

kakliai priešinosi. Jų aviacija 
be pertraukos bombardavo 
miestą. Tuo tarpu rusų 5-osios 
armijos junginiai buvo dar už 
20-25 km. nuo Vilniaus. Vokie
čiai, turėdami didelę karo tech
nikos ir žmonių persvarą, 18 v. 
kontraatakavo įsiveržusius į Vil
niaus pakraščius sovietinės ar
mijos dalinius, priversdami juos 
pasitraukti. Apie 20 v. 3-jo me
chanizuoto korpuso daliniai per
sitvarkė, papildė visas atsargas 
ir atnaujino puolimą. Į mūšį 
vėl įsijungė 7-oji gvardijos bri
gada. Tą pačią dieną prie Vil
niaus priartėjo 5-sios sovietų ar
mijos priešakiniai daliniai. Kau
tynės Vilniaus gatvėse nenuri
mo nei dieną, nei naktį. Liepos
8 d. 35-sios gvardijos tankų bri
gados daliniai užėmė aerodro
mą. 10 v. pasiekė prekinių trau
kinių geležinkelio liniją.

Į puolimą įsijungė 5-sios ar
mijos junginiai. 215-oji šaulių 
divizija, veikdama sykiu su 
8-ąja ir 9-ąja brigadomis, už
ėmė šiaurinius ir rytinius Vil
niaus pakraščius, įsiveržė į 
miesto centrą ir kovėsi Onos ir 
Bernardinų šventovių rajone. Į 
dienos pabaigą 215-oji divizija 
perdavė savo puolimo ruožą 
144-sios šaulių divizijos dali
niams.

Liepos 8 d. 144-oji šaulių di
vizija, kaudamasi sykiu su 35- 
osios gvardijos tankų brigada 
užėmė Vilniaus pakraščius. 317- 
sios šaulių divizijos daliniai už
ėmė Panerius. Iš liepos 8-tos į
9 dieną 215-osios ir 277-osios di
vizijos daliniai užėmė šiaurės 
rytų miesto dalį dešiniajame 
Neries krante. Kovos buvo la
bai atkaklios ir kruvinos. Vokie
čiai stipriai priešinosi. Jiems į 
pagalbą buvo nuleidžiami para
šiutininkai, maistas ir amunici
ja. Liepos 12 d. prasidėjo lemia
mieji mūšiai dėl Vilniaus. 95- 
oji, 114-oji ir 371-oji šaulių di
vizijos, remiamos tankų, smar
kiai kovėsi ir privertė vokiečius 
liepos 13 d. 17 v. kapituliuoti.

Vilniaus . kovose žuvo 8.000 
vokiečių karių, 5.000 paimta į 
nelaisvę. Rusams į rankas pa
teko 156 įvairaus kalibro pa
būklų, 68 tankai, 1.500 autove- 

lis, atrodo, tikra paslaptis, pati 
neaiškiausia jūrų aviacijoje”.

Po 19 skrydžio įvykio padaž
nėjo neišaiškinami dingimai ke
leivinių, privačių ir karinių oro 
pajėgų. Kiekvienas dingimas 
buvo tiriamas visomis naujau
siomis priemonėmis. Dingi- 
mams tęsiantis, buvo lyg ir pri
eita išvados, kad dingimai įvyks
ta daugiausia turizmo laikotar
pyje tarp lapkričio ir vasario 
mėnesių.

Britų keleivinis keturmotoris 
lėktuvas “Tudor IV”, pavadin
tas “Star Tiger”, 1948 m. sausio 
29 skrisdamas iš Azorų į Ber
mudų, dingo be žinios su 6 asme
nų įgula ir 25 keleiviais, kurių 
tarpe buvo britų II pasauk karo 
oro maršalas Arthur Cunning
ham. Šis “Star Tiger” turėjo 
nusileisti Kindbacke apie 55 
min. po pakilimo. Buvo išgirsti 
šie žodžiai: “Čia kpt. McPhee, 
ties Ariel, pakeliui į Kingston, 
Jamaiką, iš Bermudos. Pasie
kėm skridimo lygį. Oras geras. 
Tikimės laiku pasiekti Kingsto- 
ną. Keičiu radijo ryšį į Kingsto- 
ną”. Tai buvo paskutiniai piloto 
žodžiai. * * *

Septyniasdešimt du lėktuvai, 
skridę junginyje kone liesdami 
vienas kito sparną, išjieškojo 
150.000 kvadratinių vandenyno 
mylių, pradedant nuo tos vie
tos, iš kur buvo girdėti paskuti
niai radijo žodžiai, pietvakarių 
Jamaikos kryptimi. Deja, nesu
rado jokio daiktelio, kuris būtų 
priklausęs dingusiam' lėktuvui. 
Tokio masinio jieškojimo prie
žastis buvo ir ta, kad 1948 m. 
gruodžio 28 d. kitas keleivinis 
lėktuvas DC-3, pakeliui iš San 
Juan į Miami, dingo ankstyvą 
kelionės rytą su 36 keleiviais. 
Šio lėktuvo jieškojimas, kuria
me dalyvavo 40 karinių lėktuvų 
ir išžvalgė 300.000 kv. mylių, 
buvo nutrauktas vos savaitę 
prieš “Star Tiger” dingimą.

DC-3 dingimo aplinkybės bu
vo dar nuostabesnės nei kitų 
lėktuvų. Oras buvo puikus ir 

žimių ir daug karinio turto. Po 
5 sunkių kovos dienų Vilnius 
buvo užimtas sovietinės kariuo
menės. Daliniai, kurie labiau
siai pasižymėjo, gavo Vilniaus 
vardą.

* * ♦
Čia atpasakotame aprašyme 

nepaminėta, kad prie Vilniaus 
kovėsi slaptoji lenkų pogrindžio 
armija — Armija Krajowa, va
dovaujama pik. “Wilk”-Krzyža- 
nowski. Pagal lenkų “Zeszyty 
Historyczne” žurnalą 1971 m. 
20 nr., leidžiamą Prancūzijoje, 
Paryžiuje, prie Vilniaus kovėsi 
25.000 lenkų pogrindžio karių. 
Toji lenkų armija padėjusi ru
sams užimti Vilnių. Ji norėjo 
užimti Vilnių prieš rusus ir pa
rodyti jiems, kad jie yra to 
miesto šeimininkai. Vėliau toji 
lenkų armija Medininkuose bu
vo nuginkluota. Vienas nedide
lis dalinys, kuris nesidavė nu
ginkluojamas su pik. Koliankie- 
wicz, buvo sunaikintas. Vadas 
bei karininkai suimti ir išga
benti į Rusijos gilumą — į Ura
lą. Kareiviai internuoti ir išga
benti į Kalugą miško darbams. 
Vėliau kaikurie kareiviai buvo 
įjungti į lenkų komunisto gene
rolo Berlingo armiją, kuri bu
vo rusų žinioje. Keletas nedide
lių dalinių ir 5-oji brigada, va
dovaujama “Lupaszki”, kuris, 
valdant lietuviams Vilnių ir Vil
niaus kraštą, pasižymėjo žiau
rumu, pradėjo trauktis į vaka
rus ir kovėsi su rusais. “Lu- 
paszka” ir jo brigados likučiai 
1946-1947 m. buvo likviduoti. 
Jam buvo iškelta byla Lenkijo
je, kur buvo nuteistas mirti. 
Brigados kariai Gdansko kalė
jime buvo sušaudyti be teismo.

Po 5 sunkios kovos dienų 
“išlaisvintas” Vilnius atrodė 
kaip sunkiai sužeistas žmogus. 
Daug istorinių pastatų sugriau
ta bei sužalota. Geležinkelio sto
tis, elektros jėgainė, vandentie
kis ir ištisos gatvės bei kvarta
lai sunaikinti. Tiltai sugriauti. 
Likusieji pastatai buvo be lan
gų, be šviesos ir be vandens. 
Mieste civilinių gyventojų kaip 
ir nebuvo — visi išsislapstė. 
Daugelis pasitraukė su vokie
čiais. Lenkai įvairiom priemo
nėm stengėsi pabėgti į vokie
čių okupuotas Lenkijos dalis. 
Vilniuje siautė teroras, suėmi
mai ir žmonių gaudymai. Lietu
viai bėgo į miškus ir jungėsi 
prie partizanų. Taip pasakoja 
lietuviai, kuriems teko pergy
venti tas baisias dienas Vil
niuje.

naktis šviesi. Lėktuvas pakilo 
gruodžio 27 d. 22.30 v. Nakties 
skridimo vienu metu kpt. Ro
bert Linquist per radiją prane
šė: “Ką jūs manote? Mes visi 
giedame Kalėdų giesmes!” Ki
tas pranešimas iš DC-3 Miami 
bokšte gautas 4.13 ryto: “Arti
namės prie nusileidimo . . . Tik 
50 mylių į pietus . . . Jau mato
me Miami šviesas. Viskas gerai. 
Pasirengę nutūpti.” Po to nieko 
daugiau iš lėktuvo negirdėta — 
dingo be žinios. Masyvinis jieš
kojimas jūroje ir sausumoje 
nesurado jokių pėdsakų.

Nežiūrint visų modernių pa
gerinimų, neaiškūs dingimai 
Bermudos trikampyje ir arti
miausiame salyne atsitinka ir 
toliau. Keletas lėktuvų paslap
tingai dingo visai arti Miami 
aerodromo. Jų tarpe buvo 
“Eastern Airline” skrydis 401 
(Lockheed L-1011) su daugiau 
nei 100 keleivių ir įgula 1972 m. 
gruodžio 29 d.

Lėktuvams ar laivams paslap
tingai dingus, vis daugiau ima
ma abejoti, ar jie prarasti “nor
maliai”, t.y. dėl ypatingų oro 
sąlygų, piloto nuovargio ar klai
dos, instrumentų sugedimo, 
struktūrinės ar variklio kliūties. 
O gal yra paslaptinga jėga, kuri, 
atrodo dažnai pagriebia lėktu
vus iš dangaus, laivus nuo van
dens paviršiaus?

Ir laivai dingsta
Lėktuvų dingimai Bermudos 

trikampyje atkreipė pasaulio dė
mesį. Betgi jau per 170 metų, 
kiek tik statistika siekia, toje 
vandenyno vietoje prapuldavo 
laivai, maži ir dideli, su įgulo
mis, taip pat tik laivų įgulos. Tai 
kažkas panašaus į Sargasso jū
ros paslaptingumą, su kuriuo 
susidūrė pirmieji ispanų ir por
tugalų jūrininkai prieš 500 me
tų.

Sargasso jūra yra vietovė 
šiaurės vakarų Atlante, apdeng
ta plūduriuojančiom sargasso 
žolėm, masyviai besisupančiom 
vandenyje. Ta vietovė dar vadi
nama paskendusių laivų jūra,

Mūsų kredito unijos nariui

a + a Antanui Tamkevičiui
mirus, jo žmonai MARIJAI, dukrai ALDONAI, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, VACLOVĄ GOLDBERGĄ su šeima

.........................
Sault Ste. Marie nuoširdžiai užjaučiame —

S. M. D. Jokūbaičiai

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

Meistriikas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

627. Paukščio, Alfonso atm. $100
628. Jaškevičiaus, Vlado atm. 140
629. R. ž„ Toronto 100
630. Dobilas, Antanas 100

Įnašus papildė:
341. Jagėla, Stasys iki $1.000 

Alf. Paukštys, Vilniaus krašto lie
tuvis, gimė 1903 m. Mirė 1974 m. 
gruodžio 12 d. Hamiltone. Aktyvus 
Vilniečių Sąjungos, vaidybos sambū
rio “Aukuras” ir skautų veikėjas. 
Velionies įamžinimu KL Fonde pasi
rūpino jo artimieji draugai. — VI. 
Jaškevičiaus atminimui ir įamžini
mui įnašą sudėjo po $20: K. Kybar
tas, A. Povilauskas, J. B. Staliorai- 
čiai; po $10: P. A. Augaičiai, J. Bak
šys, P. Bakšys, A. Lukoševičius, J. 
Morkūnai, K. Šileikos, A. Schwein- 
berger; po $5: J. Stanaitis ir J. A.

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriousios Amerikoj ir Europol "JIB Hoorpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. pašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

Pasaulinio ūkio ir finansinių svyravimų metu didžiulė

"LITO” bendrovė
Niujorke turėjo įžvalgų ir laimę pigiai supirkti 

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

r—« Niujorko rajonuose.

44 butai

Metinės 
pajamos

Metinis 
pelnas

Grynais 
įmokama

Mortgage 
išduodamas

PARK TERRACE $142,000
63 butai

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

OCEANCREST APTS. $267,000 
108 butai

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

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

Pirkėjui pageidaujant, "LITAS" gali administruoti šias 
nuosavybes, garantuodamas augščiau minėtų pelnų. 
Taip pat galima jeiti partneriais j šias nuosavybes. 
Susidomėję pavieniai asmenys ar grupės prašomi 

kreiptis j:

>
 LITAS INVESTING CO., INC.

86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418, USA
Tel. (212) 441-6799

laivų kapinynu, baimės arba 
siaubo jūra. Pasak jūrininkų le
gendų, toje vietovėje ilsisi visų 
amžių, iš viso pasaulio ten už
klydę laivai su jūrininkais. Bū
riniai senovės laivai ten įstrig
davo ne tiek dėl žolių, kiek dėl 
vėjo visiško nusilpimo toje vie
toje (modernieji motorlaiviai 
neįstringa). Neišaiškintas laivo 
dingimas taip ir lieka paslapti
mi, supama nežinomos tikrovės 
ar fantazijos. Daugelio šioje vie
toje nuskendusių laivų nebuvo 

Šulcai. Ant. Dobilas ir St. Jagėla gy
vena Toronte. Džiugu, kad ne tik su 
šimtinėmis ateinančių narių, bet ir 
tūkstantininkų gretos Lietuvių Fon
de didėja.

Romas Kalanta yra palikęs mums 
amžiną pavyzdį, kaip reikia mylėti 
tėvynę Lietuvą. Užtat jo vardo įam
žinimui ir “Laisvės Lietuvai!” šūkiu 
buvo pradėtas telkti antrasis šimtas 
tūkstančių dolerių. Vertindami to 
jaunuolio kilnų pasiaukojimą, ge
riausiai jį pagerbsime, jei savo auka 
prisidėsime prie jo įamžinimo Kana
dos Lietuvių Fonde. Įnašai priimami 
lietuvių kredito kooperatyvuose 
Montrealyje, Hamiltone ir Toronte 
arba siunčiami iždininkui šiuo adre
su: P. Bastys, 70 Indian Grove, To
ronto, Ont. M6R 2Y4.

Su dėkingumu — KLF VALDYBA

įmanoma išaiškinti jokiomis 
priemonėmis. Anksčiau, kol 
siautėjo jūros piratai, daugelis 
nuostolių Saragasso jūroje ar 
gretimame Golfo srovės plote 
buvo priskiriama oro sąlygoms 
arba piratams. Bet ir piratų lai
kams pasibaigus, laivai toje vie
tovėje vistiek prapuldavo, net 
labai geram orui esant, nepalik
dami nė mažiausios sudužimo 
skeveldros, išmesto įgulos nario 
ar keleivio artimiausiose vaka
rinio Atlanto pakrantėse. (B. d.)
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Antrąjį šimtmečio ketvirtį pradėjus
Toronto lietuvių sporto klubo Vytis praeities ir

A. SUPRONAS
Antrojo ketvirčio pradžia 1974 

m. Toronto lietuvių sporto klu
bui Vytis buvo nepavydėtina. 
Vos po 3-jų mėnesių, išrinkę 
naują valdybą, netekome nau
jojo pirmininko. Valdyboje li
ko tik du nariai — Leonas Ra
dzevičius ir Ramūnė Underytė, 
kurie nemanė, kad ketvirtį 
šimtmečio tesėtą darbą būtų ga
lima taip lengvai palikti. Kiek 
pajėgdami, koordinavo klubo 
veiklą ir, padedami kelių sporto 
darbuotojų, tęsė sportinį bei ad
ministracinį darbą. Dabar gali
me džiaugtis, kad visas darbo 
krūvis nepalaužia šių dviejų ryž
to. Jų dėka 27-tuosius metus 
pradėjome tvirtais žingsniais.

Praėjusioje klubo valdyboje 
trūko ir sporto vadovo. Į pagal
bą atėjo Mamertas Duliūnas, ku
ris nepagailėjo nei laiko, nei 
energijos. Į šį darbą taip pat te
ko jungtis ir R. Underytei, nors 
jos pareigos buvo kitoje srityje.
t u;. Sekcijos

Dvidešimt šeštuosius metus 
pradėjome su 4 sporto sekcijo
mis: krepšinio, stalo teniso, sli
dinėjimo ir golfo. Šios sekcijos 
aktyviai dalyvavo vietinėse ir 
lietuvių pirmenybėse.

Metų laikotarpyje buvo įsteig
tos dar 2 sporto sekcijos—leng
vosios atletikos ir šaudymo. 
Džiugu, kad brolių L. ir R. Sap- 
lių pastangomis buvo atgaivinta 
lengv. atletikos sekcija. Jaunieji 
lengvaatlečiai gausiai dalyvavo 
Toronte įvykusiose lietuvių pir
menybėse. A. Klimo naujai 
įsteigta šaudymo sekcija orga
nizavosi gana sėkmingai — iš
laikyti instruktoriaus egzaminai, 
gautas valdžios leidimas ir para
ma, įsigyta turto ir pan. Tačiau 
gyvesnei sekcijos veiklai truk
dė patalpų stoka. Tikimės, kad 
padėtis pagerės ateityje. Visos 
šios sekcijos paskirstytos į am
žiaus grupes. Ypatingai gausios 
buvo jaunųjų krepšininkų ir sta
lo tenisininkų sekcijos. Jos po 
ilgo ir kantraus vadovų darbo 
1974 m. pabaigoje gana sėkmin
gai dalyvavo pirmenybėse. Krep
šinio pirmenybes 1974 m. rude
nį jau pradėjome su 7 jaunųjų 
krepšininkų komandomis. Jau
nųjų krepšininkų iškilimas pri
klausė nuo kantraus ir kruopš
taus trenerių bei vadovų darbo. 
Su jaunaisiais krepšininkais dar
bavosi V. Grabauskas, M. Duliū
nas, D. Grabauskaitė, O. Radze
vičienė, J. Budrys, M. Ignatavi
čius ir J. bei O. Balsiai.

Stalo tenisas
Stalo tenise, šalia tarptautinio 

masto žaidėjų V., F. ir G. Nešu- 
kaityčių, pradėjo kilti naujos 
dar labai jaunos pajėgos — P. 
Tutlys, A. Sinkevičiūtė, J. Kar
pis, L. Radzevičiūtė ir eilė kitų 
— apie 30. Čia visą darbo naštą 
nešė J. Nešukaitis Toronto Lie
tuvių Namuose, padedamas duk
terų Floros ir Glorijos. Malonu, 
kad vėliau jam talkon atėjo 
Emilis Vaičekauskas.

Slidinėjimas ir golfas
Slidinėjimo sekcija, vadovau

jama V. Paulionio, sėkmingai 
rungtyniavo lietuvių ir baltiečių 
varžybose. L. Ališauskas 1974 m. 
tapo lietuvių ir baltiečių meis
teriu. Taip pat sėkmingai varžy
bose dalyvavo ir kiti jauni sli
dininkai: V. Stripinytė, L. Stri- 
pinis ir R. Lapas. Nuo jų neat
siliko savo grupėje ir veteranai 
V. Paulionis, M. Empakeris ir L. 
Stasiūnas.

Golfo sekcijai, kuriai vadova
vo V. ir V. Balsiai (J. ir B.), su

rengė eilę tradicinių vietinio po
būdžio pirmenybių ir tarpusavio 
turnyrų. Suaugusių grupės žai
dėjai buvo vieni iš pajėgiausių 
tarp Š. Amerikos lietuvių. Nuo 
jų neatsiliko ir jaunieji golfinin- 
kai A. <Siminkevičius, A. Staus
kas ir V. Sergautis, kurie pada
rė labai žymią pažangą. 1974 m. 
ŠALFASS pirmenybėse Toronte 
dalyvavo daug vytiečių su gero
mis pasekmėmis. Pirmenybių 
komitetui labai veiksmingai va
dovavo Vyčio Petras Stauskas.

Krepšinio stovykla
Krepšinio stovykla Tėvų pran

ciškonų stovyklavietėje praėju
sią vasarą buvo sėkmingesnė, 
negu kitais metais. Davė dau
giau pelno ir sutraukė didelę 
grupę lietuvių krepšininkų iš 
Toronto, Niujorko ir Hamiltono. 
Lietuviai naudojosi stovykla pa
pigintomis kainomis. Krepšinio 
stovykla, kurios pagrindinis or
ganizatorius yra M. Duliūnas, 
Ontario mokyklose plačiai žino
ma ir turi susidariūsi gerą var- 
^3 Administracinė veikla

1973-74 m. klubui vadovavęs L. 
Radzevičius visą enąrgiją skyrė 
sportuojančiam jaunimui, ta
čiau neužmiršo ir klubo admi
nistracinių reikalų. Su jais buvo 
susiduriama kiekvieną dieną. 
Teko parūpinti sales daugėjan- 
tiems sportininkams, sutelkti pi
nigus ir pan. Šalia to atlikti keli 
darbai, kurie verti paminėti: Vy
čio 25-mečio leidinys pasiųstas 
Kanados valstybinei bibliotekai 
ir archyvui Otavoje, sutvarkyti 
klubo čarterio reikalai, atgaivin
tas klubo biuletenis, kurį reda
guoja Algis Stankus, suruošti du 
parengimai.

Metinius rudens šokius Lietu
vių Namuose organizavo J. ir M. 
Nacevičiai. Šokiuose atsilankė 
daug jaunimo, bet labai mažai 
Vyčio klubo narių. Šokių pelnas 
buvo labai menkas. Tačiau esa
me dėkingi lietuviams pensinin
kams, kurie be jokio atlyginimo 
talkino vakaro darbuose. Žiemos

ateities rūpesčiai
sezono užbaigtuvės buvo suruoš
tos irgi Lietuvių Namuose. Atsi
lankė nemažas skaičius jaunų 
sportininkų ir jų tėvų.

1973-74 m. klubas padarė 
$15.000 apyvartos ir gavo pelno. 
Metais prieš tai padaryta dides
nė apyvarta, tačiau pelno visai 
neturėta. Klubui su labai plačia 
sportine veikla atsiranda daug 
išlaidų. Dažnai tenka organizuo
ti didelius renginius, su didele 
apyvarta, tačiau to neužtenka 
klubui išlaikyti prideramoje 
augštumoje.

Kaip ir kiekvienais metais, di
džiausią apyvartą padarė ir dau
giausia pelno davė krepšinio sto
vykla. Kitos pažymėtinos paja
mos: P. Bernecko “Sports Lotte
ry” pelnas $324,20; J. Balsio pa
jamos pardavus Vyčio 25-mečio 
leidinį $360.

Stambesnėmis aukomis mus 
parėmė St. Jagėla, J. Gustainis, 
Kanados Lietuvių Fondas, Prisi
kėlimo parapijos ir “Paramos” 
kooperatyvai. Negalima nepami
nėti rėmėjų, kurie metų metais 
mus remia nuolatine ir nuošir
džia auka. Tai — L. Kirkilis su 
nuolatine šimtine, Lietuvos 
sporto veteranas VI. Bakūnas 
(Pembroke) ir Vyt. Pulkys (Oak
ville). Paminėtiems ir kitiems 
rėmėjams dar kartą nuoširdus 
ačiū!

Lietuvių sporto klubas Vytis 
palaikė glaudžius ir nuoširdžius 
santykius su visomis lietuviško
mis institucijomis. Šios institu
cijos klubą palaikė materialiai 
ir moraliai. Čia dar kartą norė
tųsi visiems padėkoti, ypač Lie
tuvos Kankinių ir Prisikėlimo 
parapijoms, Toronto Lietuvių 
Namams už nemokamą pasinau
dojimą salėmis sportiniams rei
kalams.

Užvertus pirmąjį antrojo ket
virčio šimtmečio istorijos lapą, 
išrinkus patyrimo turinčią val
dybą, galima drąsiai žvelgti atei- 
tin ir tikėtis, kad 27-tieji metai 
bus daug sėkmingesni nei 
26-tieji.

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

Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 

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

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)

Dvasios ir mokslo žmogus
Kun. dr. F. Jucevičiaus 25-rių metų kunigystės sukaktis

K. AMBRASAS
1950 m. kovo 4 d. Romoje į 

kunigus buvo įšventintas dabar
tinis Montrealio Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius.

Gimė jis 1924 m. gegužės 1 d. 
Gorainių km., Kražių valse., Ra
seinių apskr. Pradžios mokslą 
ėjo vietinėje mokykloje, gimna
ziją baigė Šilalėje. 1943 m. įsto
jo į Telšių kunigų seminariją. 
Karo audros nublokštas Vokie
tijon, tęsė studijas Eichstaetto 
kunigų seminarijoje. 1948 m. 
persikėlė į Romą ir studijavo 
gregoriniame universitete. 1950 
kovo 4 d. įšventintas į kunigus. 
1952 m. tame pačiame universi
tete gavo teologijos daktaro 
laipsnį ir persikėlė į Prancūziją 
— Paryžių, kur ėjo lietuvių ka
talikų misijos direktoriaus par
eigas. Tuo pat laiku Sorbonos 
universitete studijavo sociolo
giją-

1955 m. atvyko į Kanadą — 
Montreal}. Kardinolas P. E. Le- 
ger jį paskyrė vikaru į prancū
zų St. Enfant Jesus parapiją su 
teise tęsti studijas Montrealio 
universitete.

1960 m. gruodžio 24 d. tuome
tinis Montrealio arkivyskupas - 
kardinolas P. E. Leger paskyrė 
jauną ir energingą kun. dr. F. 
Jucevičių lietuvių Šv. Kazimiero 
p a r a p i jos administratoriumi. 
1962 m. XI. 1 jis buvo paskirtas 

"Daugiakultūriškumas yra 
pastovi vyriausybes 
politika”

• • -i, . '-‘-‘•■•i

VALSTYBINĖ FILMŲ VADYBA DALYVAUJA
DAUGIAKULTŪRĖJE PROGRAMOJE

dešimtuoju tos parapijos klebo
nu. Tais pačiais metais Montre
alio McGill universitete gavo 
magistro laipsnį (Master of 
Arts).

šv. Kazimiero parapijos na
riams yra gerai žinoma, kokiose 
sunkiose sąlygose dabartinis 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius 
perėmė parapiją. Oficiali skola 
buvo $170.000, be to, nesumokė
ti nuošimčiai ir neoficialios sko
los. Padėtis buvo liūdna ir at
rodė be išeities.

Kaip pats klebonas kartą pa
sakė, pirmas jo uždavinys mūsų 
parapijoje buvo sujungti visus 
parapijiečius į vieną šeimą, nes 
šioje parapijoje turėjome kana
diečius lietuvius, gimusius šia
me krašte, ir trijų emigracijų 
tautiečius iš Lietuvos. Tos 4 gru
pės buvo maždaug vienodo dy
džio, išskyrus galbūt mūsų ve
teranus, atvykusius dar prieš I 
D. karą. Tas grupinis įvairumas 
reiškė skirtumą amžiaus, galvo
jimo, įsitikinimų, profesinio iš
silavinimo ir t.t.

Nežiūrint visų sunkumų, kun. 
dr. F. Jucevičius nenuleido ran
kų — ėmėsi didžiulio darbo nuo 
pat pirmos dienos. Jo dėka mes 
šiandieną esame didžiulė, vie
ninga parapijinė šeima. Ar tai 
nėra dalykas, vertas pasididžia
vimo? Klebonas gana greitai vi
sus Šv. Kazimiero parapijos na
rius ne tik sujungė į vieną šei
mą, bet ir susodino prie vieno

Valstybinė Kanados Filmų Vadyba, siekdama 
plačiau pagarsinti savo kraštą visame pasaulyje, 
visuomet siųsdavo filmus įvairiomis kalbomis 
į daugelį šalių.

Valstybinės Filmų Vadybos kataloge yra filmų 
apie daugelį etnokultūrinių grupių, pagamintų 
reguliarios veiklos rėmuose, Mokomosios 
vaizdinės priemonės istorijai dėtyti pradinėse

ir vidurinėse mokyklose dažnai liečia 
daugiakultūrį Kanados pobūdį.

Valstybinė Filmų Vadyba taip pat dalyvauja 
specifinėje daugiakultūrėje programoje, 
gamindama naujus filmus, pritaikydama bei 
versdama angliškus arba prancūziškus 
įrašus į kitas kalbas, juos skleisdama bei 
garsindama.

dėstyti istorijai, kultūrai ir Kanados 
etnokultūrinių grupių papročiams..

Be to, Valstybinė Filmų Vadyba paruošė 
1500 kopijų daugiau kaip šimto įvairių filmų, 
atrinktų tyrinėjimo metu. Dabar jie yra 
nemokamai gaunami aštuoniolika kalbų.

TYRINĖJIMAI

Valstybinės Filmų Vadybos daugiakultūrė 
programa yra rezultatas tyrinėjimų, atliktų 
bibliotekos skyriaus, kurio uždavinys — 
nustatyti pareikalavimą filmų su įrašais neanglų 
ir neprancūzų kalbomis. Tokio tyrinėjimo 
tikslas buvo — nustatyti kuri etnokultūrinė 
grupė yra suinteresuota turėti filmus savo 
senolių kalbomis ir kokio pobūdžio filmai bus 
naudingiausi. Toje studijoje dalvavo daugelis 
kultūrinių grupių.

PROGRAMOS

Remdamasi minėto tyrinėjimo rezultatais, 
Valstybinė Filmų Vadyba šiuo metu gamina 
naujus filmus ir įvairias vaizdines priemones

Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

mncuuDRAusji

Kun. dr. Feliksas Jucevičius, prieš 
25-rius metus įšventintas kunigu Ro
moje.

didžiulio puotos stalo.
šiandien, po 14 jo klebonavi

mo metų, iš $170.000 liko tik 
$20.000 skola. Nuo pat pradžios 
kun. dr. F. Jucevičius buvo po
puliarus parapijiečių tarpe. Jis 
toks yra ir šiandien. Visi para
pijiečiai gerbia ir didžiuojasi 
juo.

Mes gerai žinome, jog prieš 
keletą metų kun. dr. F. Jucevi
čius buvo gavęs kvietimą palik
ti parapiją ir eiti į universitetą 
profesoriauti. Atlyginimas būtų 
buvęs dvigubai ar net trigubai 
didesnis, negu pas mus. Jis šiais 
pasiūlymais nepasinaudojo, nes 
jo širdžiai buvo artimesnė Šv. 
Kazimiero parapija ir jos para
pijiečiai.

Kaip ir visos kitos parapijos, 
taip ir Šv. Kazimiero parapija

L’hon.John Munro
Ministre charge 
du Muiticulturalisme

- v

Gatvė
r Miestas

Provincija ................
Pašto kodas .

Telefonas: srities kodas ( 

susiduria su įvairiais sunku
mais, bet mūsų klebonas pa
laipsniui juos visus nugali. Ir 
kai jis kreipiasi į savo parapi
jiečius vienokiu ar kitokiu rei
kalu, jo balsas visuomet būna 
svarus, visų parapijiečių tinka
mai suprastas.

Kun. dr. F. Jucevičius yra 
gerbiamas ne tik kaipo klebo
nas, bet ir kaip knygų autorius. 
Jis parašė “Tauta tikrovės ir mi
to žaisme”, kurią išleido 1970 
m., tuo atžymėdamas savo 10 
metų klebonavimą mūsų para
pijoje. Antroji knyga — “Me
nas spalvų ir formų žaisme” ne
užilgo išeis iš spaudos.

Be to, pažymėtina, kad kun. 
dr. F. Jucevičius yra parašęs vi
są eilę straipsnių filosofiniais 
klausimais lietuviškoje spaudo
je, gvildenęs aktualius dabarties 
klausimus, skaitęs nemaža pa
skaitų ir vedęs rekolekcijas įvai
riose vietose. Per savo atostogi
nes keliones yra aplankęs dau
gelį pasaulio kraštų ir labai pra
plėtęs savo žinijos horizontą.

Šv. Kazimiero parapijos na
riai nuoširdžiai sveikina savo 
pamėgtąjį kleboną jo 25 metų 
kunigystės sukakties proga ir 
meldžia Augščiausiąjį leisti jam 
dar daug metų darbuotis mūsų 
parapijoje ir vesti ją tokiu pat 
gražiu keliu, kaip ir per pasku
tiniuosius 14 metų.

Kova už laisvą Lietuvą neįma
noma be laisvos lietuvių spau
dos.

Mes tikimės, kad tie filmai įvairiomis 
kalbomis bus skiriami ne tik pramogoms, 
bet ir turės pedagoginį bei informacinį 
pobūdį.

Norintieji gauti platesnių informacijų 
apie skolinamus filmus — grupės 
arba asmenys — tesikreipia į 
artimiausią Valstybinės Filmų 
Vadybos įstaigą arba tesiunčia 
šią atkarpą:

Montreal, 
Quebec 

H3C 3H5

Multiculturalism 
Program, 

P.O. Box 6100,

~ Nurodykite kalbą,
kuria norite gauti informa

ciją .................................................J Jei nurodytąją kalba nėra pa-
► ruoštos medžiagos, pažymėkite, ar

norite ją gauti anglų ..................... ar
prancūzų ............................... kalbomis

Vardas ir pavardė
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PAVERGTOJE TEVMJE O LIETUVIAI PASAULYJE
DAR VIENAS PAMINKLAS
Raudonoji armija vokiečių ilgai 

gintą Klaipėdą užėmė tik 1945 m. 
sausio 28 d., kai Rytprūsiuose jau 
buvo atkirstas pasitraukimas Vokie
tijon. Sovietinio “išvadavimo” tris
dešimtmečiui paminėti sausio 21 d. 
buvo atidengtas architekto P, Sadaus
ko sukurtas paminklas mūšiuose dėl 
Klaipėdos žuvusiems sovietų ka
riams. Pagrindinį paminklo akcentą 
sudaro tarp dviejų plokščių pakibęs 
kardas su žemyn nukreiptu smaiga
liu. Sovietams jis primena jų perga
lę prieš Vokietiją, o lietuviams tas 
i jų žemę nukreiptas kardo smaiga
lys turbūt simboliškai liudija naują 
okupaciją. Sovietus okupantus garbi
nančią parodą Klaipėdoje jau suren
gė kraštotyrininkai, liaudies meni
ninkai ir profesiniai miesto daili
ninkai.

BIRŽIEČIŲ ALUS
Biržų kraštas jau nepriklausomy

bės laikais garsėjo savo alumi, ga
minamu iš miežių. Nors “Biržų 
alaus” darykla jau yra tapusi “Kal
napilio” susivienijimo skyriumi, ir 
toliau puoselėjamos biržiečių aluda
rių tradicijos, tik juos dabar pakei
tė ... moterys — alaus gamybos vy
riausioji meistrė D. Jasinskienė su 
chemijos inž. V. Samulionienė. Jos 
pirmą kartų alaus gamybai panaudo
jo žirnių miltus, pasikvietusios tal
kon virėją A. Cdrienę ir vyr. fermen- 
tuotoją J. Paulauską. Prieš ketverius 
metus sukurtas naujasis gaminys bu
vo pavadintas ‘'Širvena”. Biržietė V. 
Bielskytė 1974 m. “Tiesos” 304 nr. 
rašo: "Širvenos” alui žirniai taip pat 
suteikia aromatą, papildo skoni, duo
da gražią putą. O šiaip dar pagyvina 
rūgimą, fermentaciją. Dvidešimt aš- 
tuonias paras palaikytas tamsiame 
rūsy, ‘'Širvenos” alus iškeliauja pas 
vartotoją. Biržuose sukurti gėrimai 
paplito po visą respubliką. Dvylikos 
procentų bendrosios jų produkcijos 
— apie 500 dekalitrų — sudaro rūši
nis alus”.

NAUJAS KURSAS
Sovietų Sąjungos užsienio reika

lų ministerija nuo sekančių mokslo 
metų pradžios bendrojo lavinimo mo
kyklų aštuntose klasėse įves naują 
kursą “Sovietinės valstybės ir teisės 
pagrindai”. Jis bus privalomas ir 
okupuotos Lietuvos mokykloms. 
TASSo agentūra, supažindindama su 
šiuo kursu, cituoja vyriausios mo
kyklų valdybos viršininką V. Koro- 
tovą: “Naujojo kurso tikslas — auk
lėti jaunąją kartą aukštos dorovės 
ir sąmoningumo, asmeninės atsako
mybės už kiekvieną poelgį dvasia, 

r y .. ...... . ...:

DELHI, O
VASARIO 15 DIENĄ Tillsonburgo 

Community Centre salėje Delhi ir 
apylinkės lietuviai gražiai paminėjo 
Lietuvos 57-tą nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį. Minėjimą pradėjo 
ir šventės progai žodį .tarė KLB apy
linkės pirm. Stepas Jakubickas. Mi
nėjimas pradėtas Kanados himnu ir 
užbaigtas Lietuvos himnu. Meninę 
programą gražiai atliko Londono 
“Baltijos” ansamblis. Chorui vado
vavo Vida Petrašiūnaitė, akompana
vo Rita Vilienė. Tautiniams šokiams 
vadovavo Miras ir Dana Chainauskai. 
Ansamblis tiek daina, tiek tautiniais 
šokiais yra augšto lygio, vertas di
desnio visuomenės dėmesio. Prie me
ninės programos gražiai prisidėjo ir 
hamiltonietis, 12 metų amžiaus, Ed
vardas Labuckas, kuris gražiai pa
deklamavo net 6 eilėraščius, pritai
kintus šventės nuotaikai.

Linksmoje dalyje buvo loterija, 
kuri pasižymėjo laimikių gausumu. 
Juos aukojo: J. Vieraitis, G. Rugie
nis, p. Siurnienė, p. Garnelienė, p. 
Gurklienė, p;p. Gercai, p.p. Žiogai, 
p. Vytienė, p. Lukošienė, p. Rimku
vienė, p. Beržinienė, p. Vindašienė, 
p. Stankaitienė ir šaulių kuopa. Vi
siems prisidėjusiems prie mūsų di
džiosios šventės sėkmingumo auko
mis, darbu ir dalyvavimu nuoširdus 
ačiū.

Sekmadienį, dalyvaujant šauliams 
su vėliavomis, šventė paminėta pa
maldomis. Šv. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. dr. Jo
nas Gutauskas. Stepas Jakubickas 

SIMUI KUDIRKAI, jo lankymosi 
Toronte proga, vasario 16 d., Delhi 
ir apylinkės lietuviai per KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Simanavičhj 
įteikė $207 dovaną. Aukojo po $1: 
Br. Povilaitis, L. Gužauskas; po $2: 
A. Budreika, J. Jauneika, P. Ozolas, 
M. Rudokienė, K. Simutienė, P. žil
vitis; po $3: Br. Dirsė, A. Kairys, O. 
Siurnienė; $4: J. Jurėnas; po $5: P. 
Augaitis, Br. čeika, F. Gurklys, kun. 
dr. J. Gutauskas, B. Idas, P. Lileikis, 
P. Lapienis, K. Lukošius, M. Norvai
šienė, K. Ratavičius, J. Rimkus, A. 
Steigvila, V. Treigis, V. Vindašius; 
po $10: Alb. Augustinavičius, St. 
Beržinis, Stp. Jakubickas, Jz. Jocas, 
Silv. Jokubilius, Pr. Kaziukonis, VI. 
Miceika, M. Rimkuvienė, Alf. Rudo
kas, Ged. Rugienis, D. žiogas. Vi- 
seims aukojusiems nuoširdus ačiū.

Stepas Jakubickas,
KLB Delhi apyl. pirmininkas

Rodney, Ontario
LIET UVOS NEPRIKLAUSOMY

BES minėjimas įvyko vasario 8, šeš
tadienį, L. Klubo patalpose. Minėji
mą pradėjo Rodney apyl. pirm. J. 
Statkevičius. Paskaitą skaitė jauni
mo atstovas, pavasarį baigęs univer
sitetą Edis Ciparis. Tema: “Ką mums 
visiems reiškia Vasario 16 diena?” 

įtikinti kiekvieną, kad reikia griež
tai laikytis socialistinės moralės ir 
teisės normų ...” Paauglius žadama 
supažindinti su Sovietų Sąjungos san
tvarka, konstitucija, ekonomija, vi
suomenės klasine struktūra, admi
nistracine darbo, civiline, šeimos ir 
baudžiamąja teise. Pagrindiniu Įkvė
pimo šaltiniu šiam kursui V. Koroto- 
vas laiko L. Brežnevo pareiškimą 
sovietų kompartijos XXIV suvažia
vime: “Teisės, įstatymo gerbimas tu
ri tapti kiekvieno žmogaus įsitikini
mu.” Tai,' žinoma, liudija ligšiolinę 
pagarbos stoką sovietinei teisei bei 
jos įstatymams. Blogiausia, kad nei 
kompartija, nei valdžios pareigūnai 
nesilaiko net konstitucijos, kaip liu
dija “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”.

ŠIAULIEČIŲ “TAURAS-207”
Šiaulių televizijos aparatų gamyk

lą labiausiai yra išgarsinę “Tauro” 
priimtuvai. Neseniai čia buvo pra
dėta naujo modelio “Tauras-207” se
rijinė gamyba. šių priimtuvų su 61 
cm ekrano įstrižaine iki metų ga
lo numatoma išleisti 280.000. Šiau
liečiai taipgi pradėjo gaminti ir nau
jo tipo aparatūrą spalvotiems fil
mams per telelviziją rodyti. Bendra
darbiaujant su Leningrado ir Mask
vos mokslinio tyrimo institutais, 
taip pat gaminama aparatūra televi
zijos stočių spalvotosioms laidoms, 
montuojami televizijos siųstuvai au
tobusuose, turintys keturias kame
ras ir specialių efektų įrenginius, 
įmonės konstravimo biuras yra pa
ruošęs brėžinius ir kilnojamosios 
studijos Su vaizdo juostele. Šiau
liečių pagaminta aparatūra televi
zijos stotys jau naudojasi Maskvoje, 
Leningrade, Pabaltijy, Vidurinėje 
Azijoje ir Užkaukazėje. Ją yra už
sakiusi ir Vilniuj statoma naujoji 
televizijos stotis savo studijoms.

UKMERGĖS SUKAKTIS
Ukmergė šiemet ruošiasi švęsti 

750 metų sukaktį, remdamasi 1225 
m. paminėta medine pilimi ant 
šventosios augšto kranto. Vykdoma
sis komitetas yra patvirtinęs per
spektyvinį miesto planą sekančiam 
penkmečiui, numatantį restauruoti 
bei sutvarkyti visus parkus ir aikš
tes. Ukmergės centre baigiami sta
tyti kultūros namai, turintys dvi 
erdvias sales. Statybininkams talki
na visų mokyklų moksleiviai, “Vie
nybės” gamyklos ir baldų kombi
nato darbuotojai. Miesto centras 
taipgi jau yra susilaukęs viešbučio, 
universalinės parduotuvės, buitinės 
tarnybos paviljono, ryšių mazgo pa
stato. V. Kst.

N T A R I O
Ta proga perskaitė ir paruoštus du 
raštus: vieną dabartiniam Kanados 
užs. reik, ministeriui, antrą buv. užs. 
reik, ministeriui ir išdalino žmonėms 
pasirašyti, kad galėtų žmonės atski
rai juos persiųsti. Tai vėl originalus 
būdas ir jauno vyro pastangos at
kreipti atsakingų Kanados pareigūnų 
dėmesį į Lietuvai padarytą skriaudą 
ir neteisybę. Kitą paskaitą skaitė V. 
Ignaitis: “Vasario 16 ir šių laikų re
alybė”. Joje buvo išreikšta mintis, 
kad dabartinis didžiųjų valstybių pa
siskirstymas plotais, interesais, ideo
logijomis yra netikras, prievartinis 
ir nerealus — jis turi keistis. Paverg
tos tautos nenori būti pavergtomis. 
Jos priešinasi ir jieško laisvės.

Meninėj programos daly dalyvavo 
vietos šeštadieninės mokyklos moki
niai, vad. mokyt. K. Kojelaitienės: 
A. D. Ciparytės, D. Gaidauskaitė, L. 
R. Ališauskaitės ir L. Rastapkevičius. 
Be to, seserys A. D. Ciparytės kartu 
pianinu paskambino keletą dalykų. 
Ypač gražiai nuteikė susirinkusius 
A. Ciparytės grojimas akordeonu. Ji 
dar jaunutė, o groja jau sudėtingus 
dalykus, gerai juos atlikdama. Ofi
cialioji minėjimo dalis baigta Tautos 
himnu. Vaišės praėjo geroj nuotai
koj svarbiausia turbūt dėlto, kad L. 
Klubo valdyba jas finansavo. Vaišių 
metu apylinkės pirm, padėkojo V. 
Mokusai už Lietuvos vėliavos pado
vanojimą apylinkei.

MAŽDAUG LYGIAI pabrango trą
šos ir šiais metais — 50% kas metai. 
Dabar mokama dvigubai brangiau, 
negu 1973 m. Tai spekuliacinės kai
nos.

GAMINIŲ KAINOS krito. Tiek pu
pelių, tiek kukurūzų kainos žymiai 
krito. Kukurūzai krito $1 už bušelį, 
o sojos pupelės — net $3, lyginant 
su pavasario kainomis, šių reikalų 
netvarko nei valdžia, nei ūkininkų 
unijos, kurių yra net dvi. Kor.

OSHAWA, ONT.
M.M. KLUBO “EŠERYS” naujai iš

rinktoji dvejų metų terminui valdy
ba pasiskirstė pareigomis: Algis Me
delis — pirmininkas, Jonas Samko- 
vas — pavaduotojas, Anicetas Luko
šius — sekretorius, Lena Macevičie- 
nė — ryšininkė, Petras Juodvalkis — 
iždininkas. Klubo nariai gausiai da
lyvavo keliuose renginiuose — To
ronto ateitininkų Havajų vakare, To
ronto MMK ‘Tauro” parengime ir 
“TŽ” metiniame baliuje. Neseniai tu
rėjome plaukymą puikiame Ošavos 
Civic auditorijos baseine. Netrukus 
visi rengsimės žiemos rogučių išky- 
lon R. Z. Pniauskų ūkyje. Klubas 
planuoja surengti banketą-vakarienę 
Toronto Lietuvių Namų ‘Gedimino 
pilies” menėje. Praėjusių metų tau
rės laimėtojas už didžiausią žuvį — 
Antanas Trinkūnas. Pasirodė ir nau
ja neperiodinio laikraštėlio “Žuvėd
ra” laida. Sekr. A. Lukošius

Simas Kudirka sutinkamas Toronte su gėlėmis, duona ir vynu. Iš kairės: skaučių atstovės, kūrėjas-savanoris VI. 
Kazlauskas, gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, S. Kudirka, KLB krašto valdybos pirm. J. R. Simanavičius, KLB 
Toronto apylinkės pirm. M. Abromaitis. Nuotr. A. Nausėdo

S HA MILTO™1
ŽIEMOS ATOSTOGAS daug ha- 

miltoniečių praleidžia šiltuose kraš
tuose. Po įspūdingo Vasario 16 mi
nėjimo, į kurį įdėjo daug sielos ir 
darbo, 3 savaičių poilsiui į Floridą 
išskrido Bendruomenės pirm. L. 
Skripkutė. Floridoje taip pat atos
togauja P. G. Breichmanai su V. M. 
Kazlauskais. Br. Grajauskas atosto
gauja Juno Beach pas savo buvusį 
kaimyną Lietuvoje. Su nauju “Mer
cedes” į Floridą išvyko J. K. Januš- 
kevičiai ir O. Savickienė. P. Vaitkus 
bevažiuodamas susirgo ir turėjo atsi
sakyti Floridos atostogų. I Bahamas, 
Freeport per S t e 1 c o tarnautojų 
“Stelfun” 7 dienom išvyko 11 lietu
vių ponių ir J. Didžbaliai.

METINĖ PARAPIJOS materialinė 
ir moralinė apyskaita buvo skaitoma 
praėjusį sekmadienį AV šventovėje. 
Pajamų turėta $43.495,84, išlaidų — 
$40.583,94. Ta proga klebonas para
pijiečius prašė pagal dabar dolerio 
vertės sumažėjimą ir viso ko pabran
gimą atitinkamai pakelti ir savo pa
rapijinę duoklę.

J. BUTKEVIČIŲ ištiko skaudi ne
laimė. Bedirbant “Firestone” įmonė
je, mašina pagriebė ir nukirto jam 
ligi alkūnės dešiniąją ranką. Nuve- 
žus į ligoninę, chirurgai dar bandė 
gelbėti- ranką, bet nepavyko. J. But
kevičius turi žmoną, sūnų, nuosavus 
namus ir toj įmonėj xjau yra išdir
bęs daugelį metų.

M. BORUSIENĖ su dukra pasku
tiniame olimpiados laimingųjų bilie
tų traukime laimėjo po $1.000. Su
laukusios nesitikėto laimikio ruošiasi 
vykti į Floridą. $1.000 taip pat lai
mėjo M. Juodis, $100 V. Stabingis.

D. B. MAČIŲ ŠEIMA padidėjo dar 
vienu. Vasario 18 d. Burlingtono li
goninėje gimė jiems sūnelis. Motina 
ir sūnus gerai jaučiasi. Gerai jaučia
si ir Bernardas, sulaukęs įpėdinio. 
Sesutės Loreta ir Ramunė džiaugiasi 
turėdamos ir mažą broliuką. K. M.

ALEKSANDRO STULGINSKIO 
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ kuo
pos metinė šventė buvo įspūdinga. 
Vasario 7 d. jaunimas susirinko pas 
R. Šiūlytę linksmavakariui. Turėjom 
progą pabendrauti ir priimti svečius 
iš Klevelando, Niujorko ir Ročeste- 
rio. Kaip smagu pasimatyti su seniai 
matytais veidais .. .

Šeštadienį, vasario 8, lietuviai už
ėmė miestą — važinėjo visur, rody
dami miesto rotušę, moderniausią 
prekyvietę ir t.t. Vakare įvyko tra
dicinis kaukių balius, ateitininkų 
ruoštas. Sunkiai dirbo sendraugiai, 
jį ruošdami, ypač jų pirm. D. 
Balsienė. Buvo įdomių kaukių, gera 
muzika, skanus maistas, saldūs gė
rimai.

Sekmadienį, vasario 9, organizuo
tai ateitininkai vyko į pamaldas. Šv. 
Mišias atlaikė >prel. J. Tadarauskas, 
pamokslą pasakė kun. L. Januška, 
giedojo moksleivės. Po pamaldų bu
vo pusryčiai. Gavome progą truputį 
užkąsti, pasišnekučiuoti ir pailsėti. 
Pusryčių metu E. Gudinskienė, Ha
miltono ateitininkų koordinatorė, 
pristatė moksleivių valdybą: pirm.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -------------

kiekvieno skoniui

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 54‘
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo

1-7125
MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%

1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 8%
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8'/z %
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12%

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

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

R. šiūlytė, vicepirm. Ina Vainauskai- 
tė, sekr. Vida Kamaitytė, ižd. Dana 
Lukavičiūtė, koresp. Dalia Pajars
kaitė, narės — Birutė Beržaitytė, 
Laima Lukavičiūtė, globėjas — dr. 
Rimantas Repšys. Sendraugių valdy
bai pirmininkauja D. Balsienė, jau
nučių ir jaunesniųjų moksleivių glo
bėja yra Dana Švažienė, vadovai — 
Dana Lukavičiūtė, Vytas Gedrimas 
ir Rūta Šiūlytė.

Iškilmės invokaciją sukalbėjo 
prel. J. Tadarauskas, ženkliukus iš
dalino dr. R. Repšys ir D. Švažie
nė. Jaunučių įžodį davė: Linas Ka- 
maitis, Stasys Kareckas, Aldutė 
Skvereckaitė ir Loreta Švažaitė. Jau
nesniųjų moksleivių įžodį davė: Ely
tė Budininkaitė, Rūta Kamaitytė, 
Jonas Kareckas ir Rimas Siūlys. Į 
moksleivius įstojo Romas Budinin- 
kas, Paulius Grajauskas, Rima Lu
kavičiūtė ir Rūta Urbaitytė. Sveiki
no MAS cv ižd. Marius Gudinskas, 
Toronto ateitininkų sendr. pirm. V. 
Krikščiūnas, Ročesterio moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininkė Rūta 
Stankutė, Klevelando kuopos atsto
vas Edis Kripavičius ir iš Niujorko 
Rytas Vilgalys. Paskaitininką prof. 
A. Idzelį pristatė dr. R. Repšys.

Jaunesnieji moksleiviai suvaidino 
scenos vaizdąjį, kuriame gudrioji at
eitininkė atpažino marmeladą . .. 
Moksleivės pavaizdavo penkis ateiti
ninkų principus — katalikiškumą, 
tautiškumą, inteligentiškumą, visuo
meniškumą ir šeimyniškumą. Jos pa
rodė, kaip jie turėtų būti vykdomi 
kasdieniniame gyvenime. Jaunučiai, 
kartu su jaunesniaisiais mokslei
viais surengtame montaže, žygiavo 
ir dainavo, padėdami moksleiviam 
atšvęsti jų 25 metų veiklos šventę. 
Įteiktos dovanėlės dviem ateitinin
kėm, kurios surinko daugiausia taš
kų, dirbdamos ateitininkišką darbą, 
būtent, jaunutei Ritai Beržinytei, 
surinkusiai 385 t., ir jaun. mokslei
vei Danutei Beržinytei — 660 t.

Dėkojame prel. J. Tadarauskui už 
šv. Mišias ir invokaciją, kun. L. Ja
nuškai už pamokslą, paskaitininkui 
prof. A. Idzeliui, Mariui Gudinskui, 
V. Krikščiūnui, Rūtai Stankutei, E. 
Kripavičiui, Rytui Vilgaliui už nuo
širdžius sveikinimus, Hamiltono ko
ordinatorei E. Gudinskienei už pas
kutinės minutės patarimus, sendrau
gių valdybai už prisidėjimą prie vi
sų mūsų renginių, globėjui dr. R. 
Repšiui, tėveliam, kurie tiek rūpes
čio parodo. Liko vienas neužmirš
tamas vienetas — tai pačių mokslei
vių valdyba, ■ kuri tikrai turėjo sun
kių valandų ir nemigo nakčių, ruoš
dama šią metinę šventę. Didelis lie
tuviškas ačiū visiems. R. O. Šiūlytė

OAKVILLE, Ontario
“TŽ” 7 nr. rašoma apie įvykusį 

apylinkės lietuvių susirinkimą. Bet 
tas susirinkimas iš anksto nebu
vo viešai skelbtas ir nevisi apylinkės 
lietuviai jį žinojo. Nesvarbu kiek su- 
sirinkime dalyvauja, bet žinoti jį tu
ri visi apylinkėje gyveną lietuviai. 
Kitaip susirinkimas yra neteisėtas.

Vienas iš “pažemintųjų”

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

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atkūrimo sukaktis jaunatviško
sios apylinkės valdybos darbų pa
stangomis atžymėta vasario 16-sios 
popietėje. Jau treti metai kartą į me
tus vasaris vėjas plevena Lietuvos 
trispalvę V. Ontario universiteto Alt- 
house kolegijos plačioje aplinkumo
je. Erdvias, koncertines patalpas ne
įmanant mažai Londono ir kaimynų 
kolonijai užpildyti, visdėlto atvykę 
juto šventės reikšmę be baro, be pa
silinksminimo triukšmo, nes ir Lie
tuvai laisvai būnant ji taip buvo 
švenčiama.

Apylinkės valdybos pirm. Irenai 
Jakubaitytei pakvietus dalyvius Ka
nados himnui ir tarus įžanginį žodį, 
kun. B. Pacevičiui sukalbėjus invo
kaciją, išklausyta parlamento atsto
vo Perrin Beaty paskaita, perduota 
jo asistento Dale Howe. Mat, pats au
torius negalėjo atvykti. Iš paskaitos 
buvo matyti, kad abu kanadiečiai ge
rai supranta Pabaltijo kraštų prob
lemas. Kalbėtojui buvo įteikta dova
na — A. Rukšėno knyga “Day of 
Shame”.

Minėjimo - koncerto rengėjams — 
apylinkės valdybai talkino Vak. On
tario un-to lietuvių studentų klubas. 
Jo vardu į susirinkusius prabilo Li
nas Kairys. Jo gerai paruošta kalba 
buvo maloni staigmena ir susilaukė 
gausių katučių.

Perskaičius eilę kviestųjų'žymūnų 
sveikinimų, po trumpos pertraukos 
koncertinė programa pradėta dekla
macija “Tėvyne, mano Lietuva”, at
likta jaunųjų deklamatorių Sigitos 
Bersėnaitės ir Evelinos Petrauskai
tės. Koncertą pasigėrėtinai atliko 
solistas V. Verikaitis ir jo diriguo
jamas Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas”, sulaukęs šilto priėmimo 
tiek koncerto, tiek vakarienės metu. 
Akompanavo E. Krikščiūnas, jaunas, 
naujas talentas mūsų tarpe. Ši kas
metinė miela, rimta šventė baigta 
Tautos himnu.

Dalyvių tarpe matėsi atvykę ne- 
vien londoniškiai, kurių galėjo (ar 
turėjo) būti daugiau, bet ir tolimes
nių apylinkių lietuviai. Tautos Fon
dui surinkta $591, o renginio išlai
doms — $267. Tai didelė suma, liudi
janti mažos apylinkės tautiečių mei
lę savo Tėvynei.

Su Vasario 16 minėjimu pasibaigė 
jaunatviškos Londono KLB apylin
kės valdybės darbų tvarkaraštis. Val
dybą metų veikloje sudarė sekantys 
studentai su pirm. Irena Jakubaity- 
te: Eugenijus Bersėnas, Linas Kai
rys, Antanas Vyšniauskas, Nijolė 
Gverzdytė, Jurgis Valaitis ir Andrius 
Čerškus. Darbų ir pastangų reikalau
jąs veiklos planas buvo pilnai atlik
tas. Didžiuokimės ir džiaukimės sa
lelėmis to jaunimo, kuris tebėra su 
mumis, kuris perima mūsų rūpes
čius ir padaro juos savais. E.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėką 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už 
invokaciją, A. Rinkūnui už paskaitą 
ir atsisakymą honoraro už kelionę, 
Ramonai Braunel už solinį Kanados 
himno giedojimą, programos vado
vams — St. bei Sigitui Zubrickams 
ir V. Masiulioniui, už programos pa
ruošimą per radiją inž. S. Šetkui ir 
pranešimą Viltei Zubrickaitei; lote
rijai staliukus aukojusiems: p.p. 
Meškauskams, p.p. Staugaičiams, p.p. 
X ir J. Girevičiui; Tautos Fondo at
stovui A. Gverzdžiui, prie įėjimo ir 
baro dirbusiems A. Panumiui ir K. 
Bogušiui: už daiktinės loterijos tvar
kymą V. Žemaitienei ir Br. Jakubo- 
nienei; už staliukų loterijos tvarky
mą V. Žemaitienei ir S. Zubrickui.

KLB St. Catharines apyl. valdyba

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

J. A. Valstybės
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

studijų ir poilsio savaitė šiemet bus 
surengta liepos 5-12 d.d. pas lietu
vius pranciškonus Kcnnebunkporte. 
Dalyvius jau registruoja kun. dr. L. 
Andriekus, OFM, St. Anthony Mo
nastery Kennebunkport, Maine 
04046, USA.

PASIKALBĖJIMĄ SU S. KUDIR
KA, apsilankiusiu Santa Monica 
mieste, Kalifornijoje, paskelbė JAV 
katalikų savaitraštis "Twin Circle” 
vasario 28 d- laidoje. Pirmame pusla
pyje išspausdinta Simo ir Genės Ku
dirkų spalvota nuotrauka. Kitoj pa
sikalbėjimą iliustruojančioj nuotrau
koj S. Kudirka nufotografuotas su 
jam vertėjavusiu Linu Kojelių. Žur
nalisto Doug Nassif atliktu pasikal
bėjimu skaitytojai supažindinami su 
S. Kudirką JAV teritorijoje ištikusia 
drama, KGB tardymais, spaudimu 
žmonai reikalauti skyrybų, Katalikų 
Bendrijos persekiojimu sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj. Pasikalbėjimą pa
pildo duomenys apie sovietinę Lietu
vos okupaciją.

LB DETROITO APYLINKĖS VAL
DYBA, vadovaujama pirm. Jono Ur
bono, išleido gausiai iliustruotą 4 
psl. 1974 m. veiklos apžvalgą. Vasa
rio 16 proga ji išsiuntinėta Detroito 
apylinkės lietuviams. Lydraštyje pa
brėžiama, kad yra galvojama apie 
pastovų biuletenį, jeigu bus teigia
mai sutiktas šis pirmasis bandymas. 
Biuletenis teiktų ne tik Bendruome
nės, bet ir organizacijų žinias, stip
rindamas ryšius tarp lietuvių.

VLADO PŪTVIO MINĖJIMĄ Kle
velando Lietuvių Namuose kovo 9, 
sekmadienį, 3 v.p.p., rengia A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa. Paskaitą 
skaitys Kanados lietuvių šaulys P. 
Gulbinskas, koncertinę programos 
dalį atliks torontietis sol. V. Veri
kaitis.

KUN. DR. J. PRUNSKIS “Draugo” 
vedamųjų skiltyse pasakoja apie uk
rainiečių neseniai išleistą knygą 
“Report From the Beria Reserve”, 
kuri yra J. Kolaskio redaguotas po
litinio kalinio Valentino Morozo pro
testo raštų rinkinys. V. Morozas joje 
rašo ir apie tris lietuvius — Algirdą 
Petruševičių, Lorentą ir Juršą, 1956 
m. ankstyvą rudenį pabėgusius iš 
vienos koncentracinės stovyklos. Ap
supti kagėbistų, jie bandė pasiduoti, 
prašydami nešaudyti, nes jie esą ne
ginkluoti. Kagėbistai juos sutiko šū
viais ir lavonus nutempė prie sto
vyklos vartų, norėdami atbaidyti ki
tus kalinius nuo bandymų pabėgti. 
Du pašautieji pradėjo judėti. Pasiro
do, jie buvo gyvi, tik sunkiai sužeis
ti. Užbaigti nelegalios egzekucijos vi
sų akivaizdoje kagėbistai neišdrįso, 
ir taip Algirdas Petruševičius išliko 
gyvas.

Venecuela
KUN. A. PERKUMO, SDB, pra

nešimu, studentas Petras Kriščiūnas 
sovietų persekiojamai Lietuvos Ka
talikų Bendrijai surinko 420 boliva
rų. Tai yra tik pradiniai duomenys, 
nes rinkliava yra vykdoma visose Ve- 
necuclos lietuvių kolonijose. Tikima
si aukos ir iš VLB centro valdybos.

“VENECUELOS LIETUVIO” 7-8 
nr., redaguotas inž. Alf. Paulausko, 
jau pasiekė skaitytojus. Išspausdin
tas su gražiu viršeliu puikiame popie
riuje. “Gairės” biuletenis, sveikinda
mas redaktorių ir leidėjus, reiškia 
viltį, kad ateityje sumažės perdaug 
gausios klaidos.

KARAKO LIETUVIAI sausio 15 
d. palaidojo šiame mieste gyvenusį 
a.a. Joną Lesiūną. VLB Karako apy
linkės valdyba reiškia užuojautą ve- 
lionies žmonai, dukrai, sūnui ir vi
siems giminėms.

Argentina
BUENOS AIRES MIESTE lietu

viai, latviai ir estai leidžia biuletenį 
ispanų kalba “Noticiero De Los Pai
ses Balticos” (“Baltijos kraštų žiny
nas”), kurį redaguoja Zeferinas Juk
nevičius. Prieš Kalėdas išėjusiame 
numeryje skaitytojai supažindinami 
su “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika”, Latvijos nepriklausomybės su
kaktimi.

VALSTYBINIS RADIJAS savo 
programoje “Aplink pasaulį” 45 mi
nutes transliavo lietuviškų plokšte

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. - 1 2 v. 

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimg pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

lių muziką. Šią transliaciją išrūpino 
Eugenija Rudytė.

ALB ROSARIO APYLINKĖS nau
jąją valdybą sudarė: pirm. J. Papeč- 
kys, vicepirm. P. Daugis, I sekr. V. 
Seniūnas, II sekr. T. Klimaitė-Routa- 
boul, I ižd. T. Plepys ir II ižd. J. Gu
zas. Valdyba, norėdama paremti III 
jaunimo kongresą, suorganizavo 10 
laimėjimų turinčią loteriją ir plati
na bilietus. Laimingieji jaunimo kon
greso rėmėjai paaiškės š.m. gegužės 
15-17 d.d. Visas loterijos pelnas ski
riamas kongreso reikalams.

Australija
ANTANAS IR MARIJA BERNO

TAI Sydnėjuje atšventė auksinę ve
dybų sukaktį. Specialiose apeigose 
jų moterystės ryšius dar kartą pa
laimino kun. P. Butkus. Buvęs Syd- 
nejaus oktetas ir choristai jiems su
giedojo “Venį Creator”. Vaišių metu 
sukaktuvininkai susilaukė daug svei
kinimų, kuriuose buvo pabrėžtas ir 
didelis M. Bernotienės įnašas lietu
viškai dainai, nes ji dažnai pasirody
davo kaip solistė lietuvių renginiuo
se. Sūnus Aleksas šia proga pagrojo 
juostelėn Įrašytų jos dainų viename 
tokiame renginyje.

A.a. PETRAS BAČIULIS, Lietu
vos nepriklausomybės kovų savano
ris, mirė Sydnėjuje sausio 12 d. Ve
lionis buvo gimęs 1901 m. prie Molė
tų. Kariuomenėn įstojo 18 metų am
žiaus ir liko tarnauti II pėstininkų 
pulke sanitaru viršilos laipsnyje. Po
kariniais metais Vokietijoje su šeima 
gyveno VVuerzburgo stovykloje, Aust
ralijon atvyko 1949 m. Laidotuvių 
apeigas Rookwoodo kapinių lietuviš
kame skyriuje atliko kun. P. Butkus. 
Su velioniu ramovėnų vardu atsisvei
kino St. Pačėsa, draugų ir giminių 
— A. Laukaitis. Velionis paliko žmo
ną Kotryną, sūnų Algirdą ir dukrą 
Mildą Karpavičienę.

ALB H O B A R T O APYLINKĖS 
VALDYBA Snug pajūryje surengė 
lietuvišką gegužinę, susilaukusią ne
mažo skaičiaus dalyvių, kuriems pro
gramą sutrukdė lietus. Gegužinę te
ko perkelti Į p.p. Šiaučiūnų ūkį. Vai
šių metu šokiams ir žaidimams vado
vavo E. Paškevičienė.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ NAMŲ 

spaustuvės tarnautojas Rimas Nama- 
juška išvyko N. Zelandijon ir įsikū
rė Aucklande, kur jam pavyko gauti 
darbą savo specialybėje.

K A T Y N O AUKŲ PAMINKLUI1 
Londone vieta buvo parinkta sodely
je prie anglikonų šv. Luko švento
vės. Tame sodelyje, priklausiusiame 
parapijai, prieš 150 metų buvo kapi
nės. Parapija buvusias kapines maž
daug prieš 100 metų perdavė mies
tui su sąlyga, kad jų vietoje būtų 
įrengtas jokių pastatų neturintis so
delis. Paminklo statytojų kolnitetas 
lengvai gavo miesto institucijų suti
kimą, bet susilaukė kliūčių iš para
pijos pusės. “Europos Lietuvio” pra
nešimu, sausio 15 d. šis klausimas 
vėl buvo svarstomas vyskupijos teis
me, kurio dalyviai užpildė Šv. Luko 
šventovę. Teismo pirmininkas pasi
sakė prieš paminklą, nes jis esąs po
litinio pobūdžio. Pasak jo, prieš įam
žinant Katyne nužudytų lenkų kari
ninkų atminimą, sovietams metamą 
kaltinimą, reikia sudaryti progą kal
tinamiesiems pasiaiškinti, nes tokio 
žingsnio reikalauja britiškas teisin
gumas. Taigi, paminklo statymas dar 
kartą buvo atmestas,, pataikaujant 
sovietams, kurių Katyne įvykdytas 
žudynes jau seniai yra atskleidę gy
vieji liudininkai.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki

nių skaičius po Kalėdų atostogų pa
didėjo 4 ir pasiekė 72. Valstybinius 
abitūros egzaminus šiemet laiko 5 
abiturientai. Egzaminai raštu jau at
likti vasario 13-21 d.d., o žodžiu jie 
bus tik gegužės mėnesį. Velykų atos
togas gimnazija turės kovo 22 — ba
landžio 7 d.d. Gimnazijos atskaitomy
bę tikrino kontrolierius dr. II. Heck- 
įnami. Vidaus reikalų ministerija, iš 
kurios gaunama lėšų mokytojų al
goms, buvo painformuota, kad atskai
tomybė vedama be priekaištų. Kūra- 
tori jos valdyba 1975 m. sąmatą mi
nisterijai Įteikė prieš Kalėdas, o 
1976 m. sąmatą — sausio 10 d.

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Toronto “Atžalyno” šokėjos ir šokėjai laukia savo eilės pasirodyti scenoje 
baltiečių vakare, kuriame dalyvavo ir nebaltiečių grupės. Nuotr. J. Ligerio

Susitikimas su Hestera
Naujas laureato Vacio Kavaliūno romanas

“ATŽALYNO” DARBAI
Toronto “A t ž a 1 y n a s”, pradėjęs 

1975 m. savo ketvirtuosius veiklos 
metus, pasiryžo savo sudėtį bei veik
lą praplėsti. Darbo bei repeticijų ne
trūksta, bet visi dirba su malonumu 
ir noru, nes po to laukia pasirody
mai. Puikiai pasirodę š.m. sausio 
mėn. Toronto Maironio mokyklos šo
kiuose, vasario 1 d. dalyvavo progra
moj su kitataučiais “Baltic Night” 
koncerte Seneca kolegijoje, o vasario 
8 d. buvo išvykę į Sudburį atlikti 
programos Vasario 16 minėjime. Šio
je išvykoje dalyvavo ir nauji “Atža
lyno” nariai — Danguolė Remeikytė, 
kuri sutiko tvarkyti muzikos reika
lus, bei buvęs “Baltijos” kvinteto na
rys Erikas Rotkis iš V. Vokieitjos. 
Dalyvaujant gausiai Sudburio lietu
vių publikai bei svečiams, kurių tar
pe matėsi miesto burmistras ii- įvai
rūs pareigūnai, vakaras praėjo labai 
draugiškoj ir gražioj nuotaikoj. Čia 
pirmą kartą programą papildė duetu 
naujieji atžalyniečiai — Danguolė su 
Eriku. Iš publikos reakcijos galima 
buvo spręsti, kad šie švelnūs sopra
no ir baritono balsai klausytojų bus 
vis labiau pageidaujami ateityje. Vi
si atžalyniečiai su vadove Silvija 
Martinkute reiškia nuoširdų ačiū vi
siems Sudburio lietuviams bei jų po
nioms už tokį gražų priėmimą ir vai
šingumą.

SUŽIBO NAUJA "EGLUTĖ"
JANINA NARŪNĖ

Baltais ir melsvais žiemos to
nais sausio mėn. “Eglutės” vir
šelis papuoštas čiuožiančiais 
linksmais veidukais dail. A. 
Korsakaitės - Sutkuvienės. Snie
go senį pateikia dail. Jadvyga 
Paukštienė. Dail. D. Kizlauskie- 
nė duoda įdomius, vaikams su
prantamus planetų vaizdus. 
Dail. E. Mulionienė puošia “Eg
lutės” puslapius švelniais vaikų 
veidukais, dail. Z. Sodeikienė 
naujoviškai ir puošniai atsklei
džia džiaugsmą vaikų, riedančių 
nuo kalniuko. Taip pat pasireiš
kia dail. R. Kupcikevičiūtė, R. 
Karosaitė ir R. Vaidilaitė.

Niekam nepaslaptis, jog vai
kai mėgsta jiems artimus ir su
prantamus eilėraščius: mažiau 
teksto, daugiau paveiksliukų. 
Šiame numeryje jų randame ke
turis. Ritonė Jotvingytė nuotai
kingai rašo mūsų mažiesiems 
apie sniego seni ir “Nuo kalniu
ko”. Danutė Lipčiūtė duoda sa
vo švelnutį eilėraštį “Paliesiu 
snaigę”. Kažkas pasirašęs “M. 
M.” sueiliavo labai gerą vai
kams “žaislų daktarą”.

Metiniame “T. žiburių” spaudos baliuje Anapilio salėje. Iš kairės: mokyt. 
J. Adomavičienė, dail. A. Tamošaitienė, dr. E. Zubrienė (prie sekančio 
stalo), prof. A. Musteikis Nuotr. S. Dabkaus

Sitnotis TELEVISION
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Vasario 11 d. “Atžalyno” mažosios 
grupės mergaitės bei vidurinės gru
pės šokėjai atliko programą Mažosios 
Lietuvos Moterų Draugijos surengta
me šiupinyje Prisikėlimo parapijos 
salėje. Vyriausioji grupė atliko pro
gramą Toronte Vasario 16 proga įvy
kusiame bankete Simui Kudirkai pa
gerbti Lietuvių Namų salėje. Čia pir
mą kartą lietuvių tarpe buvo sušok
tas naujai paruoštas baltiečių Drau
gystės šokis, kuriame buvo matyti ir 
girdėti visų trijų tautij atstovai bei 
motyvai.

Numatyti pasirodymai televizijoj 
bei kituose parengimuose. Balandžio 
12 d. įvyks tradicinis šokių vakaras, 
kuriame atžalyniečiai ruošia torontiš
kiams staigmeną.

“Atžalyno” tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja S. Jackui už $20 ir A. 
Langui už $10 aukas veiklai paremti. 
Tikimės, kad ir daugiau tokių duos- 
nių tautiečių atsiras.

Jei kurie norėtų įsijungti į “Atža
lyną” su daina, šokiu, vaidyba, mu
zikos instrumentais, dabar yra ge
riausia proga, nes pradedame ruoštis 
pirmajai Kanados lietuvių tautinių 
šokių ir dainų šventei Hamiltone. 
Norintieji įsijungti prašomi skam
binti Silvijai Martinkutei tel. 363- 
5111, V Stabui 766'-7!38į arba W. 
Dauginiui 533-3996. V. S,

Aleksandro Radžiaus pasako
jimas apie saulę ir jos planetas 
dvelkia naujumu. Tas pedago
giškai parašytas kūrinėlis užima 
net 9 puslapius, gausiai iliust
ruotas. Mintys suklostytos siste
mingai ir pamokančiai. Fantas
tišką pasaką apie saulę ir jos 
palydoves pasakoja Daiva Barš- 
kelytė, Vyturys — apie zuikį ir 
beždžionę. Havajų pasaką sulie
tuvino D. Sadūnaitė.

Toliau yra galvosūkis, pa
veikslų paroda ir pranešimas 
apie ruošiamą Čikagoje šį rude
nį laisvojo pasaulio lietuviukų 
piešinių parodą.

Jaunųjų skaitytojų auklėtojai 
ir tėveliai turėtų nuoširdžiai su
tikti tą mielą vaikų laikraštėlį, 
nes jis — vienintelis; visomis iš
galėmis turėtų palaikyti tuo tar
pu gražiai žaliuojančią “Eglu
tę”.

“Eglutę” redaguoja sesuo Ona 
Mikailaitė, Elena Juknevičienė 
ir Danguolė Sadūnaitė. Leidėjos 
ir spaustuvė: Nr. Pr. Marijos se
serys. Metinė prenumerata $7, 
vieno numerio kaina 75 et. Adr.: 
Eglutė, Sisters Convent, Put
nam, Conn. 06260, USA.

JURGIS GLIAUDĄ
Savo leksine prasme vardas 

“Hestera” reiškia tradicingumą, 
atsidavimą praeičiai, ištikimybę 
vakardienai. Toks biblinis var
das suponuoja matronos povaiz- 
džio moterį: prakilnią, išdidžią, 
nepažįstančią kompromisų.

Centrinį savo naujo romano 
personažą Vacys Kavaliūnas pa
vadino Hestera. Tuo vardu pa
vadintas ir naujasis jo romanas. 
Dukart gavęs “Draugo” romano 
konkurso premiją, autorius nu
sisuko nuo šiuolaikinio siuže
tinio peisažo. Hesteros laikotar
pis — Kristaus nukryžiavimo 
metai. Ji centrinė romano fi
gūra, gyvena lūšnoje netoli Je
ruzalės, kaip vargana našlė, 
slauganti savo luošą, paralyžuo- 
tą aštuonerių metų sūnų Zacha
riją. Vienui viena grumiasi su 
skurdu ir vargais. Visi jos gimi
nės išmirė, buvę draugai ir 
draugės ją pamiršo, apleido.

Beviltiškumas sunkiom pė
dom įsliuogia Hesteros dvasion. 
Jos neviltyje nėra drąsių, įžūlių 
egzistencinių klausimų: kodėl 
kančia nenugalima, už ką vargai 
ir nelaimės, kokia kentėjimo 
prasmė? Kaip ir Jobas, Hestera 
klusniai nusilenkia savo gyveni
mo struktūrai, laikydama tai 
Dievo valia: tebūnie, kaip Tu 
nori! Ji sutampa su tradicija. 
Tokie pat lemčiai paklusnūs, be 
sukiliminiu svajonių žmonės gy
vena aplink jos gūžtą. Jie ir jų 
dvasinis vadovas Rabi yra viena
lytė masė: klusnūs lemčiai, ne
pažįstantys gundančių revoliuci
nių minčių. Hesteros, Rabi bei 
žmonių Dievas yra negailestin
gas, nematąs žmonių kančių, ne
permaldaujamas. Su Jo valia 
privalu sutikti.

Hesterą pasiekia gandai, kad 
netolimoje apylinkėje lankosi 
stebukladaris Galilėjietis. Jis 
skelbia naują gyvenimo sampra
tą, kurioje patraukliai skamba 
Kalno pamokslo mintys. Galilė
jietis myli žmones, prikelia nu
mirusius, pagydo beviltiškai ser
gančius, į luošus, paralitikus. 
Slaugydama savo sūnų, Hestera 
pradeda tikėti sūnaus pagijimu. 
Taip mažai tereikia: Galilėjietis 
sustos prie jų lūšnos slenksčio, 
pažvelgs į stebuklo maldaujan
čias jos bei Zacharijo akis ir 
tars, kaip Jis daug kur tarė: pa- 
gyk ir eik! Hesteros rezignacija, 
klusnumas likimui sunerimo. 
Stebuklo laukimas, miražinės 
viltys tampa sukilimo prieš tik
rovę akstinu. Hestera pasikei
čia. Juk jos gyvenime gali įvykti 
stebuklas. Ir visi aplinkui pasi
keičia, nes gyvena apylinkėje, 
kurioje keliavo stebukladaris 
Galilėjietis . . .

Bet Rabi, vergiškumo ir klus
numo žmogus, susimokęs su ki
tais, nužudo Galilėjietį. Stebuk
ladaris Jėzus, Marijos ir daili
dės sūnus, nepriėjo prie Heste
ros lūšnos. Jis niekad nebepri
eis. Tačiau tas dvasinis sukili
mas, kurį pažadino Galilėjiečio 
žodžiai ir jo kelionės apylinkėje, 

Padėkime 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

Lietuviu Kataliku Religine Šalpą
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 ..................................................................................................................................

išliko žmonių dvasioje. Tamsa 
jiems nebeatrodo tokia akla, 
kaip iki Galilėjiečio atėjimo. 
Žmonės ima tikėti šviesos palai
ma.

Po visų vilionių, vizijų, haliu
cinacijų, kurias sukėlė tikėji
mas artėjančiu stebuklu, Heste
ra palieka, kaip ir anksčiau, prie 
savo paralyžuoto vaiko guolio...

VACYS KAVAI ll-NAS

Toks yra Vacio Kavaliūno 
“Hesteros” romano siužetas. Au
torius atskleidė dvasios kaitos 
misteriją. Romano herojė pasi
keičia, toldama nuo tikrovišku
mo, nuo materijos. Įtikėjusi į 
naują nuostabu pasaulį, ji įžen
gia į naują psichinę būklę. Sklai
dydamas Naujojo Įstatymo lai
kotarpį Jeruzalės artumoje, au
torius pasiekė reljefiškesni savo 
tezės apipavidalinimą. Tada, 
kaip niekad anksčiau, stebuklo 
troškulys viešpatavo žmonių 
sielose. Apatijos, vergiškumo, 
pasyvumo slėgtis tada buvo 
priešpastatoma Senajam Įstaty
mui. Stebuklai — mirusiųjų pri
kėlimai ir luošųjų pagijimai bu
vo konkretus įrodymas, kad že
mę gali valdyti meilės ir malo
nės galia. Ta gaivi žmogaus dva
sios kaita pražysta Hesteros dva
sioje.

Sklaidydamas tą mintį roma
no puslapiuose, Vacys Kavaliū
nas išvengė tuo būdu daugelio 
pavojų. Pirmiausia jis pateikė 
skaitytojui gyvus personažus. 
Hestera yra gyva, jauna, didžiai

Atsiųsta paminėti
Kun. dr. Jonas Gutauskas, ŠEI

MOS IR MOKYKLOS VAIDMUO 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYME. At
spaudas iš LKM Akademijos “Suva
žiavimo darbų” VIII tomo 387-398 
psl. Roma, 1974 m.

A. D. Kizlys, KAS ŽLUGDĖ IR 
ŽLUGDO LIETUVIU TAUTĄ? Vin
co Žemaičio studijos “Lietuviški 

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC
SS’ca^YllS Telefonas 471-1424

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

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

nelaiminga moteris. Skausmu 
reiškiasi jos meilė paralyžuotam 
sūnui. Graudi yra jos kilni išti
kimybė mirusiam vyrui Tobijui. 
Greta jos praeina jos draugės 
vyras Saulius, tačiau autorius 
nesukonkretina droviai beužsi- 
mezgiančios meilės dramos. 
Saulius ateina ir praeina kaip 
tolimos audros griaustinis, kaip 
bandymas pajusti savo galias. 
Galilėjiečio stebuklo belaukda
ma, Hestera šalinasi nuo Sau
liaus. Ir čia, veikalo struktūroje, 
autorius talentingai išlaikė siu
žeto vientisumą. Įvedęs Heste
ros ir Sauliaus beišsivystančios 
meilės dramą, autorius įvestų 
dvilypį siužetą. Galbūt žmogiš
koji, efemeriškoji drama suža
lotų permanentinę dramą — 
amžiną žmogaus siekį augti dva
sios galia, tikėti šviesos žavesiu.

Hestera yra nepaprastai jaut
ri įspūdžiams. Iš kitų asmenų 
posakių, iš atpasakotų epizodų 
ji susikuria savo vizijas. Tos 
kankinančios ir kilninančios 
mintys, Galilėjiečio kelionių 
vaizdai bei jų finalas audžiasi 
jos sieloje. Ir galbūt šių amžinų 
epizodų Hesteros vizijose nerei
kėtų plėsti.

Lyrine, ritmiška proza vaiz
duoja autorius Hesteros istoriją 
lakoniškai, santūriai, sentimen
tą laikydamas biblinio epo ri
bose. Autorius raiškus vaizduo
se, patetiškai puošnus dialoguo
se, kurių apstu romano pusla
piuose.

Aplanko ir viršelio piešinys 
— dail. A. Karosaitės - Sutku
vienės. Tai vykusios įžvalgos į 
veikalo esmę darbas. Dvi žuvys 
moters laikomoje, prie krūtinės 
glaudžiamoje amforoje yra Hes
teros naujo dvasinio gyvenimo 
simbolis. Nors žuvis, kaipo sim
bolis, kaip Galilėjiečio sekėjų 
ženklas, atėjo gyveniman šimt
mečiu vėliau, dailininkė leido 
Hesterai jausti savo rankose, sa
vo dvasioje Galilėjiečio idėjų 
konkretumą.

Vacys Kavaliūnas, HESTERA. 
Romanas. Lietuviškos knygos 
Klubo leidinys, 221 psl. Kaina 
$4.50.

vandenvardžiai ir pilkapiai nuo Vys
los iki pat Maskvos” recenzija. At
spaudas iš Čikagos “Naujienų” 1973 
m. gegužės 2-21 d. d. laidų, papildy
tas naujais duomenimis ir priedais. 
Autoriaus leidinys. Čikaga, 1974 m. 
126 psl., minkštais viršeliais. Kaina 
$2. Įsigyti galima “Naujienų” ad
ministracijoje, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608, USA.
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C KLILTlKIffiJE VEIKLOJE
CARNEGIE RECITAL SALĖJE, 

Niujorko Manhattene, įvyko smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno ir pianis
to Vytenio Vasyliūno koncertas, ku
riame buvo atliktos trys sonatos — 
L. Beethoveno, O. Respighi ir Jeroni
mo Kačinsko.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU-' 
BE M. K. Čiurlionio šimtajam gim
tadieniui buvo skirta Mykolo Drun- 
gos paskaita “Iš čiurlioniškosios 
problematikos: menų tarpusavio san
tykiai”, daugiausia palietusi muzikos 
ir tapybos ryšius bei skirtumus. M. 
Drunga ruošia fizikos doktoratą gar
siajame MIT institute. Programą ke
liais M. K. Čiurlionio kūriniais papil
dė pianistas Saulius Cibas, studijuo
jantis chemiją Harvardo universitete 
ir lankantis muzikos paskaitas bei 
pamokas. Šiam M. K. Čiurlionio mi
nėjimui vadovavo klubo pirm. Ra
mūnas Kondratas, kuris taip pat ruo
šia doktorato disertaciją iš muzikos 
istorijos srities Harvarde.

LITERATŪRINĖ HUMORISTIKOS 
VAKARONĖ Užgavėnių proga buvo 
surengta Čikagos Jaunimo Centro ka
vinėje. Nijolės Jankutės vadovauja
mą programą pradėjo poetas Rimas 
Vėžys, eilėraščius pakeitęs linksmu 
prozos gabalu. O. Wilde kūrybos in
scenizaciją atliko aktoriai Nijolė 
Martinaitytė ir Jurgis Bradūnas. K. 
Binkio “Kriaučių Motiejų” deklama
vo aktorius Jonas Kelečius, vysk. M. 
Valančiaus “Palangos Juzės” ištrau
ką žemaitiškai skaitė aktorius Leo
nas Barauskas. Vakaronę savo humo
ristiniais eilėraščiais užbaigė Aloy
zas Baronas.

AKTORIUS JURGIS MIKELAITIS 
garsėja filmų ir televizijos pasauly
je George Mikeli vardu. Gyvenda
mas Britanijos sostinėje Londone, 
jis lankosi Lietuvių Namuose, Lietu
vių Sodybos vasarvietėje. Gimęs Tau
ragės apskrities Batakiuose, dar vai
ku būdamas, su tėvais atsidūrė Vo
kietijoje ir dramos studijas pradėjo 
Oldenburgo teatre. Emigravęs su tė
vais Australijon, J. Mikelaitis vertė
si įvairiais amatais, pradedant miš
kakirčiu ir baigiant aktorium. Į jį, 
vaidinusį A. Koestlerio veikalo 
“Tamsa vidurdienį” inscenizacijoje, 
dėmesį atkreipė britų Londono “Old 
Vic” teatro garsioji bendrovė, jieš- 
kojusi jaunų talentų Australijoje. 
Padirbėjęs pusmetį su šiuo teatru, 
J. Mikelaitis įsteigė savo filmų bend
rovę “Pegasus”, nemažą domesį skir
damas ir britų teatrams. Toks jėgų 
suskaldymas galbūt pakenkė jo kar
jerai filmų pasaulyje. Visdėlto J. Mi
kelaitis pagrindinius vaidmenis yra 
sukūręs maždaug dešimtyje filmų, 
jų tarpe tokiuose filmuose, kaip “Sa
bina”, “Zeppelin”, “Young Winston”. 
Su antraeiliais charakterinio pobū
džio vaidmenimis jam jau teko daly
vauti daugiau kaip dvidešimtyje fil
mų. Iš jų minėtini “Guns of Navaro- 
ne”, “The Great Escape” su aktorium 
Steve McQueen, “Double Man” su 
aktorium Yul Brynner, “The Tama
rind Seed’ su aktore Julie Andrews. 
J. Mikelaitis taipgi dažnai pasirodo 
vienkartiniuose televizijos vaidini
muose ir kaikuriose jų serijose. Vi
sur jis skelbiasi esąs lietuvis, gimęs 
Tauragėje. Dalyvaujant filmų festi
valiuose, J. Mikelaičiui kilo mintis 
sukurti lietuviško turinio filmą a? 
bent televizijos vaidinimą, pasinau
dojant kurio nors mūsų rašytojo vei
kalu. Pagal jo scenarijų viena vokie
čių televizijos bendrovė jau yra pa
gaminusi filmą “We’ll Return the 
Tiara on Friday”. Kino teatrus lan
kantiems lietuviams patartina at
kreipti dėmesį į George Mikeli, mūsų 
tautietį aktorių Jurgį Mikelaitį.

PROF. JUOZO BRAZAIČIO atmi
nimui ir pagerbimui skirta akademi
ja—balandžio 13, sekmadienį, Brook- 
lyne, N.Y., Kultūros židinio didžio
joje salėje.

LIETUVIŲ STIPENDIJOS FON
DUI Kento universitete, Ohio valsti
joje, vadovauja specialus komitetas, 
kurio garbės pirmininke sutiko būti 
gen. Lietuvos konsule Čikagoje J. 
Daužvardienė, pirmininku — dr. A. 
Klimas iš Ročesterio universiteto, vi
cepirmininku —- dr. R. Šilbajoris iš 
Ohio universiteto, iždininku — dr. J. 
F. Cadzow iš Kento universiteto. Ko
miteto nariai — mons. J. Balkūnas, 
dr. K. Keblys, dr. A. Musteikis, dr. 
A. Norvilas, kun. K. Pugevičius, dr. 
J. Slavėnas ir dr. J. J. Stukas. Di
džiausią $1.000 auką fondui paskyrė 
vienas lietuvis, prašęs neskelbti jo 
pavardės. Kiti aukoja mažesnes $100- 
$10 sumas. Fondą specialiu koncertu 
Kento universitete balandžio 26 d. 
parems Klevelando “Grandinėlė”, 
vadovaujama L. Sagio. Visas šio kon
certo pelnas bus skirtas minėtam 
fondui. Tikimasi, kad žiūrovai užpil
dys tūkstančio vietų auditoriją. Sti
pendijos fonde norima sutelkti $50.- 
000 ir už šią sumą gautomis palūka
nomis teikti finansinę paramą lietu
vių kilmės studentams, rašantiems 
disertaciją apie Lietuvą ar lietuvius. 
Stipendijos bus pradėtos skirstyti, 
kai fonde jau bus $20.000. Aukas lie
tuvių stipendijų fondui prašoma siųs
ti: The Lithuanian Fellowship Fund, 
Kent State Foundation, Kent, Ohio 
44242. JAV lietuviams aukos atlei
džiamos nuo pajamų mokesčio. Ken
to universitetas turi lietuvių kalbos 
kursą ir tūkstančiais vienetų matuo
jamą lietuviškų leidinių archyvą. 
Pastaruoju metu archyvą parėmė: 
knygomis — A. Kairys iš Čikagos ir 
V. Maciūnas iš Filadelfijos, periodi
ka — K. Almenas iš College Park, 
Md., “Dirvos” komplektų mikrofil
mais — J. P. Palukaitis iš Lakewood, 
Ohio.

KOMPOZ. PROF. DR. JULIUS 
JUZELIŪNAS išvyko Burmon susi
pažinti su to krašto senąja ir dabar
tine muzika. Domėdamasis senąja 
pasaulio muzikine kultūra, jis jau 
yra dalyvavęs Afrikos kraštų meno 
festivalyje Nigerijoje ir UNESCO 
surengtame Afrikos muzikinės kul
tūros simpoziume.

KAUNO PROFSĄJUNGŲ KUL
TŪROS RŪMŲ berniukų choras 
“Varpelis”, vadovaujamas D. Jokū- 
bonio, savo koncertą Vilniuje pradė
jo M. K. Čiurlionio, V. Budrevi- 
čiaus, Z. Venckaus harmonizuotomis 
liaudies dainomis, su birbynininku 
A. Jonušu atliktu V. Bagdono šešių 
dainelių ciklu “Pievų dainos” ber
niukų chorui ir birbynei. Antroje 
koncerto dalyje skambėjo J. Tallat- 
Kelpšos “Ciūto”, V. Laurušo “Į tė
viškę”, J. S. Bacho fuga “Sicut lo- 
eutus ėst” iš kantatos “(Magnifi
cat”, A. Ločio “Miserere” bei kitų 
klasikų kūriniai. “Varpelį” sudaro 
du chorai — lygių balsų berniukų ir 
mišrus, kurin yra įjungti paaugliai 
tenorai ir bosai. Vadovui D. Jokū- 
boniui talkina chormeisteriai G. Ab- 
ramavičienė, N. Gutauskienė ir A. 
Kazlauskas.

M. K. ČIURLIONIO ŠIMTASIS 
GIMTADIENIS bus paminėtas ir 
Maskvoje. Minėjimui surengti sovie
tinė kultūros ministerija sudarė 35 
asmenų komisiją, kurioje lietuviams 
atstovauja J. Čiurlionytė, J. Karna- 
vičius, J. Kuzminskis, V. Laurušas, 
V. Mackevičius, V. Sereika, P. Staus
kas, L. šepetys ir R. Žigaitis. Komi
sijos pirmininku paskirtas maskvi- 
nės kompozitorių sąjungos valdybos 
sekr. D. Kabalevskis, vicepirminin
kais — kultūros ministerio pavaduo
tojas V. Kucharskis ir menotyros dr. 
V. Kemenovas, sovietinės dailės aka
demijos narys. Jubilėjinį vakarą 
planuojama surengti spalio mėnesį 
Maskvos didžiajame teatre.

MOKSLEIVIŲ MĖGĖJIŠKŲ FIL
MŲ VI respublikiniame konkurse 
Vilniuje I prizą už geriausią vaidy
binį filmą laimėjo Vilniaus jaunųjų 
technikų stoties būrelis, vadovauja
mas V. Baranovskio, konkurse daly
vavęs su “šiokiadienio ritmais” ir 
“Pamokoms pasibaigus”. Geriausią 
dokumentinį filmą “Pavasaris” sukū
rė Vilniaus centrinės jaunųjų tech
nikų stoties būrelis su vadovu A. 
Mačiuliu. Mėgėjiškiems filmams sa
vo laisvalaikį skiria apie 700 vidu
rinių mokyklų moksleivių, sutelktų 
j 42 kinų mėgėjų būrelius miestų 
bei rajonų jaunųjų technikų stotyse.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
surengtoj parodoj “Mūsų kaimas” da
lyvavo daugiau kaip 200 dailininkų 
su maždaug 400 tapybos, skulptū
ros, grafikos ir taikomosios dailės 
kūrinių. Tapybos skyriuje išsiskyrė 
S. Džiaukštas, išstatęs ciklo “Metų 
laikai” penkis didelius paveikslus. 
Grafikos skyriui poetiškų estampų 
ciklą “Valkasląsčio kaimo medkir
čiai” pateikė A. Skirutytė. Skulp
tūros skyriuje šventišką pabaigtu
vių nuotaiką atskleidė J. Narušio 
triptikas “Derliaus vainikas”. Tai
komosios dailės skyriui daugiausia 
atstovavo kilimai, atlikti gobeleno, 
batikos, mezgimo, siuvimo ir pyni
mo technika.

“LIETUVIŠKAS PASAKAS” 50.- 
000 egz. tiražu- Taline išleido “Esti 
ramat” leidykla. Estų kalbon jas 
vertė Valvi Strikaitienė, leidinį 
iliustravo dailininkė Silvi Vialjal.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA- 
MUOSE buvo susipažinta su naujau- 
jausiais lietuvių kompozitorių kūri
niais. J. Domarko “Variacijas obo- 
pui ir fortepijonui” atliko obojinin
kas E. Ganusauskas ir pianistė V. 
Ganusauskienė, P. Fledžinsko “So
natiną smuikui ir fortepijonui” — 
smuikininkė K. Kalinauskaitė ir pia
nistė H. Znaidzilauskaitė, V. Bagdo
no “Pjesę kanklių trio” — L Bal- 
čytytė, D. šimakauskaitė, O. Jan
kauskienė. Su Vilniaus operos sol. 
G. Apanavičiūtės ir pianistės L. 
Juozapaitienės atliekamu J. Juozą- 
paičio vokaliniu ciklu “Diemedžiu 
žydėsiu”, sukurtu S. Nėries žodžiais, 
susipažinta iš įrašo. Naujuosius kūri
nius aptarė kompozitoriai V. Budre- 
vičius, J. Karosas, S. Vainiūnas, V. 
Jurgutis, A. Karaška, V. Barkaus
kas, R. Žigaitis.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GĄ papildė keturi nauji nariai: poe
tė Onė Baliukonytė, gimusi 1948 m. 
Alytaus rajone, literatūros kritikas 
Petras Bražėnas, gimęs 1941 m. Mo
lėtų rajone, prozininkė Irena Gansi- 
niauskaitė, gimusi 1950 m. Utenos 
rajone, ir poetė Aldona Puišytė, gi
musi 1930 m. Jurbarko rajone. O. 
Baliukonytė, dirbanti “Moksleivio” 
redakcijoje, yra baigusi lietuvių kal
bos ir literatūros studijas Vilniaus 
universitete, išleidusi poezijos kny
gą “Laukinės vaivorykštės”. P. Bra
žėnas — kompartijos centro komite
to kultūros skyriaus instruktorius, 
Vilniaus universiteto lietuvių lai
bos ir literatūros fakulteto absolven
tas, debiutavęs literatūros kritikos 
knyga “Ties dešimtmečių riba”. I. 
Gansiniauskaitė, Utenos II vidurinės 
mokyklos auklėtinė, studijuoja lie
tuvių kalbą ir literatūrą neakivaiz
diniu būdu Vilniaus universitete, dir
ba jaunesniąja redaktore “Žemės 
Ūkio” žurnale. Jos debiutinė prozos 
knyga “Tie patys” išleista 1974 m. 
A. Puišytė yra išleisdinusi poezijos 
rinkinį “Žalvario raktas”, eilėraščių 
knygą vaikams “Ledo mergelės”. 
1955 m. baigusi Kauno medicinos 
mokyklą, dirbo vaistinėse, o dabar 
yra Kauno literatūros muzėjaus vyr. 
mokslinė bendradarbė. V. Kst.

I i
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžininga: patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

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

Moka už:
term, indėlius 1 metų 9%
taupomąsias-savings s-tas 8 Vi % 
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 dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, ,?96_Br°ck. *v.® . ° 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamos
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 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, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Ateitininkų žinios
Kovo 9, sekmadienį, bus šie susi

rinkimai: jaunučių berniukų ir mer
gaičių — 2 v. p. p. L. Vaikų Namuo
se; vyr. moksleivių — 3.30 v. p.p. 
ateitininkų kambaryje.

Įvairių kepinių išpardavimas vėl 
bus sekmadienį, kovo 9 d., po 10 v. 
Mišių Prisikėlimo par. salėje. Pra
ėjęs išpardavimas buvo labai sėk
mingas. Dėkojame visiems, kurie 
perka ir kurie kepsnius atneša.

Kun. K. Pugevičiaus paskaita bus 
kovo 9, sekmadienį, 7.30 v. v., Pri
sikėlimo par. Parodų salėje. Kvie
čiama visa Toronto visuomenė.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 20 — rugpjūčio 2 d. d. Sto
vyklautojų amžius: 7 iki 18 metų. 
Stovyklos programa jau pradėta 
ruošti.

Čepaičių šeimą užjaučiame ir da
linamės liūdesiu, mirus p. Čepai
tienės tėveliui Detroite.

Skautų veikla
• Baltiečių skaučių susimąstymo 

sueigoje dalyvavo apie 80 esčių, lat
vių, lietuvaičių ir keletas viešnių len
kaičių. Viskas praėjo seseriškoj nuo
taikoj ir po sueigos šeimininkės es
tės visas pavaišino.

• Vasario 18 d. “Šatrijos” ir “Ram- 
hyno” tunto atstovai su Simu Kudir
ka aplankė Sv. Juozapo ligoninėje 
besigydančius lietuvius. Už malonią 
talką dėkojame N. Budrienei.

• Skautai akademikai kovo 15-16 
d.d. Prisikėlimo Parodų salėje ren
gia fotografijos meno mėgėjų paro
dą. Platesnių informacijų teikia A. 
Gaputis.

• H-sios vilkiukų dr-vės sueiga — 
kovo 8 d., 1 v.p.p., L. Namuose. C. S.

Studentų žinios
šeštadienį, kovo 8 d., 8 v. v., Lie

tuvių Namuose bus studentų šokiai. 
•Gros orkestras “Phase Five”. Įėji
mas — $1.50 nariams, $2.00 kitiems. 
Lauksime visų. TULSK

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

griežtai atsisakė patenkinti 
streikininkų reikalavimus, nes 
tai reikštų infliacijos plėtimą. 
Streikas milijonus dolerių nuos
tolio jau yra padaręs prekybos 
Įmonėms, kurios klientų užsa
kymus priima pagal prekių ka
talogus. Perdaug dažni pašto 
streikai susilaukia didėjančios 
kanadiečių opozicijos. Spaudo
je pasirodė pora dėmesio vertų 
siūlymų šiem streikam išvengti. 
Vienas jų pataria algų čekius 
visiems paštininkams siuntinėti 
paštu iš Otavos, antrasis — paš
tu pristatyti ir algas federaci
nio parlamento nariams.

Prieklijų įsigijimas automo
bilių registracijos 1975 m. 
plokštėms Ontario provincijoje 
dėl pašto streiko yra pratęstas 
iki kovo 14 d. Vairuotojų lei
dimai, pasibaigę tarp vasario 
20 d. ir kovo 31 d., bus laikomi 
galiojančiais iki kovo 31 d. dėl 
tos pačios priežasties, nes jų 
pratęsimai yra atsiunčiami paš
tu. Policijai įsakyta laikytis šio 
potvarkio ir nebausti automo
bilių savininkų bei vairuotojų.

Hamiltono uosto komisijos 
afera palietė du politikus — 
Ontario policiją tvarkantį mi- 
nisterį G. Kerr . ir federacinį 
darbo ministerį J. Munro. Poli
cijai pavyko atskleisti uostus 
gilinančių bendrovių suokalbį 
vengti tarpusavio varžybų, kad 
būtų išsikovotas didesnis atly
ginimas iš anksto jų sutartai 
bendrovei, kuri po to suokalbi- 
ninkėms atsilygindavo dalies 
pelno atidavimu. Kaikurie Ha
miltono uosto komisijos nariai 
taip pat yra susilaukę “patepi
mo” doleriais. Ministerį G. Kerr 
įvėlė prasitarimai tardymo me
tu, kad jis yra gavęs $10.000 
savo rinkiminiam vajui. Po to
kio netiesioginio kaltinimo G. 
Kerr atsistatydino ir žada siek
ti jo vardui mesto šešėlio pa
šalinimo. Ontario premjeras W. 
Davis tikisi, kad G. Kerr bus 
pilnai išteisintas ir grįš minis- 
terių kabinetan. J. Munro pa
vardė taip pat buvo minima po
licijos sektuose suokalbininkų 
telefoniniuose pasikalbėjimuo
se. Be to, jis yra padėjęs savo 
rėmėjams gauti darbus Hamil
tono uosto komisijoje. Trans
porto ministeris J. Marchand 
atleido vieną komisijos parei
gūną, kuris yra buvęs J. Munro 
rinkiminio vajaus vadovu. Dar
bo ir daugiakultūrių reikalų mi
nisteris J. Munro taip pat no
rėjo atsistatydinti, bet jo atsi
statydinimo nepriėmė premje
ras P. E. Trudeau. Uostų gilin- 
tojų suokalbis tiriamas ne tik 
Ontario, bet ir Kvebeko provin
cijoje.

Dienraščio “Toronto Sun” 
bendradarbė Cathy Wilson, 
remdamasi pasikalbėjimu su 
vienu buvusiu Toronto pašto 
tarnautoju, paskelbė aliarmuo
jantį rašinį apie Toronto centri
niame pašte vykstančias vagys
tes, kurios kasdien paliečia maž
daug 1.000 siuntų. Kaikurias 
jų vagys nukreipia į savo na-

S^SPOKTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Lietuvaitės pasaulio stalo teniso 
pirmenybėse pirmą kartą pasirodė 
1936 m. Pasirodymas nebuvo sėkmin
gas, ir pasaulio pirmenybėse daugiau 
nedalyvavo. Lietuviškos pavardės pa
saulio stalo teniso pirmenybėse daž
niau pradėjo rodytis po H D. karo. 
Pirmą kartą pasaulio pirmenybėse 
lietuvaitės vėl pasirodė 1961 m. Pe- 
kinge. Tai N. Ramanauskaitė-Kurdzi- 
kauskienė ir A. Kondrataitė-Skaru- 
lienė. Tuomet jos atstovavo Sov. Są
jungai. Nuo 1963 m. pasaulio pirme
nybėse aktingai dalyvauja L. Balaišy- 
tė-Aurelina. Tais metais ji pateko į 
16 geriausių žaidėjų eilę ir Sov. Są
jungos komandos sudėtyje laimėjo 
II v. 1967 m. ir I v. 1969 m. Sov. Są
jungos moterų komandoje vėl pasi
rodė A. Skarulienė, kuri irgi laimė
jo komandinę I v. Po to atėjo Astos- 
Giedraitytės eilė. Šiais metais jai 
tenka atstovauti Sov. Sąjungai trečią 
kartą. 1973 m. ji poroje su rusų A. 
Strokatov tapo pasaulio vicemeiste- 
riais. Tai labai žymus laimėjimas.

Iš išeivijos pasaulinėse moterų pir
menybėse dalyvavo tik Kanados lie
tuvaitės. Pirmoji pasirodė E. Saba- 
liauskaitė-Simerl. Ji atstovavo Kana
dai du kartus ir susitiko su L. Balai- 
šyte. Sėkmingiausiai ir ilgiausiai pa
saulio pirmenybėse Kanadai atstova
vo Violeta Nešukaitytė. S.m. pirme
nybėse Kanadai ji atstovavo penktą 
kartą. Ji yra pasiekusi kaikurių lai
mėjimų. Jos sesuo Flora Kanadai at
stovavo vieną kartą. Šių metų 33-se 
pasaulio pirmenybėse dalyvavo 3 lie
tuvaitės — V. Nešukaitytė, Birutė 
Plučaitė (abi iš Kanados) ir Asta 
Giedraitytė-Stankienė iš okup. Lietu
vos. Kanados lietuvaites vejasi jau
niausioji Nešukaitytė Glorija (13 
m.), kuri šiais metais buvo numaty
ta kaip rinktinės kandidatė.

Nepriklausomoje Lietuvoje iški
liausios stalo tenisininkės buvo B. 
Nasvytytė, Pauliukevičiūtė, G. Miu- 
leraitė ir S. Astrauskaitė. Šalia daly
vavimo pasaulio pirmenybėse 1936 
m., jos lankėsi Čekoslovakijoje. Ke
lios klubinės čekių komandos žaidė 
Lietuvoje. Po II D. karo Lietuvoje 
iškilo O. Žilevičiūtė, nors prieš karą 
dar buvo nežymi žaidėja. Po jos se
kė V. Sirutytė, A. Tvaronaitė ir 
augščiau minėtos stalo tenisininkės. 
Pirmosios Lietuvos stalo teniso pir
menybės buvo surengtos 1926 m. Lie
tuvos meistere tuomet tapo Maurach 
(KTK). Nors moterys pradėjo kulty- 
vuoti stalo tenisą kartu su vyrais, ta
čiau į tarptautinę areną jos išėjo žy
miai vėliau ir nepasiekė tokios augš- 
tumos kaip vyrai. Tačiau po II D. 
karo okup. Lietuvoje padėtis pasikei
tė — vyrai nepasiekė tokios augštu- 
mos kaip moterys. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Kanados sporto apygardos krep

šinio pirmenybės prieauglio klasėse 
vasario 21-23 d. d. buvo labai sėk
mingos vytiečiams. Penktadienio va 
kare Prisikėlimo salėje žaidėme tre
jas rungtynes ir visas laimėjome. 
Jauniai D, 12 m., nugalėjo Kovą 
29:7, jauniai C, 14 m., — Aušrą 
26:25, jauniai B — Aušrą 58:52. Sek

mus, priklijuodami naujus ad
resus. Dalis siuntinių sąmonin
gai apdaužomi, kad galima bū
tų prieiti prie jų turinio. Va
giami šautuvai, kredito korte
lės, foto ir radijo aparatai, alko
holiniai gėrimai. Pastarieji ge
riami pašto patalpose darbo 
metu ir nelegaliai pardavinėja
mi už pašto ribų. Minėtasis tar
nautojas, atskleidęs šias plataus 
masto vagystes, yra dirbęs siun
tinių skyriuje. Jo pavardė nu
tylima, kad vagys jam “neper
pjautų gerklės”. Vagystes pa
tvirtina bendrovės, kurioms 
tenka naudotis pašto paslaugo
mis. Jas pripažįsta ir Toronto 
pašto atstovas Ed Roworth, tik 
jam atrodo, kad jos nesiekia 
1.000 kasdien. Vietinės pašti
ninkų unijos vadas Lou Murphy 
vagystes laiko neišvengiama 
blogybe, kadangi kiekvienoje 
7.000 žmonių grupėje visada 
būna sukčių ir vagių. Taigi, jų 
negali išvengti ir ta jo atsto
vaujama 7.000 narių unija.

Sovietų karinis tribunolas pa
skyrė mirties bausmę 1973 m. 
vasarą Gruzijon nuvykusiam 
Kanados piliečiui D. Geldiaš- 
viliui, apkaltindamas jį 3.000 
sovietų piliečių žudynėmis II D. 
karo metais, įvykdytomis vokie
čių tarnyboje, šį kaltinimą yra 
griežtai paneigusi suimtojo 
žmona, jį aplankiusi jau porą 
kartų. Pasak jos, D. Geldiašvilis 
nebūtų vykęs savo gimtinėn, 
jeigu būtų padaręs šį nusikalti
mą. Kanados užsienio reikalų 
ministerija, įspėjusi jį nevykti 
Sovietų Sąjungon, stengėsi iš
gelbėti jo gyvybę. Nors augš- 
čiausiasis sovietas malonės pra
šymą buvo atmetęs, dabar gau
tas pranešimas, kad mirties 
bausmė visdėlto buvo pakeista 
15 metų kalėjimo.

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

madienį Prisikėlimo salėje po atkak
lios kovos jauniai D nugalėjo Aušrą 
17:13 ir Anapilio salėje jauniai C 
nugalėjo Kovą 51:16. Jauniai B nors 
ir pirmavo ilgą laiką, rungtynių pa
baigoje pralaimėjo Kovui 36:44. 
Vytiečiai laimėjo I vietas D ir C 
klasėse, II vietą — B klasėje. Be to, 
vytiečiai laimėjo I v. mergaičių A 
klasėje.

Jaunių D pirmenybėse pažymėti
nas laimėjimas prieš Aušrą. V. Gra
bausko, G. Grabausko ir J. Karpio 
vadovaujami jaunieji vytiečiai atsi
griebė už pralaimėjimą CYO baig
miniuose peržaidimuose. Jaunių C 
klasėje pirmas rungtynes vytiečiai 
žaidė labai ryžtingai ir su dideliu 
noru laimėti. Žaidė be geriausio žai
dėjo P. Ignatavičiaus, bet gero Kas
peravičiaus žaidimo dėka iškovojo 
vieno taško pergalę prieš Aušrą. 
Antrose rungtynėse, žaidžiant Igna
tavičiui, nesunku buvo laimėti prieš 
žemesnio ūgio Kovą. Jaunių B klasei 
po laimėjimo prieš Aušrą teko pra
laimėti augštaūgiams Kovo žaidė
jams. Abiejose rungtynėse savo žai
dimu išsiskyrė R. Duliūnas, kuris 
antrose rungtynėse mažai tesusilaukė 
paramos iš kitų žaidėjų.

Vytis D — V. Grabauskas 23, G. 
Grabauskas 8, J. Ažubalis 3, V. Ba- 
nelis 2, J. Karpis 7, A. Balsys 1, R. 
Budrys, P. Tutlys, R. Karpis, S. Na- 
mikas, T. Rimkus 2. Vytis C — P. 
Ignatavičius 17, A. Radzevičius 20, 
Kasperavičius 10, Putrimas 6, Zen
kevičius 10, Augaitis 4, K. Banelis 
6, V. Grabauskas 4. Jauniai B --- R. 
Duliūnas 46, L. Kaknevičius 18, 
Ivanauskas, P. Stauskas 10, E. Pet
ruševičius 8, Bajorinas 3, R. Bumei 
lis 9, P. Ignatavičius 1.

Mamertui ir Janinai Duliūnams 
artimieji ir draugai suruošė pobūvį 
paminėti 25-rių metų vedybinei su
kakčiai. Pobūvyje atsilankė kun. P. 
Ažubalis, kuris prieš 25 metus su
jungė jaunuosius, giminės, draugai 
ir gausus būrys vytiečių. Šiai neei
linei sukakčiai prisiminti Vyčio pir
mininkas L. Radzevičius klubo var
du sukaktuvininkams įteikė dail. T. 
Valiaus paveikslą.

E. Petrus-Petrusevičius pasiekė 
mokyklos rutulio stūmimo rekordą 
15 m. klasėje — 46.6 pėdų. E. P. 
mokosi Michael Power mokykloje.

Mergaitės D, 12 m., CYO pirme
nybėse pralaimėjo pirmoje vietoje 
esančiai B. Sacrament komandai 
8:16. Žaidė: Baliūnaitė 2, A. Sinkevi
čiūtė 6, L. Radzevičiūtė, Slapšytė, 
Žilinskaitė, Kasperavičiūtė, Balsytė. 
Visdėlto vytietės pateko į baigmi
nius peržaidimus, kurie prasidės už 
dviejų savaičių.

Glorija Nešukaitytė Albertoje įvy
kusiose Kanados stalo teniso žiemos 
žaidynėse atstovavo Ontario provin
cijai. Komandinėse varžybose Onta
rio moterų komanda laimėjo I v. G. 
Nešukaitytė buvo vienintelė žaidėja, 
įskaitant moteris ir vyrus, kuri ne
pralaimėjo nė vienų rungtynių. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Kanados sporto apygardos prie
auglio krepšinio rungtynėse dalyva
vo Hamiltono Kovo, Toronto Vyčio 
ir Aušros klubų komandos. Pirmose 
rungtynėse Aušros jaunių B koman
da pralaimėjo Vyčio komandai 52:58 
(25:26), o Kovas laimėjo prieš Vy
čio komandą. Pirmoji vieta teko 
Aušros klubui pagal laimėtų-pralai
mėtų taškų skirtumą tarp visų ko
mandų. Prieš Kovą labai gerai pa
sirodė L. Rautinš, iškovojęs 31 taš
ką, V. Gataveckas — 17.

Jaunių C krepšinio komanda pra
laimėjo vienu tašku Vyčio koman
dai 25:26 (10:14); teko II v. Antro
se rungtynėse laimėjo prieš Kovą 
73:18 (36:10) (dviejų žaidimų bend
ras rezultatas). Žaidė: J. Stočkus 29, 
A. Baziliauskas 22, P. Gutauskas 18, 
E. Slapšys 11, V. Plučas 10, A. Slap- 
šys ir R. Grigaitis po 4.

Įdomiausios rungtynės buvo jau
nių D (ligi 12 m.). Vyčio komanda 
nugalėjo Kovą 29:7, Aušra — Kovą 
32:8 (17:2). Baigmėje labai įtemp
tai kovodama laimėjo Vyčio koman
da prieš Aušrą 13:17 (6:3). Rung
tynėse surinko taškų: V. Plučas 29, 
R. Grigaitis 11, A. Slapšys ir W. 
Sesak po 2, A. Slapšys 1; A. Saplys, 
A. Sesak ir J. Gelažiūnas padėjo 
žaisti.

Jaunių B ir C komandos gavo tei
sę žaisti baigminėse SALFASS 25- 
ose žaidynėse balandžio 19-20 d. d. 
Čikagoje.

Moterų krepšinio komanda sužai
dė paskutines Toronto moterų krep
šinio lygos rungtynes. Jos laimėjo 
prieš Etobicoke Ramblers 48:35 ir 
teisę žaisti baigminėse rungtynėse. 
Taškus laimėjo S. Ranonytė 11, P. 
Simutytė 9, A. Klimaitė 8, M. Rost- 
Ramanovaitė 7, L. Jull-Kėkštaitė 6, 
J. Simutytė 3, R. Breen-Birštonaitė 
ir D. Norkutė po 2.

Jaunių B krepšinio komanda va
sario 23 d. žaidė su St. Brigid’s 
komanda 48:49. Žaidė: Karosas 11, 
Stončius 10, Gataveckas ir Valickis 
po 9, Rasiulis 5, Kairys 4, Morkū
nas. Vasario 26 d. su ta pačia ko
manda žaidė pusiau baigmines rung
tynes; įskaitant praėjusių rungtynių 
rezultatą, laimėjo 102-98 (dvejų 
rungt.). Taip Aušros komanda įėjo 
į baigmines žaidynes. Žaidė: Gata
veckas 24, Stončius 17, Karosas 10, 
Rasiulis 3, Valickis, Morkūnas, Kai
rys.

Vidurvasario linksmavakaris įvyks 
rugpjūčio 2 d. Wasagoje. Klubo 
valdyba jau yra užsakiusi salę ir 
Algio Kaminsko “Muziką”. Tą pa
čią dieną įvyks atviras Aušros gol
fo turnyras Royal Downs golfo aikš
tėje. V. M.

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 LIETUVIU NAMŲ likęs tik vienas naujas nąmas, 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
už 
už 
už 
už 
už

9% 
8’/2% 
8’/4% 
8’/4%

6%

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

IMA:

10% už asm. paskolas

10% už mortgičius

milijonų dolerių

■ I

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

(American Express).

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

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

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir 
ir baterijos. •

1000 College St. * LE 1-3074
radijo aparatai. • Parduodamo* lempos 

Prityręs specialistas su ilgo praktika.
Sav. P. Užbolis

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

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

1 113 Dundas St. W., -w- . £•>-> C4C4 Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Ik4
Al UADK IC DaoIAaV* * Sąžiningas patarnavimas 

■ V. IVIUIlIlld IfCallOr , Parūpinome mortgičius
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriome rajone.
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. DIGGIN 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 įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai

971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

programos 
visi v e r s I o bei 
reklaminiai 
------------ ——: r ■' 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 vięna- 
augštis, šeimos kambarys su židiniu, 3 prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, netoli Anapilio sodybos, viena atvira

CHOLKfln

skola.

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



Jaunimo surengta
WINDSOR, ONT. — Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 57-sis mi
nėjimas KLB apylinkės v-bos pa
stangomis įvyko vasario 16 d. Gražus 
būrys lietuvių susirinko prie miesto 
v-bos rūmų Lietuvos trispalvės iškel
ti. Vėliava iškelta be jokių kalbų, 
bei apeigų, tačiau kiekvieno dalyva
vusio širdyje vyravo visus jungianti 
viltis ir troškimas, kad Lietuvos tri
spalvė kuo greičiau plevėsuotų Vil
niaus bokšte ir visoje nepriklauso
moje Tėvynėje. Iš čia visi vyko į sa
vo kuklią §v. Kazimiero šventovę, 
kur klebonas kun. D. Lengvinas at
laikė Mišias ir pasakė tai dienai pri
taikintą pamokslą, pabrėždamas, kad 
kiekvienas dirbantysis savo tautos 
labui turi būti visumos remiamas ir 
be reikalo nekritikuojamas. Pamaldų 
metu giedojo detrotiečio J. Sinkaus 
paruoštas ir vargonais palydimas 
choras. J. Sinkus jau eilę metų talki
na windsoriečiams, aukodamas savo 
laiką ir darbą.

Pamaldoms pasibaigus, visi nusi
leido į parapijos salę, kuri vos sutal
pino dalyvaujančius. Oficialiajai da
liai vadovavo jaunoji valdybos pir
mininkė Joana Kuraitė. Pradėjo pa
prašydama visus sugiedoti Tautos 
himną, po kurio susikaupimo minu
te buvo prisiminti ir pagerbti už tau
tos laisvę mirę ir kenčiantieji Lietu
vos sūnūs bei dukterys. Lietuviškai 
nesuprantantiems svečiams pirminin
kė angliškai priminė šio minėjimo 
prasmę, perskaitė latvių bendruome
nės Windsore pirmininko sveikinimą. 
Visus maloniai nustebino kaimyni
nio valsčiaus Maidstone Tw-p val
dybos narys jaunuolis J. Byrne. Jis 
su savo tėvais ir broliais atvyko j šį 
minėjimą, paruošęs trumpą sveiki
nimą. Pasisakė, kad jo motina esanti 
lietuvė, ir jis laikąs save lietuviu, 
nors tos kalbos nemoka. Pabrėžė 
svarbą bendradarbiauti su visais ka
nadiečiais ir per juos siekti Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo tautų laisvės. Palin
kėjęs sėkmės lietuviškos dvasios bei 
kultūros išlaikyme, visus pakvietė va
sarą į jo ūkį pobūviui. Datą prane
šiąs vėliau. Sekančiu kalbėtoju pir
mininkė pristatė Ann Abor (Mich.) 
un-te politinius mokslus studijuojan
tį jauną detroitietį Viktorą Naką, ku
ris susirinkusiems paliko labai gerą 
įspūdį. Savo kalboje papasakojo apie 
savo patirtį BATUNe, Amnesty In
ternational ir Jungtinių Tautų veik
lose. Paaiškino šių organizacijų tiks
lus bei pasiektus rezultatus. Pabrėžė 
didelį įnašą laisvės kovoje Lietuvo
je slaptai leidžiamos “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos”. Ji esanti 
galingas ginklas kovoje už tautos, as
mens ir tikėjimo laisvę. Patarė kiek
vienoje apylinkėje kurti būrelius po
litiniams kaliniams (jo vadinamiems 
“sąžinės kankiniais”) visokeriopai 

'...remti.. Aplamai V.. N’akąs. palj ko daug, 
“žadančio, energingo ir aktyvaus-jau
nuolio įspūdį. Iš jo ir jam panašių 

, susidarys ateities avangardas Lietu- 
; vos laisvinimo darbe.

Pirm. J. Kuraitė- iškėlė jaunimo 
vaidmenį lietuviškos veiklos tęstinu
mui išeivijoje. Pabrėžė reikalą susi
rūpinti, kad lietuviška dvasia ir ide
alai būtų tinkamai perduoti ateinan
čioms kartoms. Vienas tokių būdų —

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403 
30 DEWSON St., Toronto, 6nt.

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

tel. 277-0814

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE ^tket
335 Roncesvalles Avė., y # g-qr lOCO
TORONTO, ONTARIO I CL 1
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sgžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS -— UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

lietuvių Baltic Exporting Co. ^80 Ron'es;allesAve '
ĮSTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvos šventė
jaunimo kongresai. Dėlto ji pakvietė 
v-bos narę Aldoną Tautkevičiūtę pa
sidalinti mintimis, kokia, jos nuomo
ne, turėtų būti III-jo pasaulio liet, 
jaunimo kongreso programa. Ji pla
čiai išdėstė savo 4 planus. Reikia ma
nyti, kad tai bus pasiūlyta kongreso 
komisijai. Po jos kalbėjo v-bos sekre
torė Rūta Cerškutė, pasidalindama iš 
P. Amerikos atsivežtais įspūdžiais 
apie tų kraštų lietuvių jaunimą. Jos 
nuomone, P. Amerikos parinkimas 
ateinančiam kongresui buvo labai 
reikšmingas sprendimas, nes tai at
naujins ten jau blėstančią daugumos 
jaunimo lietuvišką dvasią. Taip pat 
pabrėžė lietuvių kalbos mokėjimo 
svarbą.

Po J. Kuraitės padeklamuoto trum
po M. Saulaitytės eilėraščio “Tėvy
nė” M. ir R. Dumčiai parodė iš ne
seniai lankytos Lietuvos atsivežtų 
skaidrių. Meniškai padarytos gražių 
Lietuvos vaizdų, kaimo trobų, gėlių 
darželių, raukšlėtų močiučių ir tėvu
kų veidų skaidrės su M. Dumčienės 
poetiška palyda padarė gilų įspūdį 
susirinkime dalyvavusiam, Lietuvos 
niekada nemačiusiam jaunimui ir 
Tėvynės nostalgiją sukėlė ten gimu
siuose ir augusiuose.

Oficialioji dalis buvo užbaigta Lie
tuvos nepriklausomybės metais į 
plokštelę įrašytomis vėliavos nulei
dimo apeigomis, kurios kas vakarą 
įvykdavo prie Nežinomojo Kareivio 
kapo Vytauto Didžiojo Karo Muzė- 
jaus sodelyje. Sugiedojus “Lietuva 
brangi”, neoficialiu himnu tapusią 
dainą pavergtoje Tėvynėje, prasidė
jo trumpa meninė dalis.

A. Tautkevičiūtės vadovaujamas 
naujai sudarytas mergaičių choras 
padainavo dainas — “Augo kalnely” 
ir “Punsko daina”. Mažosios R. Ku
raitė ir Alma Naikauskaitė visus ma
loniai nuteikė savo daina ir eilėraš
čiu. Bene labiausiai visus nustebino 
neseniai sudarytos Windsoro. mergai
čių tautinių šokių grupės pasirody
mas. Ją sudarė ir šokių mokė E. 
Holmes-Stanevičiūtė, buvusi Hamil
tono “Gyvataro” šokėja ir jaunių mo
kytoja. Ji su savo vyru mokytojauja 
vienoje iš Windsoro mokyklų. Per 
trumpą laiką paruoštas šokis “Sadu
tė” mergaičių buvo puikiai atliktas. 
Gaila, kad Windsore yra nedaug ber
niukų, susidomėjusių tautiniais šo
kiais. Galėtų susidaryti graži grupė, 
šokių grupės ir choro vadovėms bu
vo įteikta gėlių.

Minėjime dalyvavusieji buvo pa
vaišinti pietumis, kurie, nors ir buvo 
“atsineštiniai”, pareikalavo daug 
triūso iš šeimininkių — E. Eidukie- 
nės ir D. Kraniauskienės. Visi buvo 
gerokai praalkę, tad beveik viskas 
buvo Šluote nušluota. Pietų metu 
v-bos ižd. M. Eidukaitė, St. Naikaus- 
ko talkinamą, TąutosJF'ondm surinko 
per $460. Žada dar aplankyti dėl vie
nos ar kitos priežasties minėjime ne
dalyvavusius.

Šis minėjimas buvo sėkmingas 
jaunosios v-bos pastangų rezultatas. 
Windsoro lietuviai gali džiaugtis ir 
didžiuotis, turėdami tokį energingą, 
darbštų, sąmoningą ir lietuviškoje 
veikloje stipriai pasireiškiantį jau
nimą. v. č.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbos sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Maksimalinė mėnesinė pašalpa ir leistina pajamų riba, įsigaliojusi 1975
Pašalpos 
dydis

Nevedę veteranai, našlės ir našliai $1 89.48
Vedę veteranai ir našlės arba našliai su vienu išlaikomu vaiku 322.86
Papildas už kiekvieną išlaikomą vaiką 51.30

(be šeimos priedo)
Kiekvienas našlaitis 138.73
*) Kaikurios pajamos iš kitų šaltinių nesumažina pašalpos (be šeimos priedo)

Nuotr. S. Dabkaus
Simas Kudirka, vasario 16 dalyvavęs pamaldose Toronto Prisikėlimo šventovėje, lydimas skaučių, atneša aukotinas 
Mišių dovanas

© SK4ITYT0JA1 PASISAKO
DAR DĖL SPAUDOS

“Naujienų” ir “Laisvosios Lietu
vos” bendradarbis P. Stravinskas 
1974 m. “LL” 19 nr. rašo: “Sakoma, 
kad spauda yra gėrio ginklas kovo
je su blogiu, o spaudos žmonės tai 
gėrio kariai”. Krikščioniškoje bend
ruomenėje gėris yra tiesa, blogis — 
melas, žmogus gali būti priverstas 
paklusti, bet jam, kaip protingai bū
tybei, negali būti padiktuotas tiesos 
pažinimas bei supratimas. Sąvokos 
“ginklas”, “karys” reiškia naikinimą. 
Karys nekuria vertybių — puldamas 
ar gindamas jis jas naikina. Kariau
dami savo spaudoje, eikvojame lai
ką, energiją ir savo pačių vertybes. 
Mums reikalingi ne ginklai ir kariai 
griauti savom tvirtovėm, bet darbi
ninkai — mūrininkai, pajėgūs staty
ti tvirtą tautinį ir valstybinį pastatą 
iš įvairių spalvų ir įvairaus dydžio 
kultūrinių plytelių. Spauda turi būti 
tautinės kultūros statybinė medžia
ga, o spaudos darbuotojai — statybi
ninkai, mūrininkai, o ne griaunantys 
kariai. B. Račiūnas

Simcoe,. Ont.
RELIGINIAI DALYKAI

Žmogui, mylinčiam šį pasaulį, Jū
sų laikraštis “Tž” yra labai puikus, 
nes jis randa jame beveik apie vis
ką, kas jį domina. Tačiau žmogaus, 
kuris nekenčia šio pasaulio, kuris 
jieško Dievo karalystės ir jos tei
sybės, Jūsų laikraštis negali paten
kinti, nes jame beveik iš viso nėra 
rašoma apie Gerąją Naujieną, kurią 
pats Kristus paskelbė beturčiams 
prieš du tūkstančius metų.

Pvz. mūsų mieste Lewiston yra lei
džiamas dienraštis liberalų, bet kiek

> f K . . •. • ' ,7 ,
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DAUGIAU VETERANŲ IR JŲ ŠEIMŲ GALĖS GAUTI 
KARO VETERANŲ PAŠALPAS

Tarnavusieji pagalbiniuose kariuomenės daliniuose 
gali gauti civilinę karo pašalpą

Padidintos pašalpos ir didesnės leistinų pajamų sumos, nustatytos praėjusiais metais Karo 
Veteranų Pašalpū įstatymu, įgalino daugiau veteranų, jų našlių ir našlaičių gauti minėtas 
pašalpas. Tuo pačiu metu įvesti išlaikomų vaikų priedai, kurie gerokai padidina pašalpas ir 
praplečia pajamų ribą daugeliui šeimų.

Civilinių Karo Pensijų ir Pašalpų įstatymas parūpina panašias pašalpas kaikuriem 
civiliam, kaip pvz. prekybinio laivyno jūrininkam, kurie veiksmingai pagelbėjo kariuome
nei karo metu. įstatymas apima taipgi jų našles ir vaikus.

Pagrindiniai pagerinimai
• Didesnė pašalpa ir augštesnė leistinu pajamų riba
• Pašalpa ir pajamų riba nustatoma kas trys mėnesiai pagal pragyven'imo lygį. Našlaičių 

priedai bus ir toliau nustatomi kartų į metus
• Papildoma pašalpa $51.30 į mėnesį (neskaitant šeimos pašalpos) už kiekvieną 'išlai

komą vaiką, išskyrus vyriausią našlės arba našlio išlaikomą vaiką, įgalinantį juos gauti 
vedusių kategorijos pašalpą

• Pašalpos našlaičiam ir išlaikomiem vaikam pratęsiamos iki 25 metų amžiaus, jeigu jie 
patenkinama'i mokosi

• Pašalpų dydis ir pajamų riba nustatyta atgaline data, būtent, 1973 m. spalio 1 d., kad 
tuo būdu būtų kompensuotas pragyvenimo lygio pakilimas

Kanados veteranai gali gauti tas pašalpas, 
jeigu tarnavo karo srityje, gauna invalidu
mo pensijas, tarnavo bent metus Britanijoje 
I D. karo metu, dalyvavo I ir II D. kare arba 
Korėjoje. Sąjungininkų veteranai taip pat 
gali gauti, jeigu jie, be vienos ar kitos mi
nėtų sąlygų, išgyveno Kanadoje 10 metų.

Asmeninė nuosavybė nebeturi reikšmės 
karo veterano pašalpos skyrimui, tačiau da
romas modifikuotas pajamų patikrinimas. 
Atsižvelgiama į tai, ar gaunama invalidumo 
pensija, darbo pensija, uždirbtos pajamos, 
išskyrus atsitiktines pajamas ($1000 į me
tus nevedusio ir $1.500 vedusio) senatvės 
pensija ir garantuotų pajamų papildas, jei
gu turi teisę jį gauti.

J neįskaitomas pajamas įeina slaugymo

pašalpa, socialinė parama ir visi priedai, 
gauti išlaikomiem vaikam, išskyrus šeimos 
priedus.

Vyrai veteranai ir našliai turi teisę gauti 
pašalpas suėjus 60 metų amžiaus, moterys 
veteranės ir našlės —- 55 metam amžiaus. 
Pašalpos gali būti paskirtos ir anksčiau, jei
gu jie ar jos dėl nesveikatos reikalingi prie
žiūros.

Pašalpų prašymai arba pasiteiravimai 
apie minėtus įstatymus siųstini karo vetera
nų pašalpų rajoniniam sekretoriui (Secretary 
of the War Veterans Allowance District 
Authority) artimiausioje karo veteranų rei
kalų departamento įstaigoje arba šiuo ad
resu: Chairman, War Veterans Allowance 
Board, Ottawa, Canada, KIA OP4.

Skelbia Hon. Daniel J. MacDonald, Minister of Veteran Affairs

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

Toronto, Ontario 
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

vieną šeštadienį jame yra išspausdi
namas vienas puslapis grynai religi
nio pobūdžio, kuriame būna pamal
dų tvarkaraštis, iš Senojo Testamen
to gražūs piešiniai bei citatos, vysk. 
F. Sheen ir Billy Graham straipsniai, 
na, ir kiekvieną šeštadienį kitokio 
turinio trumpa malda.

žinome, jog kas tiki ir viešai iš
pažįsta Kristų, tas jau vykdo Dievo 
valią. Todėl tikinčiųjų leidžiamų laik
raščių redaktoriai apie tai turėtų pa
galvoti ir parašyti apie tikėjimo tie
sas, nors Advento bei Gavėnios me
tu, jei jau to nebūtų gailma padaryti 
per ištisus metus.

Evangelija mums sako: “Visa, ką 
darote, darykite Dievo garbei”. Juk 
iš tikrųjų tik vienas Dievas yra to
bulas ir geras. Todėl man atrodo, 
kad mūsų spaudoje perdaug yra gar
binamas žmogus, kuris nėra tobulas 
ir geras, o tuo tarpu pamirštamas 
Dievas, kurį privalome garbinti ir 
mylėti. Rokas Petkevičius

PAMINKLAS, KURIAM 
NĖRA VIETOS

“TŽ” 1974 m. 35 nr. K. Krauzė iš 
Britanijos rašė, kad lenkai, norėda
mi pagerbti rusų išžudytus lenkus 
belaisvius, ryžosi pastatyti didelį juo
dą paminklą. Taip, žudyti karo be
laisvius yra baisiai žiaūtus dalykas, 
bet negalima užmiršti, kad ir lenkai 
mokėjo žudyti karo belaisvius. Štai, 
1920 m. rugsėjo mėnesį be karo pa
skelbimo visai netikėtai lenkai puolė 
Augustave mūsų dalinius, beveik be 
pasipriešinimo iš mūsų pusės įsilaužė 
į antro pulko antro batalijono štabą, 
suėmė štabą ir batalijono vadą ma
jorą Ramanauską. Pastarąjį lenkai 

nusivežė į savo štabą, ėmė tardyti, 
klausinėti apie Lietuvos kariuome
nės sudėtį. Majoras Ramanauskas len
kams pasakė, kad, remiantis Ženevos 
nuostatais, jie neturi teisės šių da
lykų belaisvius klausti, o jei klausia, 
tai belaisvis neprivalo atsakyti. Už 
šią pastabą majoras Ramanauskas 
buvo vietoj nušautas. Sis įvykis juo 
žiauresnis, kad Lietuva tą dieną dar 
nebuvo su lenkais karo stovyje.

Šio įvykio liudininkas —
vyr. pusk, žemaitis

LIETUVIŠKI SUVENYRAI
Kai reikia įteikti žymiam kana

diečiui už pagalbą Lietuvai kokį nors 
suvenyrą, sunku tinkamą rasti — 
koplytėlės ir koplytėlės; odos dirbi
nys, gintaras, ornamentinė lėkštė. 
Tai beveik viskas. Atgavus Vilnių, 
lietuvius nustebino vilniečių meist
rų Vyčio drožiniai ir Aušros Vartų 
Dievo Motinos pasidabruotų plokščių 
dirbiniai. Vytis buvo paprasčiausiai 
išpjaustytas iš ąžuolinės lentos,, bet 
puikiai išbaigtas. Kas šiuose kraštuo
se nemėgsta lekiančio žirgo? Kurį 
geresnį suvenyrą galima įteikti ka
nadiečiui? Ir kaina tokiu atveju ga
lėtų būti prieinama. S. Š.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintos plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus. 
Darbos sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Avo., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

m. sausio 1 d.:
Maksimalinė 
pajamų riba
$229.48*)
392.86*)

51.30
(be šeimos priedo)

149.68*)
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sėlių namuose. Paskaitą skaitė Jūra
tė Ciplijauskaitė. Tema: “Moteris ir 
mokslas”. Po paskaitos buvo svarsto
mi einamieji draugijos reikalai. Vi
sos entuziastingai ruošiasi Velykų 
stalui. Reikia tikėtis, kad ir šiais 
metais Velykų stale pamatysime mū
sų moterų menišką kulinariją, kuri 
pasižymi ne tik skoniu, bet ir gro
žiu. — Lituanistinei mokyklai 25 me
tų jubilėjaus proga kat. moterys pa
skyrė $100. Tai gražus mostas. Rei
kia tikėtis, kad ir kitos organizaci
jos neatsiliks nuo jų. A. A.

Lituanistinė mokykla kovo 8 d. 
AV parapijos salėje rengia sidabri
nės sukakties paminėjimą. Mokykla 
pradėjo darbą 1949 m. gruodžio 12 
d. su 12 mokinių ir vienu mokytoju. 
Greitai skaičius pašoko iki 40. Vė
liau mokykla išsiplėtė ir pradėjo 
veikti trys mokyklos su keliolika 
mokytojų bei dideliu mokinių skai
čium. Įsisteigė lituanistiniai kursai 
ir seminaras. Pasėtas grūdas davė 
didelį lietuvišką derlių. Dauguma 
pirmųjų mokinių baigė augštuosius 
mokslus, turi svarbias ir atsakingas 
pareigas, sukūrė lietuviškas šeimas, 
įsijungė į visuomeninės veiklos va
dovaujančių asmenų eilę. Jau jie 
nėra lietuvių mokyklos mokiniai, 
bet mokytojai. Džiugu buvusiems 
jų mokytojams ir visai lietuviškai 
visuomenei. Kor.

ŠYPSENOS
Ministerio pareiškimas

Sakoma, kad JAV žemės ūkio 
ministeris, susilaukęs priekaiš
tų už anekdotą apie Vatikaną, 
sugalvojo naują juoką. Girdi, 
žydų sinagoga Niujorke eksko- 
munikavo Mozę, nes rabinas pa
reiškė: “Jei Mozė būtų pasukęs 
i dešinę, o ne Į kairę, žydai būtų 
turėję arabų kraštų alyvą’’.

Baugina
— Atiduosiu dėdei! — baugi

na sūnų mama, rodydama j vy
riškį, einantį pro šąli.

— Atsiprašau, — atsako “dė
dė”, — ir aš jums galiu tokį ati
duoti!

Šykšti sesutė
— Jūrate, imk dešimt saldai

nių. Pusę atiduok broliukui.
— Aš jam duosiu tris.
— Argi nemoki iki dešimt su

skaičiuoti?
— Aš moku, bet broliukas dar 

nemoka...
Restorane

— Padavėjau, pažiūrėkite! 
Aluje musė plaukia!

— Ko jūs iš manęs norite? 
Kad aš jai gelbėjimo ratą nu- 
mesčiau?! Parinko Pr. Alš.

COMPARE Maintenance Co.
626 Gladstone Ave., Nemokamas kainos nustatymas

Sienų plovimas, kilimų, baldų ir
Toronto, Ont. M 6II 3J4 grindų valymas
Skambinkite Mark tel. 654-0956 arba Rocco tel. 535-3770

PERKI ŠEVI AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotos orbo naujos mašinos gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

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

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

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

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

“Baltijos” vajus vyksta labai ge
rai. Jeigu ir toliau taip seksis, tai 
reikalinga suma stovyklos žemės įsi
gijimui bus surinkta. Sausio pradžio
je, išsiuntus asmeninius laiškus, tuo
jau pat pradėjo grįžti atsakymai su 
aukomis. Vieni siunčia vienkartinę 
auką, kiti pasižada per “Litą” išmo
kėti sumą kelerių metų laikotarpyje. 
Vien tik sausio mėnesį gauta $517 
vienkartinėmis aukomis ir $305 pasi
žadėjimais. Stovyklavietės komitetas 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams, grei
tai atsiliepusiems į prašymą.

Vienkartinės aukos: D. Jurkus $50, 
P. Petrauskas 10, J. Žitkus 10, Iz. 
Mališka 25, P. Bendikas 5, A. Keb- 
lys 5, V. Kačergius 5, C. Januškevi
čius 5, Br. Staškevičius 10, S. J. Ver- 
bylos 15, J. Adomėnas 2, Alb. Guo- 
bys 100, G. Dargis 25, R. Kličius 15, 
A. Vaupšas 15, V. Pavilanis 5, P. Ve- 
rykis 50, S. J. Kęsgailos 10, Dauge- 
lavičiai 25, V. Stankūnas 75, V. 
Kudžma 10, J. Araminas 5, VI. Juodis 
10, S. V. Piečaičiai 10, L. Bulota 20. 
Pasižadėjimai per “Litą”: Iz. Mališ
ka $75, P. Beleckas 50, V. Bilevičius 
20, P. Jurgutis 100, B. Mozūras 50, J. 
Lukošius 5.

Nevisų adresai buvo žinomi. Dėlto 
nevisiems laiškai buvo pasiųsti. Bet 
visus prašome aukoti “Baltijos” sto
vyklavietės žemei pirkti. Aukas siųs
ti: J. Šiaučiulis, 1500 De Seve St., 
Montreal, Que. P. Adamonis, 

vajaus vedėjas
"Litas” sumažino palūkanas už pa

grindines paskolų ir santaupų sąskai
tas % %. Kitos finansinės instituci
jos už santaupų palūkanas sumažino 
nuo vieno iki kelių nuošimčių; pvz. 
už taupomąsias sąskaitas (true sav
ings) bankai moka tik 7.25%, už vie- 
nerių metų terminuotus indėlius tik 
6.75%, o už trumpalaikius indėlius 
tik 614%. Palyginkite šias palūkanas 
su “Lito” palūkanomis ir padarykite 
reikiamas išvadas, jeigu laikote pini
gus kur nors kitur.

Per sausio mėnesį “Litas” paaugo 
$108.000, o per vasario mėnesį yra 
vilčių padidėti net $200.000 ar dau
giau. Šiuo metu “Litas” turi pakanr 
karnai pinigų net ir didesnėms pa
skoloms, todėl perkantieji naujas 
nuosavybes, automobilius ar kitą tur
tą turėtų kreiptis į “Litą”.

Jau priimami užsakymai trečiosios 
serijos olimpiniams pinigams. “Li
tas” tarpininkaus tik užsakytiem rin
kiniam gauti ir pinigus nurašys nuo 
užsakytojo sąskaitos, priimant užsa
kymą. Trečiosios serijos pinigų kai
nos: pavienės monetos plastikiniame 
įpakavime $47,50, pavienės monetos 
atskirose dėžutėse $52, keturių mo
netų rinkinys raudonoje dėžutėje 
(custom) $55, toks pat rinkinys mė
lynoje dėžutėje (prestige) $60 ir “De 
Lux” — $82,50. —- “Litas” dar turi 
kelis neparduotus H-sios serijos rin
kinius senomis kainomis. Taip pat 
jau galima gauti olimpinės loterijos 
bilietų. Pr. R.

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd.
• Namai 767-7820

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

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

(prie Howard Park Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORO N T O
Anapilio žinios 

Telefonas: 277-1270
— Praėjusį sekmadienį, minint 

tikinčiosios Lietuvos Dieną, pamal
dose prisiminta K. Bendrijos per
sekiojimas Lietuvoje. Padaryta spe
ciali rinkliava.

— Tikybos pamokos vaikams sek
madieniais — po 11 v. pamaldų kle
bonijoje.

— Vasario 26 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Dana Jonai
tytė. Užjaučiant velionės tėvelius ir 
atsižvelgiant į jų medžiaginę padė
tį, velionei dukrai kapavietė duota 
ir paruošta nemokamai.

— Praėjusį sekmadienį po pamal
dų išdalinti vokeliai su aukų kvitais 
už praėjusius metus. Šeimos, kurios 
nepasiėmė jų praėjusį sekmadienį, 
maloniai prašomos tai padaryti šį 
sekmadienį. Tiems, kurie specialiai 
yra aukoję Anapilio statybai, kvitai 
paruošiami šią savaitę.

— Priešvelykinis susikaupimas — 
rekolekcijos bus kovo 20-23 dieno
mis. Anapilio salėje. Rekolekcijas 
ves svečias kun. Anicetas Tamošai
tis, SJ.

— Sį sekmadienį įvyksta Prisikė
limo banko metinis narių susirinki
mas. Sis bankas savo skyrių turi 
taip pat Anapilio patalpose. Būtų 
gera, kad asmenys ir šios parapijos, 
kurie naudojasi bankelio skyriumi, 
dalyvautų susirinkime.

— Kovo 7, penktadienį, 8 v.v., St. 
Lawrence Centre bus smuikininkės 
Danos Mazurkevičienės, neseniai at
vykusios iš Lietuvos, koncertas.

— Sį trečiadienį Sv. Jono liet, ka
pinėse laidojama a.a. Antanina Ru- 
dzinskienė, Teresės Kalmatavičienės 
motina.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 7.30 
v.r. už Agnietę Kežinaitienę (užpr. 
VI. Germanavičiaus); sekmadienį, 
10 v.r., už a.a. Joną Petkūną, 11 v. 
už a.a. Antaną Cirūną (užprašė kat. 
moterų draugija) ir p.p. Matukų in
tencija.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba išrinko komitetą, 

kuris parinko vardus salėms: di
džioji salė A bus vadinama Kara
liaus Mindaugo mene; šoninė salė 
C — Karalienės Mortos svetaine; 
trečiojo augšto salė — Gedimino pi
lies mene; apatinė salė B — Vytau
to Didžiojo mene. Svetainė pavadin
ta vardu Lokys.

— Visuotinis LN narių susirinki
mas bus kovo 23, sekmadienį, 3 v. 
p.p., Mindaugo menėje.

— LN Moterų Būrelio rengiama 
naujų talentų popietė bus kovo 8, 
sekmadienį, 3.30 v.p.p., Mindaugo 
menėje. Įėjimas — $3.50, studen
tams — $2.00.

— Nauji nariai: Petras Sernas, 
Antanas Šileika, Feliksas Jonynas.

— Pranešimai į sekantį LN biu
letenio numerį turi būti paduoti iki 
pirmadienio vakaro.

“Gintaro” sukaktuviniam 
koncertui bilietų galima gauti 
paskambinus M. Vasiliauskienei 
tel. 251-5126 po 6 v.v. arba O. 
Radzevičienei 827-5620, E. Na- 
mikienei — 534-3763.

Len Platt-PIačiakis, anksčiau 
pasižymėjęs futbolo žaidėjas 
gimnazijos komandoje “Gordon 
Graydon Hawks”, gavo stipen
diją ir dabar studijuoja Tulsa 
universitete JAV-se. Ten taip 
pat žaidžia “Golden Hurricanes” 
klube. Jo nuotrauka ir platoka 
informacija buvo išspausdinta 
savaitraštyje “The Mississauga 
News” 1975. II. 26.

Iš Lietuvos atvyko ir apsigy
veno Toronte lietuvaitė Rūta 
Reznick (vyro pavardė). Lietu
vos universitete ji yra baigusi 
anglų kalbą ir literatūrą. Šiuo 
metu ji jieško darbo.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte. ■ ..... - UIT—
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 5354329.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pr. sekmadienį mūsų šventovė

je buvo atitinkamai paminėta Ti
kinčiosios Lietuvos Diena. Ji sie
jama su šv. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, švente. Buvo naudojami 
specialūs Mišių tekstai; pritaikytą 
pamokslą sakė kun. Eugenijus Jur
gutis, OFM. Antroji rinkliava buvo 
skirta Lietuvos religinei šalpai.

— Choro repeticijos: kovo 6, ket
virtadienį, 7.30 v.v. muzikos studi
joje; kovo 9, sekmadienį, po 11.15 
v. Mišių muzikos studijoje. Choro 
koncertas bus kovo 23 d., 4 v.p.p., 
mūsų salėje.

— Ateinantis penktadienis yra 
mėnesio pirmasis. Ligoniai ir se
neliai lankomi iš anksto susitarus.

— Parapijos skoloms mokėti mė
nesinė rinkliava bus šį sekmadienį.

— 5į sekmadienį prasidės mūsų 
parapijos metinės rekolekcijos. Jas 
ves kun. Kazimieras Pugevičius. 
Sekmadienį sakys pamokslus per 
visas Mišias. Vakare, 7.30 v. Parodų 
salėje — jo paskaita. Šiokiadienių ry
tais — Mišios ir pamokslas 9 v., va
karais — išpažintys 7 v., pamoks
las ir Mišios — 7.30 v.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mišių 
pas seseles.

— Kvietimai-bilietai į parapijos 
vakarienę, kuri bus kovo 16 d., gau
nami pas V. Tasecką ir parapijos 
raštinėje. Auka už bilietus bus įskai
toma kaip asmeninė auka parapijai.

— Visuotinis parapijos susirin
kimas — kovo 23 d., po 11.15 v. Mi
šių. Jame bus renkami 10 par. tary
bos narių.

— Religinis koncertas, rengiamas 
latvių katalikij mūsų parapijos nau
dai, įvyks balandžio 6 d., 4 v.p.p., 
Blessed Sacrament šventovėje, 24 
Sheridan Ave. Bilietai gaunami raš: 
tinėje ir kioske pas p. Misevičių.

— Parapijos bibliotekoje yra per 
4000 knygų. Vedėja p. Miniotienė 
išvyksta ilgesniam laikui atostogų; 
biblioteka veiks įprasta tvarka. Rei
kalus tvarkys J. Jurėnas ir D. Za
karevičienė.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Jus
tiną Puskunigį; 8.30 v. — už Petro
nėlę Misevičienę — metinės, užpr. 
V. B. Misevičių;; 9 v. — už Zu
zaną Pleinienę, užpr. V. I. Liš- 
kauskų; 9.30 v. — už Guobų šeimos 
mirusius, užpr. M. Guobos; sekmad., 
8 v. — už Mariją, Adomą ir Vytą 
Kiaupas, užpr. A. A. Kuolų; 9 v.
— už 1974 m. mirusius Prisikėlimo 
banko narius, užpr. banko; 10 v. — 
už Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienės; 11.15 v. — už Eleną 
Tuinylienę, užpr. B. S. Sakalų; 7 v. 
v. — už Jurgį Smolskį, užpr. B. 
Vaitiekūnienės.

Pašto streiko metu buvo iš
spausdinti du “TŽ” numeriai, 
bet negalėjo būti išsiųsti. To- 
rontiečiai juos gavo krautuvė
se, lietuvių institucijose ir šven
tovėse po pamaldų. Artimesnės 
lietuvių kolonijos per savo pa
siutimus 9 “TŽ” numerį parsi
gabeno ir po pamaldų išdalino 
skaitytojams. Likusioji siunta
— 8 ir 9 numeriai išsiųsti skai
tytojams per paštą kovo 3 
d. Tikimės, kad kurį laiką paš
tas veiks normaliai ir laiku pri
statys “TŽ” skaitytojams.

“T. žiburių” spaudos baliaus 
loterija ir šiemet buvo sėkmin
ga. Laikraščio leidėjai nuošir
džiai dėkoja visiems tautie
čiams, vienaip ar kitaip prie jos 
prisidėjusiems. Jie ypač dėkoja 
atsiuntusiems laimikius: A. L. 
Pilypaičiui — “Knight TV a. 
Appliances Ltd.” savininkui 
Hamiltone (už nuolaidą, perkant 
televizijos priimtuvą); S. J. Tu- 
mosai — už radijo priimtuvą; 
dail. Pr. Baltuoniui — už skulp
tūrą; keramikėms V. Balsienei 
ir S. Pacevičienei — už kerami
kos kūrinius; dailininkams už 
paveikslus — E. Stankuvienei, 
A. Tamošaitienei, A. Tamošai
čiui, R. žiūraitienei, L. Urbo
nui; už tortą — Napoleoną — 
V. Ottienei; už menišką audinį
— p. Vaitkienei; už stalinę lem
pą — “Mohawk Furniture” 
krautuvei; ir visiems kitiems, 
kurie prisidėjo mažesnėmis do
vanomis.

“A t ž a 1 y n o” tėvų komiteto 
pastangomis kovo 2 d. žemu
tinėje L. Namų salėje buvo su
ruoštas šeimyninio pobūdžio 
pobūvis. Dalyvavo gana daug 
tėvų ir “Atžalyno” bičiulių. 
Pirm. V. Stabačinskas visus pa
sveikino ir “Atžalyno” darbuo
tojams įteikė dovanas. Meninę 
programą atliko atžalyniečiai, 
vadovaujami S. Martinkutės, D. 
Remeikytė ir buvęs “Baltijos” 
kvinteto narys Erikas Rotkis.

į Elektros rangovas

I Atom Electric Co. 
j Atlieku visus elektros įrengimo 
i darbus • 328 DUPONT St. •

Tel. 923-7194 • Namų 766-8372 
Toronto, Ontario 

Savininkas A. ČEPONIS

Kun. K. Pugevičius, Ameri
kos Liet. Katalikų Tarnybos ve
dėjas ir buvęs Baltimorės vys
kupijos televizijos bei radijo 
programų direktorius, kalbės 
Toronto Prisikėlimo par. Paro
dų salėje kovo 9, sekmadienį, 
7.30 v. v. Jis gvildens temą, lie
čiančią Kanados ir JAV lietu
vius. Visi kviečiami dalyvauti.

Toronto Prisikėlimo Parapi
jos Kredito Kooperatyvo visuo
tinis metinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1975 m. kovo 9, sek
madienį, 4 v. p. p., Prisikėlimo 
par. salėje, 1021 College St., 
Toronte. Narių registracija pra
sideda 3 v. p. p., Susirinkimo 
dalyviams yra paskirtos pinigi
nės premijos: pirmoji — $50, 
antroji $25 ir sekančios aštuo- 
nios po $10, kurios bus dalina
mos loterijos būdu. Po susirin
kimo — užkandžiai ir kavutė. 
1974 m. apyskaitos nariams bus 
išsiuntinėtos pasibaigus pašto 
streikui. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime. Valdyba

Metinis “Paramos” narių su
sirinkimas — kovo 16, sekma- 
denį, 3 v.p.p., 1573 Bloor St. 
West, Lietuvių Namuose. Re
gistracija prasidės 2 v.p.p. Pra
šome atsinešti knygutes. Į susi
rinkimą kviečiami visi, įskai
tant ir tuos, kurie dėl kurių 
nors priežasčių pakvietimų ne
gavo. Vedėjas

Klevelando “Grandinėlė”, 
kviečiama Anapilio Moterų Bū
relio, gegužės 10 d. atvyks į 
Torontą su naujai paruošta pro
grama ir ją atliks Anapilio sa
lėje. Rengėjos savo pranešime 
rašo: “Bus ten šokių išeiginių ir 
vestuvinių, linksmų ir liūdnes
nių, padykusių ir romantiškų. 
Nauji muzikantai gros, jauni šo
kėjai šoks. Keisis šokėjų drabu
žiai, keisis gyvas spalvotas Ana
pilio scenos vaizdas, keisis šokė
jai, keisis šokių turinys. Nesi
keis tik pakili “Grandinėlės” 
programos nuotaika — žaismin
ga, pagaunanti”. Po programos 
ir vaišių — šokiai, grojant estų 
orkestrui.

“Parama” nuo kovo 1 d. pa
darė sekančius pakeitimus: už 
asmenines paskolas ima 9 ¥2 %, 
už nekilnojamo turto paskolas 
— 9 ¥2 % Už vienerių m. termi
nuotus indėlius moka — 8¥2%, 
taup. s-tą 7¥2%. 90 dienų ter
minuoti indėliai panaikinti.

Lituanistinių mokyklų mo
kytojų suvažiavimas įvyko ko
vo 1, šeštadienį, Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Dalyvavo per 50 
mokytojų. Paskaitas skaitė: A. 
Abromaitienė, A. Tamošaitis, A. 
Rinkūnas ir dr. H. Nagys. Be to, 
buvo ir simpoziumas dviejų kul
tūrų tema. Simpoziumo nariai 
-— A. Čepas, R. Mažeikaitė, K. 
Parėštytė, S. Valiūnaitė. Sim
poziumą organizavo G. Juozapa
vičiūtė. Mokyklų vedėjai bei at
stovai padarė pranešimus. Visi 
suvažiavusieji gyvai dalyvavo 
diskusijose. Vakarienės metu 
suvažiavimą sveikino gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas, KLB krašto 
valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, KLB Toronto apylinkės 
vardu — pirm. M. Abromaitis, 
“T. Žiburių” — kun. Pr. Gai
da. Suvažiavimą rengė KLB kr. 
valdybos švietimo komisija, ku
riai pirmininkauja S. Martin- 
kutė.

Lietuvių Studentų Ateitinin
kų Sąjungos centro valdyba 
šiais metais sudaryta Toronte. 
Pirmininkas — E. Girdauskas 
(24 Maynard Ave., Toronto, 
Ont. M6K 2Z9, tel. 416-533- 
0342), dvasios vadas kun, J. 
Staškus, vicepirm. R. Urbonai
tė, ižd. R. Puteris, laiškų sekr. 
R. Birgelytė, bendraraščių sekr.
R. Čepaitytė.

Salezietis misijonierius, dir
bąs Ekvadore kaip būsimų ku
nigų auklėtojas kolegijoje, at
siuntė laišką “TŽ” redakcijai, 
prašydamas paskelbti jo pagei
davimą, būtent, kad ir lietuviai 
paremtų lėšomis misijonierių 
pastangas. Esą galima pasiimti 
globoti vieną klieriką, mokant 
po $5 į mėnesį. Globėjai gauna 
savo globotinių adresus ir gali 
su jai susirašinėti. Minėto misi- 
jonieriaus adresas: Rev. John 
Porter, SDB, Don Bosco Col
lege, Box 2303, Quito, Ecuador,
S. A. Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: Rev. John Porter, SDB, 
Seminaire Salėsien — Mont 
Don Bosco, Sherbrooke, P.Q., 
Canada.

Žurnalistas Lubor J. Zink 
“The S u n” straipsnyje apie 
baltiečių vakarą Otavoje buvo 
klaidingai pažymėjęs, kad va
karo data parinkta vasario mė
nesį, atsižvelgiant į Estijos ir 
Latvijos nepriklausomybės da
tas. Klaida buvo atitaisyta S. 
Pranckūno laišku tame dienraš
tyje II. 27.

STUDENTAI! MONTREAL®
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba kviečia 
1975 m. kovo 22, šeštadienį, 4 v.p.p., Aušros Vartų parapijos

salėje, 1465 De Seve St., Montreal, Que.

metinį visuotinį narių SUSIRINKIMĄ

Atvykite t šokius 
kovo 8 d.,8v. k, 
GROS ORKESTRAS 
"PHASE FIVE"

didžiojoj lietuvių naivių salėj 
kovo 9, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 

rengiama

POPIETĖ
PROGRAMOJ: talentų pasirodymas, feljetonas 

ir kitos staigmenos 

Vaišės, loterija, baras
Hunas — S3-50. LIETUVIU NAMU
studentams — S-.00 MOTERŲ BŪRELIS

Kovo 22 — 23 dienomis

PRISIKĖLIMO PARODŲ SALĖJE

RENG/4MA ČIKAGOS
~ T V KŪRYBOS —

grafikos
P/tUODA

ATIDARYMAS — kovo 22, šeštadienį, 4v.p.p.
Parodą atidarys dail. T. VALIUS. 
Kviečiame visus atsilankyti

Mylirhai MOTINAI

a^a. Antaninai Augustaitienei 
mirus, gilaus liūdesio prislėgtiems — dukroms VIK
TORIJAI, MARIJAI, ELENAI, sūnui EDVARDUI bei 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

____ ________  P. O. Eidukaičiai

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados vietininkijos suvažia
vimo išrinktoji valdyba, susirin
kusi pirmo posėdžio vasario 2 
d. L. Namuose, kooptavo Vy
tautą Keturakį ir pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Stepas Jakubic- 
kas (suvažiavimo išrinktas), pa
vaduotojai — Giliaras Urbonas 
ir Andrius Usvaltas, sekr. Vyt. 
Keturakis, ižd. Stasys Beržinis, 
nariai spaudos ir kultūros rei
kalams — Gediminas Rugienis, 
Jonas Vieraitis, Petras Gabrys, 
ši valdyba nutarė surengti LAS 
Kanados vietininkijos 25 metų 
sukakties minėjimą spalio 25 d. 
Toronto L. Namuose. S. J.

Federacinio parlamento na
rio Caccia iniciatyva West Park 
Secondary School patalpose bu
vo surengta Davenport rajono 
gyventojų konferencija — “Da
venport Community Confe
rence”. Dalyvavo apie 200 as
menų, daugiausia smulkių vers
lininkų. Jie išklausė įvairių mi
nisterijų atstovų pranešimus ir 
pateikė savo klausimus. Dau
giausia skundų išgirdo pašto at
stovas dėl nepatenkinamo gy
ventojų aptarnavimo. Iš lietu
vių dalyvavo A. Bumbulis, ku
ris turėjo progos iškelti “T. ži
burių” nusiskundimą dėl lėto 
pašto patarnavimo. Streiko me
tu centrinis paštas atsisakė duo
ti leidimą Mississaugos skyriui 
priimti laikraštį.

“The Globe a. Mail” 1975. II. 
28 išspausdino muzikos kritiko 
John Kraglund straipsnį “A 
boost for the violin from 
Russia?”, kuriame autorius pla
čiai ir palankiai rašo apie smui
kininką Mazurkevič ir jo žmoną 
smuikininkę Pomerancaitę-Ma- 
zurkevič. Jiedu yra nauji atei
viai, garsiojo smuikininko David 
Oistrach mokiniai. Pirmasis jų 
koncertas bus Town Hall St. 
Lawrence Centre kovo 7 d., D. 
Pomerancaitė yra gimusi Kau
no gete, bulvių maiše išnešta 
iš jo ir globota Kipro Petrausko 
šeimoje. Jos tėvai gete išliko 
gyvi, perėjo Dachau ir Buchen- 
waldo kone, stovyklas ir 1947 
m. visa šeima susijungė.

Namuose

įėjimas nariams — $1.50, 
kitiems — $2.00

Rengia — KLK Moterų 
Dr-jos Centro valdyba

Labai gausi dalyvėmis popie
tė — mergvakaris buvo suruoš
tas Prisikėlimo parapijos salėje 
vasario 23 d. Jis buvo skirtas 
Rymantei Jurcevičiūtei, besi
rengiančiai ištekėti už Rimanto 
Kaknevičiaus. Dalyvavo apie 
450 ponių. Nuotakai buvo įteik
ta daug ir vertingų dovanų.

Baltiečių vakarą Toronte, ku
rį surengė latvių tautinių šokių 
grupė “Daugavina” Seneca ko
legijoje, plačiai aprašė latvių 
savaitraštis “Latvija — Ameri
ka” 1975. II. 8. Jame dalyvavo 
200 programos atlikėjų ir 800 
žiūrovų. Lietuviams atstovavo 
“Atžalynas”.

Dvi Tado Maco spalvotos 
skaidrės buvo atrinktos 53-čiai 
metinei Toronto universiteto 
foto parodai Hart House patal
pose. Skaidrėse matyti natūra
liai grakšti studentė Laima Ja- 
gėlaitė. Stud. M. Paulaitis gavo 
garbės pažymėjimą už nuotrau
ką “šefas”.

“The Catholic Register” va
sario 22 d. išspausdino NC. 
News Service informaciją, pa
ruoštą kun. K. Pūgevičiaus, apie 
religinę būklę Lietuvoje. Joje 
suminėti faktai iš “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
4 nr., kuris išspausdintas ir 
anglų kalba.

Pajieškojimas
Dirbanti lietuvė našlė, 55 metų am

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

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, Čis- 
nokas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką 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!

Darbų tvarka:
1. susirinkimo atidarymas;
2. balsų skaičiuotojų ir susirinkimo 

pirmininko rinkimai;
3. praėjusio susirinkimo protokolo 

skaitymas ir priėmimas;
4. pranešimai — pirmininko, 

vedėjo ir kredito komisijos;
5. 1974 m. apyskaita ir balansas;
6. revizijos komisijos pranešimas;

Po susirinkimo
’Narių registracija prasidės 3 vai. 30 min. po pietų. Nariai prašomi atsi

nešti nario knygeles. Kandidatų siūlymo reikalu prašome atkreipti dėmesį j 
šią ištrauką iš “Lito” statuto XIII dalies 2 poskyrio: “Kandidatų į valdybą 
ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu bent dviejų unijos narių 
ir įteikti unijos sekretoriui iki susirinkimo atidarymo. Prie siūlymo turi 
būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas būti renkamu.” Kandidatams 
pasiūlyti formos gaunamos abiejuose “Lito” skyriuose arba išsiunčiamos 
paštu, paskambinus telefonu. A. Kličius, “Lito” sekretorius

Pastaba: Šiais metais “Lito” valdyboje savo trejų metų kadenciją už
baigė Romas J. Išganaitis ir Justas Kibirkštis, kredito komisijoje — Vin
cas Piečaitis, revizijos komisijoje — Bronius Niedvaras. Pagal statutą, jie 
gali būti pasiūlyti kandidatais perrinkimui.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Vasario 16 d. pamaldose daly

vavo gana daug tautiečių. Klebonas 
turiningame pamoksle kreipėsi ir į 
jaunimą, skatindamas išlaikyti lietu
vybę savo širdyse, kaip ją išlaikė per 
70 metų mūsų tėvai ir seneliai. Cho
ras gražiai giedojo atitinkamas gies
mes. Skautai pamaldose dalyvavo or
ganizuotai su vėliavomis. Pamaldų 
užbaigoje sugiedotas Lietuvos him
nas.

— Vasario 16 d. po 11 v. pamaldų 
par. svetainėje Sv. Elzbietos Dr-ja 
suruošė pusryčius, į kuriuos atsilan
kė per 120 tautiečių.

— Kovo 16 d. po 11 v. pamaldų 
mūsų svetainėje Sv. Onos Dr-ja ruo
šia bendrus pusryčius ir kviečia vi
sus atsilankyti. Reikia pažymėti, kad 
abi draugijos — Sv. Elzbietos ir Sv. 
Onos seniau suruošdavo dideles va
karienes bei kitokius renginius. Su
mažėjus narių skaičiui, turi pasiten
kinti mažesniais renginiais. Abi drau
gijos vertos visuomenės paramos.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius 
nuoširdžiai kviečia visus savo parapi
jiečius gausiai atsilankyti į rekolek
cijas kovo 20, 21, 22 dienomis. Jas 
užbaigsime sekmadienį — kovo 23 d. 
11 v. pamaldomis ir bendra Komuni
ja. Po to svetainėje par k-tos suruoš 
bendrus pusryčius, į kuriuos esate 
visi kviečiami. Rekolekcijas ves “T. 
Ž.” red. kun. dr. Pr. Gaida.

— Parapijos choras pradėjo inten
syviai ruoštis margučių vakarienei. 
Patys choristai atliks visus darbus. 
Vakarienė įvyks balandžio -5 d., 7 
v.v., par. svetainėje. Bus koncertas, 
kuriame numatoma pasirodyti su pa
saulinių 
dainomis, 
sekstetas, 
gražiausi 
pasivaišinti karšta vakariene. Šokan
čiuosius linksmins puikus bavariškas 
orkestras. Veiks turtingas gėrimų 
baras. Iš anksto visi kviečiami, ypač 
aušriečiai. Nepamirškime ir šio va
karo loterijos — paremkime ją do-

ir lietuvių kompozitorių 
Atskirai pasirodys moterų 
Bus premijuojami patys 

margučiai. Dalyviai galės

|| fl Dj fl |f sumažini pajamų mokesčius 
fl fl I* ir sutaupai pensijai

OI fl |k| || | T |k| duoti užtikrintą pensijos 
dlrlIlUlLl 1 planą gali 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., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

k t | IT * ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
L 1 1 H O MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines ............................... 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.0% Nekiln. turto .......................... 10.5%
Term. ind. 1 m. ..... 8.0% Čekiu krediti ........................... 12.0%
Term. ind. 2 m. 8.25 % Investacines nuo .................. 11.5%
Term. ind. 3 m. 8.5 %

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

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

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

KASOS VALANDOS:

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

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

7. rinkimai: 2 narių j valdybą,
1 nario į kredito komisiją ir
1 nario į revizijos komisiją;

8. diskusijos, balanso priėmimas ir 
pelno paskirstymas;

9. gyvybės draudos pakeitimas už 
paskolas;

10. 1975 m. sąmatos priėmimas;
11. klausimai ir sumanymai;
12. susirinkimo uždarymas.

- VAKARIENE.

vanomis — laimikiais.
— D. Savaitės pamaldų tvarka: D. 

Ketvirtadienį, kovo 28 d., 7.30 v.v., 
Paskutinės Vakarienės pamaldos, D. 
Penktadienį, 3 v.p.p., Kristaus kan
čios pamaldos, D. Šeštadienį, 6.30 v. 
v., ugnies, velykinės žvakės ir van
dens šventinimas bei Velykų vigili
jos pamaldos. Velykų rytą, 6.30 v., 
Prisikėlimo pamaldos, sekančios Mi
šios — 11 v.r.

— Šių metų mūsų par. tarybos su
dėtis: Jul. Bernotienė, J. Staniulis, D. 
Alanskienė, T. Jonušas, G. McNama
ra ir A. Russell.

— Mirė: a.a. V. Naruševičius, 81 
metų amžiaus. Palaidotas vasario 10 
d.; a.a. A. Tamkevičius, 72 m. am
žiaus, palaidotas vasario 18 d. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Malonu, kad mūsų vaikai pirma

jai Komunijai paruošiami lietuviškai. 
Tai sena mūsų tautos tradicija. Mū
sų motinos verpdamos prie ratelio 
mus paruošė lietuviškai pirmajai Ko
munijai, nors buvo sekamos ir per
sekiojamos rusų žandarą. Okupuoto
je Lietuvoje motinos (noko vaiku
čius tai didelei šventei, nežiūrint kie
to komunistinio režimo. Čia mūsų 
juk niekas nepersekioja. Seselė Pau
lė visuomet pasiruošusi religiniam 
ir tautiniam darbui. Nepraleiskime 
progos, kol dar nevėlu. Skambinkite 
seselei Paulei tel. 766-9397, kad ji 
galėtų mūsų vaikučius laiku tinka
mai paruošti.

— Antanas Vaupšas, AV par. ko
miteto pirmininkas, praleisti atosto
gų išskrido į Meksiką.

— Mirė du AV parapijiečiai, se
nesnės kartos ateiviai: Ona Krūpaus- | 
kienė ir Feliksas Valatkevičius. Gi
li užuojauta artimiesiems. A. A. ■« 

“Gintaro” ansamblis vasario 23 d.
buvo nufilmuotas X televizijos sto
ties. Transliacija televizijoje bus pa- : 
skelbta vėliau.

Katalikių moterų draugijos gausus 
susirinkimas įvyko vasario 23 d. se- 

(Nukelta į 7-tą psl.)


