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Kalbėti vien sau ?
Vasario 16 minėjimai visose lietuvių gyvenvietėse ir šiemet 

praėjo pakilioje, ryžtingoje nuotaikoje. Kanadoje ši šventė praėjo 
su ypatingu pakilumu didžiosiose kolonijose — Toronte, Montre- 
alyje ir Hamiltone. Montrealyje dalyvavo pats VLIKo pirmininkas 
dr. K. J. Valiūnas, o Toronte ir Hamiltone — Simas Kudirka. 
Pastarojo pamatyti ir pasiklausyti susirinko rekordinis tautiečių 
skaičius. Jo dėka žymiai didesnis buvo ir angliškosios spaudos 
susidomėjimas. Pvz. Hamiltono “Spectator” Lietuvos temai ir S. 
Kudirkai parodė gana daug dėmesio. Taip pat plačiai rašė “The 
Toronto Sun”, Mississaugos miesto savaitraščiai; kiek mažiau 
“The Toronto Star”. O ir mažesnėse lietuvių kolonijose Vasario 
16 šventė buvo plačiai paminėta. Pvz. St. Catharines, Ont., mieste, 
kur lietuviai nėra gausūs, Lietuvos vardas buvo minimas ištisą 
savaitę radijo bei televizijos programose, taip pat vietinėje spau
doje. Į šventę buvo įtraukti ir kitataučiai. Panašia linkme ėjo ir 
kitų miestų tautiečiai — Londono, Windsoro, Sudburio, Kalga- 
rio . . . Kaikurios apylinkės pasiuntė rezoliucijas vyriausybei. 
Prie to sąjūdžio prisidėjo sėkmingas baltiečių vakaras Otavos 
parlamento rūmuose, žodžiu sakant, Vasario 16 proga buvo išeita 
ir į kitataučių visuomenę.

★ ★ ★

Kažkodėl mūsuose minėtos šventės proga iškyla ir abejonė: 
ar verta kviesti nelietuvius? Vienur tik pašnibždomis, kitur jau 
gana garsiai kalbama, esą kitataučiai nereikalingi — gadina nuo
taiką, ypač “politikieriai”, kalbą savo reikalais. Girdi, būtų žymiai 
geriau užsidaryti savose salėse ir grynai lietuviškai atšvęsti Nepri
klausomybės šventę. Tai trumparegiška ir pavojinga pagunda. 
Juk mes tų švenčių turime visą eilę, švenčiame jas vieni, be kita
taučių. Ar ir Vasario 16 turėtume taip kasdieniškai atšvęsti? Kada 
gi tada išeitume į plačiąją viešumą? Vasario 16, kaip iškiliausia 
mūsų šventė, yra labai gera proga pažvelgti plačiau ir iškelti 
Lietuvos bylą didesnėje viešumoje. Tegu toje šventėje dalyvauja 
kiek galint daugiau kitataučių ir tepamato lietuvių tautos laisvės 
troškimą. Laukiant gausesnio kitataučių dalyvavimo, galima pa
ruošti ir atitinkamą programą, kuri savo ilgumu neatgrasintų 
svečių. Nėra ko bijoti ir vadinamųjų politikierių. Jie dažnai būna 
mums reikalingi įvairiuose visuomeniniuose reikaluose. Nevienas 
jų patenka į augštas valdžios pareigavietes, susiduria su Lietuvos 
byla įvairiomis aplinkybėmis. Kai tuo klausimu būna gerai orien
tuoti, pasitarnauja ir Lietuvos, ir lietuvių bylai. Ypač svarbu 
turėti gerus ryšius su parlamento atstovais, nuo kuri4 daug pri
klauso politiniai reikalai. Australija šiuo atžvilgiu yra minėtinas 
atvejis.

★ ★ ★

Taigi, atviroji Vasario 16 minėjimų linkmė yra ne tik palai
kytina, bet ir plėstina. Ji jau gana ryški JAV-se, Kanadoje, P. 
Amerikoje ir Europoje, š. Amerikoje jau yra įsigalėjusi tradicija 
Vasario 16 proga kreiptis į miestų, provincijų-valstijų ir federaci
nių vyriausybių sferas. JAV-se Vasario 16 paminima net kongrese. 
Tai pasididžiavimo vertas dalykas. Reikėtų nebent atkreipti dėme
sį į akademinius sluogsnius. Mūsų minėjimuose dalyvauja dau
giausia politikos žmonės. Dabartinės visuomenės sąrangoje daug 
lemia universitetai — profesoriai ir studentai. Kalbėtojais vertėtų 
kviesti ir intelektualus. Mūsų studentai galėtų rengti Vasario 16 
minėjimus universitetuose arba Lietuvių Dieną, prisitaikant prie 
vietos sąlygų. Taipgi nereikėtų užmiršti darbininkų bei tarnautojų 
unijų vadų. Jie yra įtakingi žmonės, toli gražu nevisi “raudoni”. 
Ryšiai su jais gali nuteikti pozityvia linkme. Juk pavergtų tautų 
laisvinimui reikia kuo plačiausios talkos. Daugelis mano, kad prie 
jų ir kitų augščiau stovinčių asmenų gali prieiti tik mūsiškiai 
tūzai. Nevienas faktas rodo, kad prie jų gali prieiti kiekvienas, 
jei moka. Tokie dalykai pavyksta kartais net visai mažom lietuvių 
kolonijom, jeigu yra bent vienas apsukresnis veikėjas, mokąs 
palaikyti ryšius su kitataučiais. Taigi, atviroji linkmė yra prieina
ma visiem. Svarbu tik suprasti, kad kalbėjimas vien sau mažai 
naudos teduoda.

KANADOS I • • |
įvykiai Darbininkų algos

Pasaulio įvykiai
V. BERLYNO SAVIVALDYBĖS RINKIMUS SUDRUMSTĖ IR VISĄ V. 

VOKIETIJĄ sukrėtė anarchistų veiksmai — šio miesto krikščionių 
demokratų vado P. Lorenzo pagrobimas, įvykdytas gaujos, kuri 
save vadina Birželio 2-rosios Sąjūdžiu. Gaujos pavadinimas susie
tas su 1967 m. birželio 2 d. studento B. Ohnesorgo žuvimu nuo 
policijos kulkų kairiųjų demonstracijoje. Naujasis anarchistų sąjū
dis yra tapęs garsiosios Meinhofo - Baaderio gaujos įpėdiniu. Pa
starosios bankų plėšimai, policijos nuovadų sprogdinimai, žmonių 
žudymai ir grobimai buvo sustabdyti 1972 m., kai į policijos ran
kas pateko abu vadai — Ulrikė Meinhof ir jos bendrininkas And
reas Baader. Jų byla bus pradėta šį pavasarį Stuttgarte. Birželio 
2-rosios Sąjūdis už pagrobto P. Lorenzo gyvybę pareikalavo laisvės

Kanados pramonės darbinin
kų atlyginimai 1974 m. gruo
džio mėnesį pirmą kartą istori
joje pralenkė amerikiečių atly
ginimus. Vidutinis kanadiečio 
atlyginimas, įskaitant antvalan- 
džius, buvo $4.73, amerikiečio, 
taip pat su antvalandžiais, — 
$4.64. Statistiniai duomenys be 
antvalandžių dar nėra nustatyti. 
Devynių centų skirtumas nėra 
didelis, bet aliarmuojantis, nes 
1967 m. kanadiečio valandinis 
atlyginimas buvo 41 centu že
mesnis už amerikiečio. 1967-74 
m. laikotarpyje Kanados pra
monėje darbininkų atlyginimai 
buvo padidinti 89.2%, JAV pra
monėje — tik 59.5%. Kanados 
ekonominės tarybos pirm. A. 
Raynauld amerikiečių atlygini
mų pralenkimą laiko labai rim
tu dalyku — jis gali baigtis 
augštesnėmis kanadiškų gami
nių kainomis, kenksmingomis 
eksportui į JAV. šio pavojaus 
būtų galima išvengti tik tokiu 
atveju, jeigu Kanada pralenktų 
JAV augštesniu gamybos laips
niu. Ligšiolinė patirtis betgi ro
do, kad amerikietiškos įmonės 
savuoju produktingumu pralen
kia kandiškąsias. A. Raynauld 
pranešimu, Kanados ekonomi
nė taryba šiuo klausimu ruošia 
specialią studiją. Labai galimas 
dalykas, Kanada ir vėl turės 

nuvertinti dolerį, kad savo 
gaminių šiek tiek žemesnėmis 
kainomis galėtų sėkmingai var
žytis su amerikietiškais gami
niais JAV rinkoje. Pagrindinė 
kaltė dėl amerikietiškų atlygi
nimų pralenkimo tenka uni
joms, kėlusioms perdidelius rei
kalavimus ir susilaukusioms jų 
patenkinimo.

Kanados statistika paskelbė 
ekonominės krizės pradžią liu
dijančius 1974 m. paskutinio 
ketvirčio duomenis. Krašto ga
mybos ir paslaugų pajamos šia
me laikotarpyje, atskaičius in
fliacijos įtaką, krito 1.3%. Prieš 
tai ištisą pusmetį ekonominis 
Kanados augimas buvo susto
jęs. Paskutinieji duomenys jau 
prilygsta 1960-61 m. laikinei 
krizei. Per ištisus 1974 m. eko
nomija paaugo tik 3.7%. Rie
dėjimą pakalnėn liudija 1974 
m. palyginimas su 1973 m., kai 
ekonomijos augimas buvo ma
tuojamas 6.8%. Kanados vy
riausybė ekonomine krize laiko 
tokį laikotarpį, kai pusę metų 
sustoja ekonominis augimas ir 
po to įvyksta kritimas. Ši sąlyga 
jau yra pasiekta. Finansų minis- 
teris J. Turner, pripažindamas 
būklės rimtumą, atsisako imtis 
mokesčių sumažinimo ekonomi
niam augimui paspartinti, tikė-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto gintariečių orkestras, savo melodijomis palydįs tautinius šokius. Nuotraukoje matyti tiktai jo dalis. Iš 
kairės: A. Klibingaitytė, V. Pilipavičiūtė, I. Bubelytė, N. Genautytė; II eilėje — S. Klibingaitytė. Orkestrui va
dovauja muz. J. Govėdas, kuris yra ir .“Varpo” choro dirigentas. Nuotr. O. Burzdžiaus

Ar važiuoti Lietuvon?
Simas Kudirka palengva tam

pa legendine asmenybe. Nors 
nevisi, kurie šiuo metu gausiais 
būriais apie jį renkasi, daro tai 
su pilnu nuoširdumu; yra ir 
asmeninių motyvų, ir partinių, 
ir kitokių, bet tai tik išimtys. 
Daugumai jis yra gyvasis pa
vergtos tautos rezistencijos sim
bolis, žuvusiųjų, nukankintųjų 
ir kalinamųjų atstovas, kalbąs 
jų vardu, nes jie negali kalbėti.

Penkias dienas teko būti To
ronte šalia to mažo ūgio, bet 
stiprios dvasios žmogaus, jam 
lankantis Kanadoje. Teko klau
sytis jo minčių keliose vietose, 
pradedant tūkstantine auditori
ja Toronto Vasario 16 minėji
me ir baigiant pasikalbėjimais 
mažesniuose rateliuose. Norisi 
bent kaikuriomis tų minčių pa
sidalinti su tautiečiais, kurie to
kios progos neturėjo.

“Aš nesu didvyris” 
kartojo jis neviena proga. 
“Likimas išstūmė mane į prie
kį, ir aš padariau tik tai, ką 
turėjau padaryti”. Taip, tai tie
sa, kad pasaulio opinija atsi
kreipė į Simą tik tada, kai ame
rikiečiai jį begėdiškai išdavė, 
kai tas išdavimas buvo patvir
tintas tą valandą Baltuosiuose 
Rūmuose buvusio prezidento pa
tarėjo John Dean, kuris vėliau 
ir patį prezidentą išdavė. Tiesa, 
kad rusai pradėjo jį mušti dar 
jam tebesant ant amerikiečių 
laivo, ir tik keli eiliniai ameri
kiečiai jūrininkai, vyresnie
siems nieko nesakant, užstojo jį 
grynai iš profesinio padorumo. 
Bet taip pat tiesa, kad jis rau
donųjų teisme drįso pasakyti: 
“Jūs negalite manęs teisti, nes 
pavergėte mano kraštą.” Taip 
jis galėjo pasakyti tik dėlto, kad 
buvo pasiryžęs už tuos žodius 
mirti. Ir su žmona buvo mir
čiai atsisveikinęs.

“Laisvė yra atgaunama tik 
gyvybės aukomis” — girdėjau 
jį nekartą sakant ir kaip pavyz
dį nurodant trisdešimt metų iš- 
kalintą partizaną, kuriam .rau
donasis teismas siūlė amnestiją 
už draugų išdavimą. Tas parti
zanas pasakė: “Jūs sunaikinote 
mano tėvynę, nužudėte mano 
tėvą, tai pasiimkite ir mane...” 
To partizano dabar liko tik pa
vardė.

Miestai ant kaulų
Laisvojo pasaulio politikai 

neretai nuvažiuoja į Sibirą pa
sižiūrėti, kaip rusai pastatė 
miestus pastoviai įšalusiuose 
ašigalio plotuose. Net ir kana
diečių vadų delegacija buvo No- 
rilske “pasimokyti”, kad iš

moktų tuos metodus taikyti Ka
nados šiaurėje. Vargas tau, nu
sigyvenusi demokratija, jei ta
vo vadai neinate kad amžinai 
įšalusioje žemėje miestus pasta
tė vergai, kurie ten pat, staty
bos vietoje, krito nuo bado ir 
šalčio. “Aš dirbau tose statybo
se Sibire” — sakė Simas. “Savo 
rankomis čiupinėjau kastuvu iš
kasamus žmonių kaulus ir ma
žų vaikų kaukolės.” Kitoje vie
toje jis ukrainiečiapis pasakojo, 
kaip tose statybos dirbęs ukrai
niečių veikėjas už kažkokį ne
paklusnumą buvo paliktas mir
čiai pakabintas ant užpakalyje 
surištų rankų.

“Važiuokite į Lietuvą” — 
aiškino Simas Kudirka, ir ne 
vienas tautietis salėje patraukė 
pečiais. “Taip, važiuokite, bet 
ne kaip pastumdėliai, uždaryti 
mikrofonais apstatytuose vieš
bučių kambariuose, autobusuo
se ar automobiliuose. Važiuoki
te kaip laisvi laisvo krašto pi
liečiai. Važiuokite ne tik pasi-

KULTŪRA - TAUTINĖ MUSU GYVYBĖ
Kanados lietuvių kultūros darbuotojų suvažiavimas 

gegužės 24-25 dienomis Toronte
KLB krašto valdybos kultū

ros komisijos pirmininkės pa
kviesti kultūros darbuotojai 
šiom pareigom: Lina Verbickai- 
tė — pavaduotoja ir tautinių 
šokių reikalams, Danutė Gu- 
tauskienė — sekretorė, Aldo
na Volungienė — teatrui, Da
nutė Mačikūnienė — daugia- 
kultūriams reikalams, Antanas 
Mingėla — literatūrai, Ada Pet- 
raitienė — tautodailei, Vaclo
vas Verikaitis — muzikai

Nutarta sušaukti kultūros dar
buotojų suvažiavimą Toronte 
Lietuvių Namuose š.m. gegužės 
24-25 d.d.

Gyvendami svetimoje aplin
koje visdėlto mes pajėgėme iš
laikyti savąją lietuvišką kultū
rą, savąjį pasaulį, kuris mums 
brangus ir būtinas: Bendruome
nė, organizacijos, parapijos, sto
vyklos, dainos, vaidinimai, šo
kiai, parodos, mūsų laikraščiai, 
knygos ir t.t. Kanadoje sąlygos 
buvo patogios, turėjome daug 
galimybių savo sugebėjimams 
ir talentams išryškinti. Jau ne
vienas vienetas atšventė savo 
veiklos sukaktis.

Be kultūrinės veiklos mūsų 
gyvenimas būtų tuščias. Daug 
dėmesio buvo kreipta į visuo
meninį gyvenimą, gi kultūrinis 
darbas rėmėsi daugiausia at
skirų asmenų iniciatyva — ma
žai kas jais rūpinosi ir jiems 

žiūrėti to, ką jums rodys, bet 
ir to, ko nerodys. Važiuokite 
pasakyti, paklausti ir pareika
lauti. Paklauskite, kodėl tiek 
daug rusiškų parašų Vilniuje. 
Pareikalaukite leidimo laisvai 
pervažiuoti Lietuvą, sustojant 
kur norit ir kada norit. Bijosi
te? Tai ko jūs važiuosite?

Studijuojančio jaunimo susi
rinkime Simas atsakinėjo įl 
klausimus. — Ar verta važiuoti 
į Vilnių studijuoti vasaros me
tu?

— Nesu didelio mokslo žmo
gus, tad jūs man paaiškinkite, 
kokių mokslų studijuoti jūs ten 
važiuotumėt? Technikos? Kie
no gi astronautai buvo išlipę 
mėnulyje kelis kartus, o kieno 
neišlipo iki šiol? Medicinos? 
Kur gi pats Brežnevas ruošėsi 
važiuoti sveikatos taisyti?

— Lietuvių kalbos, — atsilie
pė klausėjas.

— Argi jūs lietuviškai nemo
kate? — nustebo Simas. — Argi 

(Nukelta į 3-čią psl.)

padėjo. Todėl visi vienetai, ku
rie nešė tą didelę, sunkią naš
tą, buvo ir yra mūsų knygnešiai. 
Jų dėka lietuviškumas buvo iš
laikytas ir įkvėptas jaunajai 
kartai.

Gyvenimas eina sparčiai pir
myn; senesni pavargsta, jauni 
pradeda dirbti. Kaikur pasijun
ta nuovargis, rezignacija, bend
ravimo ir pagalbos stoka, idėjų 
trūkumas. Todėl pradėdami 
naują šimtmečio ketvirtį, jau
čiame būtinumą sušaukti kultū
ros darbuotojų suvažiavimą. 
Kviečiame dalyvauti visus kul
tūrinės veiklos grupių vadovus, 
narius ir visus pavienius kul
tūrininkus, kurie domisi lietu
vybės išlaikymu Kanadoje. Vi
sus kviečiame gegužės 24-25 d. 
d. atvykti į suvažiavimą Toron
te, kur bendromis jėgomis ga
lėsime aptarti sąlygas, bendra
darbiavimą, pasidalinti idėjo
mis ir sudaryti planus ateities 
darbams. Pageidautina, kad 
mažos kolonijos gausiai daly
vautų šiame suvažiavime, kur 
jų reikalams bus skiriamas 
ypatingas dėmesys.

Kviečiame visus suprasti K. 
L.B. kultūros komisijos pastan
gas, atvykti ir aktyviai daly
vauti šiame kultūriniame suva
žiavime. Darbo daug, o rankų 
maža.

E. Kudabienė 

šešiems kalėjimuose sėdintiems 
anarchistams. Vienam jų atsisa
kius, V. Vokietijos vyriausybė 
į skrydžiui paruoštą lėktuvą nu
gabeno anarchistus Rolf Pohle 
ir Rolf Heissler, anarchistes 
Gabriele Tiedemann, Verena 
Becker, Ingrid Siepmann, pri
dėdama $52.000. Įkaitu šiame 
skrydyje sutiko būti pastorius 
H. Albretz, buvęs V. Berlyno 
burmistras. “Lufthansos” kelei
vinis lėktuvas pasuko į Afriką, 
kur niekas nenorėjo priimti jo 
keleivių, išskyrus P. Jemeną, 
paprašytą V. Vokietijos. Su 
Maskva ir Pekingu flirtuojantis 
P. Jemenas anarchistams paža
dėjo politinę globą, bet ją at
šaukė ir įsakė susirasti kitą prie
glaudą, kai jų sėbrai V. Berlyne 
paleido pagrobtąjį politiką P. 
Lorenzą.

POLITINIAI DEBESYS
V. Berlyno rinkimus nežymia 

persvara laimėjo krikščionys de
mokratai, o jų vadas P. Lorenz 
Tempelhofu rinkiminėje apylin
kėje gavo net 53.1%; nors bal
savimo dieną jo likimas dar ne
buvo žinomas. V. Berlyno valdy
mą greičiausiai tęs socialdemo
kratai koalicijoje su liberalais, 
nes krikščionys demokratai ne
gavo reikiamos daugumos. Ta
čiau anarchistų veiksmai gali tu
rėti įtakos visai V. Vokietijai, 
kur socialdemokratų partijos 
kancleris H. Schmidtas stengia
si gelbėti krintantį savo partijos 
prestižą. Bundestagu vadinamo 
federacinio parlamento rinkimai 
yra numatyti sekančiais metais. 
Anarchistų siautėjimas išryški
na kanclerio H. Schmidto nepa
kankamą griežtumą ne tik kraš
te, bet ir pačioje partijoje, kuri 
taip pat turi labai radikalų jau
nųjų socialdemokratų sparną, 
nedaug besiskiriantį nuo komu
nistų. Tokiose aplinkybėse į pir
maujančius opozicinės krikščio
nių demokratų partijos vadus 
gali iškilti griežtos linijos šali
ninkas F. J. Straussas, įsitvirti
nęs Bavarijoje. Šis ambicingas 
ir kietas politikas jau seniai 
žvalgosi į V. Vokietijos kancle
rio kėdę.

KRAUJAS TEL AVIVE
Y. Arafato vadovaujamas Pa

lestinos Išlaisvinimo Frontas 
JAV valstybės sekr. H. Kissin- 
gerio taikos pastangas bandė 
sutrukdyti aštuonių partizanų 
pasiuntimu į Tel Avivą. Pakran
tę pasiekę dviem guminiais 
laiveliais, jie įsitvirtino uosto 
rajone esančiame “Savojos” 
viešbutyje, įkaitais paimdami 
apie 40 turistų, ne tik vietinių, 
bet ir užsieniečių. Už įkaitų iš
laisvinimą arabai pareikalavo 
skrydžiui į Damaską paruošto 
lėktuvo, kurin turėjo būti at
gabenti jų draugai iš Izraelio 
kalėjimų, jų tarpe 12 metų nu
teistas kalėti graikų katalikų 
arkiv. H. Capucci, gabenęs gink
lus Jeruzalės arabams, ir Pran
cūzijos ambasadorius palydovu. 
Izraelio premjero Y. Rabino vy
riausybė, atmetusi šiuos reika
lavimus, po šešių valandų pa
siuntė specialiai apmokytą ka
riuomenės dalinį. Šūviai pade
gė partizanų padėtus užtaisus, 
kurių sprogimas sugriovė dvi 
viešbučio sienas. Kautynėse žu
vo 7 arabų partizanai, 3 Izrae
lio kariai ir 4 įkaitai, sužeisti 
buvo 5 kariai ir 6 civiliai. Vė
liau pastato griuvėsiuose buvo 
rastas ir suimtas aštuntasis ara
bas partizanas. Žuvusių įkaitų 

pavardės neskelbiamos, nes jie 
gali būti užsieniečiai, kurių mir
tis būtų kenksminga turizmui. 
Premjeras Y. Rabinas, karingai 
prašnekęs apie keršto veiks
mus Palestinos Išlaisvinimo 
Frontui Libane, staiga nutilo, 
matyt, susilaukęs H. Kissinge- 
rio ir JAV diplomatinio spau
dimo. Dėl šio kraujo praliejimo 
kalti ne tik arabai partizanai, 
bet ir Izraelio vyriausybė, kuri 
tokiais atvejais visada pasiren
ka jėgos principą ir po to sekan
čius htsilyginimo veiksmus.

LIEPTO GALAS?
Kambodiją tegali išgelbėti 

JAV ginklai ir maistas, kurių 
siuntoms jau yra išsemta kon
greso paskirta suma. Prez. G. 
Fordas stengiasi, kad kongresas 
paskirtų papildomus $222 mili
jonus. P. Vietname ir Kambo
džoje lankėsi septyni kongres- 
manai su vienu senatorium. Jie 
pataria patvirtinti apie pusę 
prezidento prašomos sumos. 
Karščiausias tokios pagalbos ša
lininkas yra kongresmanas P. 
McCloskey, liberaliu pažiūrų 
respublikininkas, seniau nusi
statęs prieš Indokinijos karą. 
Jo nuomone, jeigu komunistai 
laimės, sostinėje Phnom Pen- 
he įvyks masinės egzekucijos. 
Dalinė finansinė parama Kam
bodžos prez. L. Nolui padėtų 
atsilaikyti iki sekančio liūčių 
periodo birželio mėnesį, kai lie
tus vėl privers komunistus nu
traukti ofenzyvą. Kambodijos 
premjeras L. Boretas spaudos 
konferencijoje jau yra pasisa
kęs už koalicinę vyriausybę su 
komunistų vadu K. Samfanu, 
tačiau pastarasis nesileidžia į 
derybas. Jis iš anksto reikalau
ja mirties prez. L. Nolui, prem
jerui K. Samfanui ir penkiems 
kitiems dabartinės vyriausybės 
nariams.

KONFERENCIJA ALŽYRE
Trylikos naftą tiekiančių kraš

tų vadai pasisakė už kainų už
šaldymą ilgesniam laikui, jeigu 
pramonės valstybės pertvarkys 
pasaulio pinigų sistemą, apsau
gos naftos kraštų finansines in- 
vestaejias užsienyje ir sustab
dys savo gaminių kainų kilimą. 
Atrodo, jie nori susieti naftos 
pabrangimą su infliacijos atne
šamu įvežamų gaminių kainų ki
limu. šioje konferencijoje Al- 
žerijos prezidentui H. Boume
dienne pavyko sutaikyti neara- 
bų kilmės Iraną su arabų Ira
ku. Tarp jų vykdavo dažnos pa
sienio kovos, nes Iranas rėmė 
nepriklausomybės reikalaujan
čius Irako kurdus. Naujoji su
tartis šiuos susikirtimus numa
to sustabdyti demarkacine lini
ja. Balandžio 7 d. naftą tiekian
čių kraštų atstovai Paryžiuje 
susitiks su ją importuojančių 
šalių delegatais.

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Tailandijos premjero S. Pra

mojo vyriausybę parlamentas 
nuvertė 152:111 balsų santykiu. 
Ši koalicinė vyriausybė buvo pa
sisakiusi už JAV kariuomenės 
atitraukimą iš Tailandijos ir 
bazių uždarymą sekančių pus
antrų metų laikotarpyje. Iš tų 
bazių amerikiečiai dabar siun
čia ginklus ir maistą Kambodi- 
jai. Spėjama, kad Tailandijai 
ir vėl teks sudaryti kariuome
nės remiamą vyriausybę. Tokia 
karinė valdžia Tailandijoje jau 
yra vyravusi apie keturis de
šimtmečius.
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IŠRADINGASIS "MARGUTIS"
AL. GIMANTAS

Iš užuominų spaudoje ir pri
vačių pokalbių sprendžiant, či- 
kagiškė “Margučio” radijo pro
grama pergyvena, “žargonu” 
tariant, sunkius laikus. Spau
džia finansiniai sunkumai ir pa
čios radijo stoties įvykdytas 
transliacijų laiko pakeitimas j 
daugumai klausytojų labai ne
patogią, perankstyvą vakaro va
landą. Todėl bandoma su ta pa
čia ir kitomis radijo stotimis 
derėtis. Rezultatai kol kas nėra 
labai džiugūs. Materialinė pu
sė, tai yra pati programos išsi
laikymo bazė, taipgi nėra švie
si... Galima teigti, kad jei ne 
pats “Margučio” vedėjas, di
rektorius ir vyr. tvarkytojas 
Petras Petrutis, jo užsidegimas, 
užsispyrimas, beribis pasišven
timas ir atsidavimas, — progra
mos bangos jau seniau būtų nu
tilusios. Kurgi rasite kitą asme
nį Čikagoje ar kitur, kuris už 
skatikų saują, nesiekiančią net 
paprasčiausio minimumo ribos, 
dirbtų ištisas 24 vai. paroje, ofi
cialiai 5 dienas, neoficialiai — 
ištisą savaitę.

“Margutis” Čikagoje nėra 
vien tik radijo valanda. Apie jį 
telkiasi visokeriopo lietuviško
jo gyvenimo (kultūrinio ar net 
ir politinio), jaunosios ir vyres
niosios kartos gana gyva veikla. 
Programos ir įvairių “Margu
čio” parengimų lygis augštas ir 
masėse populiarus. Iš toliau 
stebint, tiesiog nesuprantama, 
kaip tie visi gausūs bičiuliai, 
rėmėjai ir pritarėjai nepajėgia 
užtikrinti “Margučiui” tolimes
nės jo egzistencijos, nuolatinio 
ir pakankamo piniginio užnu
gario.

Nežiūrint visų tų nesklandu- 
dumų, kurie visai nevėsina Pet
ro Petručio entuziazmo, jis ir 
toliau lieka tikru “spiritus mo- 
vens” gana komplikuotose 
“Margučio” sistemose. Progra
ma visad gyva, nauja ir vis ban
danti tobulėti, likti originalia ir 
labai toli nuo banalumo, j ku
rio ratą nejučiomis įsitraukė 
jau neviena lietuviškoji radi
jo programa. P. Petručiui (buv. 
kanadietis, gal dar ir šiandien 
Kanados pilietis?) programos 
kokybė reiškia nevieą asmeni
nį prestižą, bet ir nepajudina
mą įsipareigojimą kiekvienam 
radijo klausytojui. To siekda
mas, jis nesibaido ir didesnių 
išlaidų, štai, spėliokime, kiek 
atsiėjo transatlantinis telefono 
pasikalbėjimas, puikiai įrašy
tas juostoje ir perduotas per 
“Margutį” su ką tik iš Lietuvos 
išvykusiu ir V. Europą pasieku
siu režisorium Jurašu? Juk aiš
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ku, kad tas 15 min. užtrukęs 
pokalbis neišdygo savaime. Rei
kėjo daugiau pasikalbėjimų ry
šio dienos, laiko nustatymui ir 
pačiam sutikimui gauti. Beje, 
pasikalbėjimo kopijos juostelė
je buvo paskolintos ir kitoms 
besidominčioms mūsų radijo 
valandoms. Vienas dalykas iš
girsti per mikrofoną pranešėjo 
perskaitytą straipsnį ar repor
tažą ir visai kitas — klausyti 
gyvo pasikalbėjimo.

Neperseniausiai ir šis rašėjas 
buvo P. Petručio užtiktas vie
name lietuviškame parengime. 
Netikėtai, patogiai sėdint prie 
vaišių stalo, salės tvarkdarys 
pakvietė prie telefono “long 
distance” iš Čikagos. Pasirodo, 
“Margučio” bosas. Atseit, pa
ruošk jam reportažą iš Simo 
Kudirkos viešnagės mūsų did
miesty. Skambinęs į namus, na
miškiai davę salės telefoną. 
Taip jis surado mane besivaiši- 
nantį. Teko pobūvį trumpinti, 
vykti namo, nes sekančią dieną, 
P. Petrutis vėl telefonuos ir 
juoston įrašys autorių, skaitan
ti savo reportažą. Taip ir įvyko, 
tik dėl techninių nesklandumų 
užrašyme po poros valandų vėl 
teko įkalbėti iš naujo, vis sie
kiant tobulumo, kad klausyto
jai būtų patenkinti. Galvoji 
sau: kiek “Margučiui” atsi
ėjo tarpmiestiniai pasikalbėji
mai tik tą vieną kartą, tik to 
vieno reportažo jieškant...

Kitą kartą, vėlų sekmadienio 
vakarą, pusiaunakčiui artėjant 
(Čikagoje, pasirodo, ankstesnis 
laikas) iš lovos išverčia telefono 
skambutis. Priežastis: už dviejų 
dienų mūsų mieste gastroliuos 
“Here we are” — dainos, muzi
kos ir šokių ansamblis. Pasiro
do, tai jaunų Lietuvos izraelitų 
grupė, pasiekusi Izraelį maž
daug prieš trejetą ar ketvertą 
metų. P. Petrutis sutiko juos 
atostogaudamas Miami ir turė
jo keletą įdomių pokalbių. Dau
guma jų iš Vilniaus ir Kauno, 
baigę žemesnes ir augštesnes 
lietuviškas mokyklas, puikiai 
kalba lietuviškai, didžiai anti
komunistinio nusistatymo. P. 
Petručio nuomone, jie nusipel
no lietuvių dėmesio ir paramos. 
Jie jau koncertavo Niujorke, 
Miami, Čikagoje, Detroite, Kle- 
velande, Vašingtone ir kitur. P. 
Petručio noras ir prašymas — 
kiek gali, painformuok vietos 
lietuvius apie tą spektaklį, gal 
rasis norinčių jaunuosius izrae
litus pamatyti, išgirsti, pasikal
bėti.

Taigi, “Margučio” rūpestis 
nesiriboja vien Čikaga, bet sie
kia kur kas toliau. Nerimą ke
lia tik minėtas lėšų trūkumas.

taip, kad 
buvo visų 
atstovų ir

Baltiečių vakaras Otavos par
lamento rūmuose vasario 19 d. 
susilaukė daug parlamento bei 
senato narių ir spaudos atsto
vų. Iš viso nebaltiečių buvo apie 
100, o baltiečių — apie 70.

Vakaras buvo pradėtas kok
teiliais. Baltiečiai šnekučiavo
si su parlamentarais, senato
riais. Pasklido žinia, kad salė
je yra ir Simas Kudirka. Visi 
norėjo su juo pasikalbėti ir nu
sifotografuoti, bet nevisi spėjo, 
nes jau buvo kviečiami į par
lamento rūmų konfederacijos 
salę vakarienei.

Prie vaišių stalo
Maldą angliškai ir prancūziš

kai sukalbėjo kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. KLB krašto valdy
bos pirm. J. R. Simanavičius 
visus pakvietė išgerti taurę bal
to vyno už karalienę. Otavos 
baltiečiai buvo parengę prie sta
lų susėdimo sąrašus 
prie kiekvieno stalo 
trijų baltiečių tautų 
kanadiečių svečių.

Pavakarieniavus pradėta rim
tesnė programa, kurią praneši
nėjo estas L. Leivat. Jis trum
pame žodyje pareiškė, kad bal
tiečiai, puoselėdami savo kultū
rą Kanadoje, niekad negali at
kirsti savo dabarties nuo praei
ties ir taipogi negali atsiribo
ti nuo tų savo tautiečių, kurie 
kenčia priespaudą pavergtose 
tėvynėse. Jis įnešė truputėlį 
humoro, apibūdindamas komu
nistinėje priespaudoje gyvenan
tį optimistą ir pesimistą. Pesi
mistas ten sako: “Viskas čia yra 
taip blogai, kad blogiau būti ne
gali”, optimistas sako: “O ne, 
dar gali būti ir blogiau ...”

Senatoriaus žodis
Pirmiausia buvo pakviestas 

kalbėti sen. P. Yuzyk, parla
mentarų komiteto baltiečių va
karui ruošti pirmininkas. Jis pa
reiškė, kad jau treti metai ren
giamas toks vakaras. Didėjan
čiu skaičiumi parlamentarai yra 
išreiškę susidomėjimą šių trijų 
tautybių žmonėmis, jų įvairia-1 
šakiu įnašu Kanados gyveniman 
bei nepaprastu pasišventimu 
laisvei ir demokratinei santvar
kai. šis vakaras jau esąs tapęs 
tradiciniu parlamentarų tarpe. 
Kaip ir daugelis kitų, baltiečiai, 
pabėgę į laisvę iš savo gimtųjų 
kraštų, kurie tapo pavergti sve
timųjų, geriau supranta laisvės 
ir demokratinės santvarkos 
reikšmę, negu čia gimę kanadie
čiai. Esą visiškai natūralu, kad, 
džiaugdamiesi laisve Kanadoje, 
jie taipgi rūpinasi savo kilmės 
kraštų laisve bei kitų valstybių 
ir tautų laisve pasaulyje. Todėl 
ir Kanada bei jos vadai turi su-
g

Paslaptingasis Bermudas trikampis
!» O. B. AUDRONĖ <

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Užregistruoti yra šie dingi
mai: “U.S.S. Pickering”, dingęs 
1800 m. rugpjūčio 20 d. su 90 
žmonių įgula pakeliui į Guade
loupe, West Indies; “U.S.S. 
Vasp”, dingęs 1814 m. rugsė
jo 9 d. su 140 įgula ir plaukęs 
Karibų jūroje; “U.S.S. Wild 
Cat”, dingęs 1824 m. rugsėjo 28 
d. su 14 žmonių įgula, plaukęs 
iš Kubos į Thomson’s salas; 
“H.M.S. Atlanta” 1880 m. sau
syje, plaukęs iš Bermudos į 
Angliją su 290, daugiausia jū
ros kadetų.

Dingusios “Atlantos” britai il
gai jieškojo. šešių laivų vilksti
nė atidžiai išžvalgė vietą, kurio
je manyta “Atlantą” dingus. 
Jieškojimas truko net iki gegu
žės pradžios, bet nieko nesu
rado.

1918 m. kovo 4 d. pakeliui iš 
Barbados į Norfolk, Va., su 309 
jūrininkais dingo “U.S.S. Cy
clops”. Kadangi dar nebuvo pa
sibaigęs I pasaulinis karas, bu
vo manyta, gal “Cyclops” už
plaukė ant minos ar buvo vokie
čių povandeninio laivo paskan
dintas. Bet vokiečių karo laivy
no kartoteka vėliau parodė, kad 
tuo laiku ten nebuvo nei vokie
čių povendeninių laivų, nei jų 
minų. Viena aišku, kad “Cy
clops”, kaip ir daugelis kitų ma
žų ir didelių laivų, dingo Ber
mudos trikampyje be žinios. 
Amerikos karo laivynas dėjo vi
sas pastangas, bet nieko neiš
aiškino.

Jau taikos meto dingimų skai
čiuje ypatingai nuostabus Brazi
lijos karo laivo “Sao Paulo” at
vejis. Šiame laive buvo tik 8 
žmonių įgula, skirta valymo ir 
priežiūros darbams. Laivas bu
vo velkamas dviejų vilkikų į 
pietvakarius nuo Azorų. Jis stai
ga dingo 1951 m. naktį iš rug
sėjo 3 į 4 d. Dėl audringos jū
ros rugsėjo 3 naktį vienas vil
kikų atsikabino nuo laivo. Švin
tant rugsėjo 4 dienai, jūrai nu
rimus, pastebėti antrojo vilkiko

Baltiečiai parlamento rūmuose
Otavoje dalyvavo parlamentoBaltiečių vakarienėje 

prasti bei pritarti tokiems šių 
žmonių užmojams ir teikti visą 
įmanomą pagalbą laisvės at
statymui jų gimtinėse. Toliau 
senatorius trumpai nušvietė vi
sų trijų tautų 1918 m. laisvės 
atgavimo istoriją ir apgaulingas 
Rusijos su Vokietija sutartis, 
kuriomis tos laisvės jos vėl ne
teko. Jis pabrėžė, jog dabar So
vietų Sąjunga daranti viską, 
kad atolydžio politikos priedan
ga galėtų įteisinti Baltijos 
valstybių užgrobimą ir aneksiją. 
Kanados vadai, kurie brangina 
laisvę ir demokratiją, negali 
snausti, kai Sovietų Sąjunga 
diena iš dienos pažeidinėja Vi
suotinę Žmogaus Teisių Dekla
raciją, kurią pati yra pasirašiu
si. Nuolatinis budrumas turi bū
ti kaina, mokama už laisvę. To
dėl per Kanados valdžią, š. At
lanto Sąjungą ir Jungtines Tau
tas turi būti smerkiama sovietų 
agresija, pavergtųjų priespauda 
ir žmogaus teisių pažeidimas. 
Parlamentarai kaip tik ir yra 
tie žmonės, kurie šioje srityje 
gali daug padaryti.

Nepripažins aneksijos
Paskui žodį tarė buvęs Ka

nados užs. reik. min. Mitchell 
Sharp. Jis prisiminė, kad pirmą 
kartą susidūrė su lietuviais, lat
viais ir estais kandidatuodamas 
pirmą kartą į parlamento na
rius Eglintono rinkiminiame ra
jone Toronte. Tačiau geriau 
jam tekę šių tautybių kultūrą, 
istoriją bei tų žmonių dabarti
nius siekius pažinti bei supras
ti, kai tapo užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Tada baltiečių atsto
vai dažnai pas jį lankydavęs!, 
prašydami užtikrinimų, jog Ka
nados valdžia nepripažins prie
vartinės Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporacijos Sovietų 
Sąjungon. Jis esą visada sten
gęsis kovoti už baltiečių teises 
ir, nors dabar nesąs užsienio 
reikalų ministeris, tvirtai ga
lįs pareikšti, kad dabartinė val
džia nenumato pakeisti savo lai
kysenos Baltijos valstybių at
žvilgiu. šis jos pareiškimas susi
laukė nepaprastai audringo plo
jimo. Jis pareiškė, kad Kana
da visada stovinti už demokra
tiškumą, kuris atsispindi ir šį 
vakarą, kai senato nariai, parla
mento atstovai, ministerial ir 
baltiečiai-kanadiečiai sėdi lygio
mis prie tų pa&ų stalų, nekreip
dami dėmesio nei į rangą, nei į 
užimamą vietą valdžioje.

Opozicijos vardu kalbėjo Wal
ter Baker, kuris pirmiausia pa- 

nulaužti ar nupjauti kabliai. 
“Sao Paulo” buvo dingęs. Inten
syvaus jieškojimo metu buvo 
keletas įdomių pranešimų. Nak
tį ir anksti rytą lėktuvai matė 
toje vietoje šviesas, dienos me
tu — tamsias mases jūros lygy
je, kurios greit dingo. Jokių 
“Sao Paulo” ar jo įgulos ženklų 
nerasta.

Iš keleivinių laivų pirmas din
gimas užregistruotas prancūzų 
laivo “Rosalie”, plaukusio į Ha
vaną 1840 m. Tada dingo ne lai
vas, o įgula ir keleiviai. Jei tai 
buvo piratų darbas, tai jie, ma
tyt, domėjosi daugiau žmonė
mis nei gabenamais turtais. Jei 
ištiko staigi liga ar maras, kurio 
metu visi išmirė, tai būtų liku
sios nors žymės. Vėliau, 1855 m. 
vasario 26 d., rastas pakeltom 
burėm plūduriuojantis tristiebis 
laivas “James B. Chester” Sa- 
rassaga jūroje. Laivo viduje ras
tos išvartytos kėdės ir stalai, as
meniniai žmonių daiktai išblaš
kyti aplinkui. Laivo krovinys 
buvo nepaliestas, ir gelbėjimosi 
valtys buvo savo vietoje. Kito
kių užpuolimo arba kraujo pra
liejimo žymių nebuvo — įgula 
ir keleiviai dingo.

Tiesiog beveik neįtikėtinas 
dalykas atsitiko 1881 m. Ameri
kos laivui “Ellen Austin”. Plau
kiant Azorų vakarinėje dalyje, 
rastas plūduriuojantis be žmo
nių skūneris, kuris, ištyrus, pa
sirodė esąs tvarkoje. “Ellen 
Austin” kapitonas nusiuntė į 
rastąjį laivą įgulą. Dar nepradė
jus įgulai laivo valdyti, užėjusi 
staiga sūkurinė audra nutraukė 
tarp abiejų laivų kontaktą. Pra
ėjo dvi dienos, kol vėl buvo at
statytas kontaktas su rastuoju 
laivu. Nuėjus į laivą, patirta, 
kad nusiųstoji įgula irgi dingo 
be ženklo. “Ellen Austin” laivo 
kapitonas buvo atkaklus ir įtiki
no naują įgulą perimti paslap
tingą, gal ir pavojingą laivą. 
Tuoj pat kilo naujas audros šė
limas, kuris nutraukė su laivu 
vaiduokliu ryšį. Tada dingo ir

K. J. STASKUS

sidžiaugė, kad šis vakaras nėra 
partinių grumtynių vakaras, 
nes kovoje už laisvę jokių par
tiniu skirtumų būti negali. Jis 
padėkojo už privilegiją būti bal
tiečių tarpe, ypatingai konfede
racijos salėje, kuri simbolizuo
ja visą Kanadą. Jis pasidžiau
gė kultūriniu baltiečių įnašu 
Kanadoje ir ypatingai jų giles
niu laisvės supratimu, kurio 
Kanadoje gimę ir visad laisvai 
gyvenę žmonės neturi.

Didžiųjų naivumas
Pagrindinį vakaro žodį tarė 

Kanados Baltiečių Federacijos 
pirm. T. Kronbergs, pirmiausia 
primindamas pasaulio naivumą 
tiek pirmojo, tiek antrojo pa
saulinio karo pabaigoje, kai va
dovaujančių kraštų vyrai stei
gė Tautų Sąjungą, o paskui 
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
viską remdami gera valia, ku
rios pasaulio politikoje nėra. 
Šiuo naivumu pasinaudodama, 
komunistinė Rusija pasiekė, ko 
norėjo. Šią vasarą ji ir vėl 
stengsis, kad jos laimėjimas — 
visų kraštų pavergimas — bū
tų de jure pripažintas viso pa
saulio valdovų parašais. Jis 
klausė, ar iš viso gali būti kal
ba apie atolydį, kai tuo vardu 
pridengiamas patogumas, kuris 
po savim pamina padorumą ir 
visuotinį teisingumą. Jis pagyrė 
buvusį užs. reik. min. Mitchell 
Sharp, kad pastarasis Helsinkio 
pasitarimuose buvęs vienintelis 
iš vakariečių vadų, kuris prieš 
sovietų pasiūlymus išėjęs su sa
vuoju pasiūlymu, žinoma, jo 
pasiūlymo sovietai jokiu būdu 
priimti negali, nes tada žlug
tų visa jų imperija. T. Kron
bergs išreiškė baimę, kad va
kariečiai kartais patogumo dė
lei gali pasiduoti komunistų 
pinklėms, kaip tai įvyko su 
Australija. Todėl jis kvietė vi
sus parlamentarus kiekviena 
turima proga padėti baltiečių 
tautoms, kurios, kad ir mažos, 
bet neturėtų būti paaukotos ki
tų patogumui, jeigu yra siekia
ma įgyvendinti tikrą teisybę pa
saulyje.

Kudirkos “S.O.S.”
Programos vedėjas tada pa

kvietė Ireną Meiklejohn supa
žindinti dalyvius su Simu Ku
dirka. Ji nušvietė dramatišką 
Kudirkos bėgimo istoriją, jo 
ryžtingą kalbą teisme, kurioje 
jis pareikalavęs Lietuvai laisvės 

laivas, ir nusiųstoji įgula.

Keletas laivų dingo minėtame 
trikampyje po to įvykio. Vokie
čių laivas “Freya”, plaukęs iš 
Manzanillo, Kubos, į Čilės uos
tą, 1902 m. rastas be įgulos ir 
žmonių su nuplėštu laivo kalen
doriumi iki spalio 4 d.

Laivų dingimo pasakojimai 
Saragasso jūroje ar kaimyninia
me Atlante mini nuostabų įvy
kį su “Mary Celeste” laivu. Pa
starasis praplaukė ją šiaurėje 
pakeliui į vietovę Azorų šiaurė
je. Jis buvo britų rastas 1872 in. 
Britams šį laivą pasveikinus, nie
kas neatsakė. Tada jin įlipo jū
rininkai. Jie rado nepaliestą al
koholinių gėralų krovinį. Burės 
buvo tvarkoje. Buvo pakanka
mai maisto ir vandens, bet visi 
žmonės, kurių buvo 10, su įgula, 
kapitonu, jo žmona ir dukrele 
buvo dingę. Pinigai, pypkės, as
meniniai reikmenys ir kiti daly
kai buvo nepaliesti. Pagrindinė 
kabina rodė priešinimosi ženk
lus. Šio laivo paslaptis buvo kar
tojama pasakojimuose ir teis
muose, bet iki šiol niekas nepa
aiškėjo.

Įgulos bei keleiviai nekartą 
dingo ir iš mažesnių laivų. Antai 
jachta “Connemara IV” rasta už 
400 mylių Bermudos pietvaka
riuose 1955 m. rugsėjo mėn. Ji 
buvo tuščia, be žmonių. “Maple 
Bank”, 60 pėdų dydžio, rastas 
plūduriuojantis Bermudos šiau
rėje 1969 m. birželio 30 d. be jo
kių gyvybės pėdsakų. “Vaga- 
bund”, 30 pėdų jachta, rasta 
plūduriuojanti Azorų vakaruo
se 1969 m. liepos 6 d. be kapi
tono jos savininko Wallace P. 
Williams ir įgulos. (B. d.) 

atstovai ir S. Kudirka
ir pabrėžęs, kad jis ne Sovietų 
Sąjungos, o Lietuvos pilietis. 
Paskui karštu plojimu buvo pa
lydėtas mikrofono link einąs Si
mas Kudirka. Jis kalbėjo: “Ma
no mieli Gulago salyno imperi
jos pavergtųjų tautų sūnūs ir 
dukros, mieli svečiai, mieli šios 
šalies šeimininkai! Leiskite pa
sveikinti jus, palinkėti jums 
dangiškosios palaimos. Leiskite 
padėkoti jums už jūsų kruopštų 
darbą, kruopščią kovą, vestą per 
ištisus metus už mano ir ma
no šeimos išgelbėjimą iš vergi
jos. Kenčiančių, mirštančių, šą
lančių ir badaujančių draugų 
vardu kreipiuosi į jus ir mal
dauju jūsų pagalbos — neuž
mirškite jų, gelbėkite juos, SOS 
(“save our souls”)! šį sakinį pa
lydėjo triukšmingos ovacijos.

Baigiant
Baigiamąsias pastabas padarė 

Kanados Estų Centrinio Komi
teto pirm. ev. kun. U. Petersoo. 
Jis pareiškė, kad jam besiklau
sant visų kalbų užkliuvo žodis 
“paradoksas”. Iš tikro esą pa
radoksiška, jog čia, kur, kaip

Adelei Janiulionienei
mirus Lietuvoje, dukterį ONĄ INDRELIENĘ ir jos 
šeimą bei dukterį ADELĘ Lietuvoje mes visi giliai 

užjaučiame —

O. J. Margevičiai B. A. Kovoliūnai
V. J. Vingeliai A. Žekonis

M. Jurkštienė J. J. Vitkūnai
A. Kudrecavas

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, dukrą ONĄ INDRELIENĘ, jos 
šeimą ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

V. K. Kalendros

Mylimai Mamytei 
« • j ■

A J I * I ■ • • *Adelei Janulionienei
Lietuvoje mirus, mūsų mielai ONAI INDRELIENEI 
ir jos dukrai BIRUTEI LINARTIENEI su šeima reiš
kiame nuoširdžią užuojautą jų liūdesio valandoje — 
S. Stonkienė E. Šileikis

O. A. Kuniučiai
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JONUI KAMAICIUI 
palikus šj pasaulį Lietuvoje,

sūnus — JONĄ, ANTANĄ su šeimomis ir kun. 
VALENTINĄ Anglijoje, nuoširdžiai užjaučiame — 

O. J. Ažubaliai 
B. S. Prakapai 11

ANTAN1NAI RUDZINSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos dukrų TERESĘ KALMATAVIČIENĘ, Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos choristę, skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su ja liūdime 

Hamiltono AV parapijos choras

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

sakoma, vergaujama kapitaliz
mui, mes laisvai kalbamės su 
visų Kanados provincijų atsto
vais, kai tuo tarpu krašte, kur 
skelbiamas rojus ir lygybė — 
žmonės nė prasižioti negali. 
Galbūt geriausia būtų visas šio 
vakaro mintis sutraukti į vieną 
Simo Kudirkos ištartą frazę: 
“Save our souls!” Taipgi norė
tųsi pabrėžti ir Mitchell Sharp 
žodžius, kad Kanada atkakliai 
laikosi savo pažiūrų baltiečių 
valstybių atžvilgiu. Jis visiems 
padėkojo už atsilankymą, ypač 
senatoriui Yuzyk už įdėtas pa
stangas, išreiškė viltį, kad se
kančiais metais toje salėje vėl 
visi susitiks, ir paprašė Visaga
lio palaimos.

Meninėje programoje pasiro
dė jaunas latvis pianistas — 
Peter Zarinš, jaunas estas 
smuikininkas — Laak Liivoja, 
akompanuojamas Peter Zarinš, 
ir sol. V. Verikaitis, akompa
nuojamas Jono Govėdo. Kon
certas pavyko labai gerai. Vi
siems imponavo sol. Verikaičio 
balsas ir laisva laikysena.

Vakaras buvo baigtas kavute, 
estišku likeriu ir lietuviškais 
tortais bei raguoliu (atvežtu iš 
Toronto); kuriuo visi stebėjosi
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Lietuvos konsulate Toronte buvo suruoštas priėmimas Simui Kudirkai. Iš kairės: dail. H. Žmuidzinienė, dr. O. 
Gustainienė, A. Kuolienė, gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, A. Rinktinas, E. Jankutė, L. Skripkute ir S. Kudirka su 
dailininkės H. Žmuidzinienės dovanotu paveikslu Nuotr. S. Dabkaus

Pranešimas iš Niujorko

Priemonės įvairios, 
kelias tas pats

Taip rašo
“TŽ” 25-rių metų sukakties proga 

ilgesnius rašinius išspausdino savait
raštis “N. Lietuva” ir mėnraštis 
“Aidai”. Apie pirmojo vedamąjį esa
me rašę anksčiau. Čia pateikiame 
“Aidų” red. dr. J. Girniaus rašinio 
ištraukas. RED.

Kas “Tėviškės Žiburius” da
ro pirmaujančius tarp laisvojo 
pasaulio lietuvių tos rūšies 
spaudos?

Dabartinis savaitraščio redak
torius šių metų (1974) spalio 24 
numery, skirtame 25 metų su
kakčiai, netiesiogiai j šį klau
simą yra atsakęs pabrėžda
mas, kad “Tėviškės Žiburių” 
kelias remiasi krikščioniškai 
lietuviška tradicija, nuo amžių 
skatinusia visą mūsų tautą eiti 
ne materialistiniu, o idealisti
niu keliu:

Juo buvo eita per praėjusius 25- 
rius metus, juo bus einama ir to
liau. Tai sintezės kelias, kuris ne
išskiria nė vienos gyvenimo srities 
ar vertybės. Praeityje kai kas bandė 
įžiūrėti “T. Žiburiuose” vienokį ar 
kitokį “izmą”, vieną ar kitą politi
nę partiją bei tendenciją, bet visai 
be pagrindo. Visa tai “T. žiburiams” 
yra svetima. Jų akiratis yra žymiai 
platesnis — nėra suvaržytas jokių 
“izmų”, tendencijų, apinasrių ir par
tinių įsipareigojimų. Jiems rūpi vi
sas lietuviškasis gyvenimas — ir pa 
vergtoje Tėvynėje, ir išeivijoje, ir 
sibirinėje bei rusiškoje tremtyje.

Tai ne tušti žodžiai, bet vyk
dytas nusistatymas. Nors “Tė
viškės Žiburius” paskatino gim
ti tam tikra įtampa Kanados 
lietuviuose, naujasis savaitraš
tis visai nepuoselėjo šios įtam
pos. Priešingai, stengėsi ją nu
galėti, į visus klausimus žvelg
damas su tolerantišku objekty
vumu ir protingu nuosaikumu. 
Neatsitiktinai Kanados lietuvių 
bendruomenėje lietu viškasis 
darbas darniai dirbamas. Nė 
pavergtosios tėvynės rūpesčiais 
sielojimasis Kanados lietuviuo
se nesukėlė tokios krizės, kaip 
prieš kelis metus Australijoje. 
Kanadoje nevyksta ir toks vie
nų prieš kitus kiršinimas, kaip 
tai daro tam tikra JAV lietuvių 
spaudos dalis.

“Tėviškės žiburių” idėjinė 
kryptis aiški, bet plati. Lietu
viškumo neribojama kuria nors 
partine tendencija, nes išeivi- 
nėmis sąlygomis tai ir būtų 
beprasmiška. Krikščioniškumo 
taip pat nematuojama tik pri
klausymu specifiškai katalikiš
koms organizacijoms pagal ne
lemtai pas mus susidariusią or
ganizacinę “kataliko” sąvoką. 
“Tėviškės Žiburiai” lygiai in- 
forjnuoja ir apie katalikiškąją 
organizaciją ateitininkus, ir 
apie skautus, kuriuose yra ir 
nekatalikų. Laikydamasis eku- 
meniškai suvokiamo krikščio
niškumo, savaitraštis skiria vie
tos ir evangelikų gyvenimui. 
Galima neperdėtai sakyti: nors 
ir būdami krikščioniškos dva
sios laikraštis, “Tėviškės žibu
riai” yra visiems atviri. Dėl to, 
tur būt, jiems pavyko sutelkti 
daug gausiau ir įvairių nusista
tymų bendradarbių, negu ku
riam kitam mūsų laikraščiui.

Tolerantų platumą “Tėviškės 
Žiburiuose” atitinka ir gyveni
miškasis aktualumas. Atsilie
piama į visus gyvenimo iškelia
muosius klausimus ir ieškoma 
į juos blaivaus sprendimo. Ne- 
sigundoma laikraštį “gyvinti” 
polemikomis, bet pozityviai mo
tyvuojami atitinkami nusistaty
mai. Šiuo atžvilgiu, kaip maty
ti iš Chicagos dienraščių, mūsų 
spauda yra tarp Scilės ir Cha
ribdės: arba be jokios atodairos 
vedama “kova” ligi iš galvos 
kraustymosi, arba renkamasi 
tyla, kad nebūtų sudaroma pro
ga dar daugiau erzelynės šukei-

kiti apie “T.
ti. “Tėviškės Žiburiai” turi drą
sos pasisakyti ir tais atvejais, 
kai mažiau rizikos būtų rinktis 
tylą. Nors ir sakoma, kad tyla 
yra gera byla, dažnai ji tik ty- 
lintįjį apsaugo, bet ne reikalui 
patarnauja.

Taip pat labai teigiamai rei
kia vertinti “Tėviškės Žiburių” 
pastangą savo skaitytojus kiek 
galima plačiau informuoti tiek 
apie laisvojo pasaulio, tiek apie 
Lietuvos gyvenimo svarbesniuo
sius visuomeninius bei kultūri
nius įvykius. Atskiri savaitraš
čio skyriai, kur glaustai patei
kiama tokia informacija, iš re
dakcijos pareikalauja daug dar
bo, bet užtat laikraščiui ji tei
kia svorį — iš Kanados lietu
vių savaitraščio daugiau ar ma
žiau jį daro visos lietuviškosios 
išeivijos laikraštį.

Pagirtinas “Tėviškės Žiburių” 
rūpinimasis ir lietuviškąja kny
ga: daug daugiau dedama re
cenzijų, negu kituose panašiuo
se laikraščiuose. Bet drauge tai 
yra ir savaitraščio “Achilo kul
nis”. Kadangi rimtų literatūros 
kritikų daug neturime ir sunku 
jų prisišaukti, tai ir verčiama
si daugiausia tais, kurie leng
vai gaunami. Kalbame apie gro
žinę literatūrą. Kitiems veika
lams paprastai pasirūpinami 
kompetentingi recenzentai.

Daugiau, negu kitiem mūsų 
leidiniams, patvariai stengian
tis, “Tėviškės Žiburiams” sėk
mingiau vyksta ir jaunųjų pajė
gų brandinimas jaunimo sky
riuje. Tai žada vilčių ateičiai, 
kurios ir linkime kaip galima 
ilgesnės.

Redaktorius kun. dr. Pr. Gai
da teisingai pabrėžė, kad mūsų 
spauda remiasi “ne komerciniu 
pradu, o idealizmu”, kuris 
“daug pakelia, nes neklausia, 
ar laikraščio leidimas finansiš
kai apsimoka”, kuris “dalyką 
matuoja ne doleriu, o idėjiniu 
mastu”. Tai šventa teisybė — 
nenuginčijama. Tekelčiau klau
simą dėl “spaudos darbuotojų 
ir skaitytojų” idealizmo. Skai
tytojams nereikia jokio idealiz-

Ar važiuoti
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jūs nežinote, kad geriausi lietu
vių kalbos profesoriai yra išei
vijoj? Vienintelis dalykas, dėl 
kurio apsimokėtų važiuoti, yra 
dalyvavimas piliakalnių kasinė
jime.

— O kaip su važiavimu į sto
vyklas?

— Kiekviena stovykla turi sa
vo tvarką. Ar jums jų tvarka 
tiks? Kai rytą kels raudoną vė
liavą ir lieps ją gerbti, ką dary
site? Ar drįsite atsisakyti? Jei 
važiuojate, tai turite drįsti, o 
jei nedrįstate, tai ko važiuoja
te? Džiaukitės, kad šiame lais
vame krašte jūs galite nevaržo
mai iškelti trispalves vėliavas. 
Lietuvoje už vėliavėlės iškėli
mą sodina kalėjiman trejiem 
metam.

Į klausimą, kokios nuotaikos 
Lietuvoje, atsakė Maironio pos
meliu:

“Nebeužtvenksi upės bėgi
mo ... pavasaris eina Karpatų 
kalnais...”

— Kaip su knyga? — paklau
sė dar vienas klausėjas.

— Nesu mokslo žmogus, kad 
galėčiau pats vienas lietuviškai 
ar rusiškai knygą parašyti, bet 
žinau, kad parašyti reikia. Dėl
to teks įkalbėti į juostelę, iš ku
rios galima būtų paruošti kny
gą. Įkalbėjimus jau esu pradė
jęs. Tariuosi su leidėjais. Be
sidominčių tarpe yra ir didžio
sios amerikiečių leidyklos.

* * *
Kalbėjo S. Kudirka nuošir-

Žiburius”
mo laikraščiui užsisakyti. Kai 
jau ir laikraščio ar žurnalo už- 
siprenumeravimą pradėsime lai
kyti idealizmu, tai neberegėsi
me šio žodžio prasmės. Idealiz
mo žodį vartoti galima pradėti 
taikyti tik spaudos platinto
jams (ypač “bekomisiniams”). 
Dar labiau šis žodis taikintinas 
bendradarbiams, rašantiems be 
honoraro ar tik už “simbolinį” 
honorarą. Yra idealizmo visuo
se spaudos darbuotojuose, nuo 
spaustuvės darbininkų ligi ad
ministratorių, kai nereikalauja
ma “unijinio” atlyginimo, o pa
sitenkinama lietuviškuoju.

Lietuviškomis sąlygomis visų 
redaktorių darbas remiasi idea
lizmu. Ir dėl to, kad dirbama 
pusvelčiui, kai normaliai redak
toriaus darbas yra brangus. Ir 
dėl to, kad mūsų redakcijose 
vienam žmogui tenka dirbti ke
lių žmonių darbą (palyginkime 
mūsų redakcijų “štabus” su vie
tinių laikraščių štabais). Mūsų 
sąlygomis dirbti redaktoriaus 
darbą — tai tiesiog save alinti. 
Be idealizmo tokiam savęs ali
nimui negali būti ryžtamasi.

“Tėviškės Žiburių” atveju 
tenka kalbėti ne tik apie jų re
daktorių idealizmą, bet ir tikrą 
aukojimąsi. Kai redaktoriau j a 
žmogus, žurnalistinį darbą lai
kantis jam tikrai savu ir dėl to 
neturintis kitų užmojų, jis pa
rodo savo mėgiamą darbą dau
giau vertinąs už pinigus. Betgi 
“Tėviškės Žiburių” abu pagrin
diniai redaktoriai — ir A. Šapo
ka, ir Pr. Gaida — atėjo į savo 
darbą ne kaip žurnalistai. Jie 
abu — mokslo žmonės. Imda
miesi redaktoriaus darbo, jie 
ne tik savo idealizmą paliudijo, 
bet ir tam tikra prasme save 
pačius paaukojo. Abiems jiems 
visai tinka tie žodžiai, kuriuos 
kadaise prof. St. Šalkauskis ra
šė redaktoriui prof. Pr. Dovy
daičiui, kad šis padarė “auką 
iš savo asmeninės ambicijos”, 
būtent, “iš savo kūrybinių am
bicijų” (Židinys, 1936, Nr. 7, 
p. 420; Ateitis, 1936, Nr. 12, p. 
479).

Lietuvon?
džiai, atvirai ir įtikinančiai, 
kartais pats susijaudindamas 
iki ašarų. Jo nuotaiką geriau
siai pailiustruoja šis Putino 
posmelis, kurį jis kaikam įrašė 
šalia autografo:

Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, 
Iš pakelės duobių ir griovių, 
Iš molio, dumblo ir smėlynų, 
Ir iš visų kitų mirties vietovių. 
Pakilkit griaučių šiurpūs 

milijonai,
Garbingieji pulkai ir legijonai, 
Kurie nuo šalčio ir nuo bado 
Pūgų simfonijose mirtį rado.

Pakilkit! J. Didžiokas

Niujorke Lietuvos atkūrimo 
minėjimų buvo keletas. Jokū
bo Stuko “Lietuvos Atsimini
mų” ir Romo Kezio “Laisvės 
Žiburio” radijo valandos davė 
specialias programas. Apreiš
kimo parapijos klebonas kun. 
Pranas Raugalas suorganizavo 
iškilmingas pamaldas arba, 
kaip buvo skelbta, religinį mi
nėjimą. Amerikos Lietuvių Ta
ryba surengė viešą minėjimą 
Kultūros Židinyje.

Visi šie minėjimai vienas nuo 
kito labai skyrėsi ir iškėlė vis 
kitą Lietuvos laisvinimo kovos 
aspektą. Stukas perdavė Lietu
vių Bendruomenės ir ALTos 
pirmininkų pareiškimus, tuo 
pabrėždamas organizacinį mo
mentą. Pagrindinis “Laisvės 
Žiburio” kalbėtojas, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos ir buvęs 
marksizmo dėstytojas Vaclovas 
Sevrukas ragino plėsti ir gilin
ti ryšius su pavergtuoju kraštu 
ir telkti informacijas Romo 
Kezio radijo štabe, tuo nurody
damas į privačią iniciatyvą. 
ALTa, iš naujo užsitikrinusi 
Amerikos vyriausybės, Niujor
ko valstijos, Niujorko miesto 
pareigūnų ir amerikiečių spau
dos palankumą, nurodė pagrin
dinį sąjungininką toje kovoje 
— Ameriką. Apreiškimo para
pijos pamokslininkas kun. Ka
zimieras Pugevičius (iš Balti- 
morės) klausytojus perspėjo, 
kad tik Dievu reikia pasitikėti.

Šalia šių iš pažiūros skirtingų 
metodų, kurie vienas kito ne
paneigia, bet greičiau papildo,
viena mintis buvo visų pabrė
žiama, būtent, kelias, kuriuo 
turime eiti yra žmoniškumas, 
būdinga lietuvių žymė. V. Sev
rukas kalbėjo apie dvasinę ir 
moralinę revoliuciją bei huma
nizmo sąjūdį krašte, siekiantį 
teisingumo, kun. K. Pugevičius 
išryškino dvasines kovos prie
mones ir jėgą, kurios mus mo
ko “L.K. Bažnyčios Kronika”.

Pagrindinis ALTos kalbėto
jas klaipėdietis Martynas Gel- 
žinis, davęs pavyzdį, kaip že
maičiai šelpė Tilžės ir Karaliau
čiaus vokiečius 1945, m., paęlą-l9,

rė išvadą, kad lietuvių žmoniš
kumas yra mūsų jėga bei pasi
didžiavimas. Taip pat gen. kon
sulas A. Simutis savo žodyje 
Mišių metu Apreiškimo švento
vėje priminė krikščionybės lai
mėjimą prieš Romos imperiją. 
Šitoks vienos minties spontaniš
kas prasiveržimas iš žmonių, 
atėjusių iš skirtingų pasaulių, 
yra nepaprastai reikšmingas. 
Moralinė jėga, kurios lietuviuo
se apstu, žada galutinį laimėji
mą.

Vasario 16 praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Lietuvių šventovės 
ir salės buvo pilnos. Naujojon 
Kultūros Židinio salėn susirin
ko per 600 žmonių. Minėjimo 
programą pranešinėjo Irena 
Veblaitienė. Niujorko valstijos 
senatorius J. Knorr įteikė gu
bernatoriaus Carey proklama
ciją, kuri buvo gauta įstatymo 
keliu pravedant rezoliuciją vals
tijos senate ir atstovų rūmuose. 
Senatoriui Knorr pagerbti ir 
padėkoti už jo eilės metų bend
ravimą su lietuviais buvo įteik
tas Lietuvos prezidentų medalis 
bei adresas. Buvo perskaitytas 
burmistro Beame raštas, kurio 
įteikimas ALTos atstovams va
sario 14 d. buvo transliuojamas 
per miesto radijo stotį, žodį ta
rė gen. konsulas A. Simutis.

Meninę dalį atliko Irena Stan- 
kūnaitė-Silva, kuriai akompa
navo Albinas Pryžgintas. Pia
nistė Aldona Kepalaitė skambi
no M. K. Čiurlionio preliudus. 
Tautinius šokius atliko Jadvy-
gos Matulaitienės grupė. Minė
jimui vadovavo ALTos skyriaus 
pirm. dr. Eugenijus Noakas.

Karašilis

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

■ .’I, HI! .4 ■ llli j.Į J | MIJĮ 11.,

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjime torontietės lie
tuvaitės priima kitataučius svečius Nuotr. Vyt. Maco

Kanados vyriausybei ir saviesiems
TORONTO LIETUVIAI, SUSI

RINKĘ PAMINĖTI LIETUVOS NE- 
PRIKAUSOMYBES ATGAVIMO VA
SARIO 16 SUKAKTIES, PRIĖMĖ 
SIUOS NUTARIMUS:

1. Turėdami galvoje, kad šiais 
komunikacijos laikais nebeįmanoma 
nuo viešosios opinijos akių nuslėpti 
žmogaus laisvę varžančių ir asmeny
bę naikinančių faktų, — smerkiame 
okupanto vis dar vykdomą dvasinį

mėgstančius tautiečius. Dėlto kvie
čiame visus besiginčijančius surasti 
esmines ginčų priežastis ir jas bend
romis jėgomis pašalinti.

4. Kadangi Sovietų Sąjunga turi 
intenciją Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferenciją laikyti 
tolygia taikos konferencijai, kuri 
įteisintų karo metu užimtas terito
rijas, — prašome Kanados vyriau
sybę nepasirašyti tuo reikalu jokio

lietuvių tautos naikinimą ir su ap
gailestavimu įspėjame tas laisvojo 
pasaulio tautas, kurios tų faktų 
stengiasi nematyti ar juos tyliai 
toleruoti.

2. Sveikiname mūsų tarpe esantį 
Simą Kudirką, kaip gyvą lietuvių 
tautos rezistencijos simbolį, ir dė
kojame JAV vyriausybei, ypač užsie
nio reikalų ministeriui Henry A. 
Kissingeriui, už konkrečią pagalbą 
jam išvaduoti iš fizinio sunaikinimo.

3. Lietuvos nelaisvei užsitęsus, vis 
didėjantieji išeivijos tarpe nesuta
rimai teikia džiaugsmą tik laisvės 
priešams, kartu atstumdami nuo po-

,(zityvąus dąrbo ramius, kivirčą fte-,()

susitarimo, kuriuo būtų pripažinta 
arba tylomis apeita Pabaltijo vals
tybių aneksija, nes tos valstybės bu
vo jėga okupuotos pagal garsųjį Hit
lerio ir Stalino susitarimą, surašytą 
slaptuose protokoluose ir jų atstovų 
pasirašytūosė 1939 metų rugpjūčio 
23 ir rugsėjo 28 dienomis.

5. Kanados vyriausybė lengvai įsi
leido tūkstančius marksistinių pa
bėgėlių iš Eilės, jiems suteikė įvai
rią paramą, tačiau sunkiai įsileidžia 
arba visai nepriima pabėgėlių iš už 
geležinės uždangos. Prašome Kana
dos vyriausybę į tai atkreipti dėme
sį ir rodyti daugiau palankumo pa
bėgėliams iš sovietinio bloko šalitf.

" - ;"T' ■ ! ■ '» i ., ’ \ I N'\; t -'-i:. ... , ; ■; H?9V»n ;(-?

Kultūrinis jūsų lobis yra reikšmingas 
Ontario provincijai...
taip reikšmingas, kad mes isteigėm 
nauja kultūros ir pramogų 
ministerija jam puoselėti

Ontario vyriausybė pripažįsta, kad jo gyventojų 
kultūrinės tradicijos 'ir lobiai yra lygiai reikš
mingi geresnio gyvenimo ugdymui, kaip ir ama
tai arba švietimas. Mes žinome, kad visuomenės 
kokybę lemia ne daiktai, bet žmonės. Žmonėms gi 
nieko nėra svarbesnio kaip jų kultūra.

Dėlto Ontario provincija ir įsteigė naują minis
teriją, skirtą bendruomenės ir individų gerovei 
kelti, būtent, kultūros ir pramogų ministeriją. Ti
kimės, kad įvairiomis programomis — nuo teat
ro iki ledo ritulio, nuo šokių grupių iki bibliotekų 
— galėsime skatinti individualią kūrybos kibirkš

tį ir žmogaus polėkį, kurių dėka kultūra lieka 
verta išsaugoti.

Be to, mes numatome dalintis su kitais žmonė
mis tomis vertybėmis ir tomis įžvalgomis, kurios 
ateina iš aktyvaus dalyvavimo bendruomenės 
gyvenime. Kultūra, kuri nori išlikti gyva, reikia 
dalintis su kitais. Tiktai gyvendami savąja kul
tūra galime ja dalintis su kitais ’ žmonėmis ir 
tuo būdu skleisti didesnį savitarpio supratimą ka
nadiečiuose.

Ontario kultūros ir pramogų ministerija įsteig
ta puoselėti bei skatinti kultūriniam pasireiški
mui visų rūšių ir visų mūsų provincijos gyvento
jų. Mes žinome, kad kultūrinio palikimo išsau
gojimas yra esmingai svarbus kiekvieno ateičiai. 
Ontario provincijoje ta linkme ir veikiame.

Platesnių informacijų apie naują ministeriją ga
lite teirautis, rašydami savo kalba šiuo adresu:

Ministry of Culture and Recreation 
Communications Branch
Main Parliament Building, Room 347
Queen's Park
Toronto, Ontario
M7A 1Y7

Ministry of Culture and Recreation
Robert Welch, Minister

Government of Ontario
William Davis, Premier

Ill
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VILNIAUS CHULIGANAI
Vilniaus Lenino rajono liaudies 

teismas nubaudė tris chuliganus — 
Henrika Radzevičių, Rimantą Brasiū- 
ną ir Zbignevą Kaziukonį už vilnie
čių užpuldinėjimą nakties metu. Ši 
gauja sudaužė akinius tris merginas 
lydėjusiam vaikinui ir apkūlė radi
jo komponentų gamyklos darbinin
ką Stanislovą Šlepiką. H. Radzevi
čius ir R. Brasiūnas — nepilname
čiai. Dėl šios priežasties R. Brasiū- 
nui, padariusiam pirmą nusikaltimą, 
buvo paskirta laisvės atėmimo baus
mė dvejiem metam lygtinai su trejų 
metų bandomuoju laikotarpiu. H. 
Radzevičius su Z. Kaziukoniu jau 
buvo anksčiau teisti. Todėl šį kartą
H. Radzevičiui teks praleisti trejus 
metus bendrojo režimo pataisos dar
bų stovykloje, Z. Kaziukoniui — 
pustrečių metų griežtojo režimo pa
taisos darbų stovykloje. Didvyriu ta
po paauglių gaujai pasipriešinęs S. 
šlepikas, kurio dėka tie paaugliai 
buvo suimti. Kaip ir Kanados ar 
JAV miestuose, S. Šlepikui, užpul
tam trijų paauglių, pagalbos rankos 
neištiesė nė vienas praeivis. Atrodo, 
ir vilniečiai laikosi savanaudiškumu 
nuspalvintos "nesikišimo” politikos.

ŠIAULIŲ “VYTURĖLIAI”
“Vairas” Šiauliuose, ilgus metus 

berniukams gaminęs “Ereliukus” ir 
mergaitėms “Kregždutes”, juos da
bar pakeitė universaliu dviračiu “Vy
turėlis”, kuris tinka įvairaus amžiaus 
vaikams bei paaugliams, mergaitėms 
ir berniukams. “Vyturėliai”, sukonst
ruoti F. Matuzevičaus vadovaujamų 
specialiętų, turi platesnius ratlan
kius, ratus, padangas, kitokią rėmo, 
vairo, sėdynės konstrukciją.

KNYGOS BIČIULIAI
Vilniuje įvykusiame Lietuvos Kny

gos Bičiulių Draugijos valdybos or
ganizaciniame posėdyje pirmininku 
buvo išrinktas valstybinio leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos rei
kalų komiteto vadovas J. Nekrošius, 
pavaduotoju — J. Žurauskas, sekre
torium — A. Lingė. Ši knygos pro
paguotojų draugija veikia savanoriš
ku principu.

FUTBOLO PROBLEMOS
Lietuvos Futbolo Federacija Kau

ne svarstė nepakankamai augštą fut
bolo komandų lygį, teisėjų ir jau
nų žaidėjų trūkumą. S. Stančikas ir 
A. Krukauskas šia proga “Komjauni
mo Tiesos” 24 nr. pateikia vieno 
skaitytojo išvadą: “Kodėl blogai žai
džia mūsų futbolo meistrai? Todėl, 
kad neturi kur žaisti jų ... vaikai.” 
Federacijos posėdyje šią mintį pa
brėžė ir kaunietis L. Falkauskas: 
“Vaikštinėjau po Kauną ir (kieno 
džiaugsmui — nežinau?) nemačiau 
aikštelių, kur vaikai šiaip sau, be 
•renerio priežiūros galėtų žaisti ir 
žaisti. ..” Straipsnio autoriai S. 
Stančikas ir A. Krukauskas prime
na Kauno futbolo sekcijos pirm. L. 
Falkauskui tuos senus laikus, kai 
šiame mieste buvo organizuojamos 
masinės vaikų futbolo varžybos vie
noje aikštėje, kai beveik kiekviena 
gatvė turėjo savo komandą. Iš šių 
varžybų išaugo plejada gabių žaidė
jų, o dabar tėra likęs “Odinio ka
muolio" turnyras su nedaugeliu ko
mandų. S. Stančikas su A. Krukaus
ku siūlo vasarą rengti vaikų “mini” 
futbolo varžybas čiuožyklų, ledo ri
tulio ir krepšinio aikštelėse.

VANCOUVER, B.C.
VIETINIS LAIKRAŠTIS “The B.C. 

Catholię”, skirtas visos vyskupijos 
katalikams, sausio 10 d. išspausdino 
kun. K. Pugevičiaus paruoštą rašinį 
apie Lietuvos katalikų būklę. Jis pa
vadintas “Sufferings of the Lithua
nian Church”. Išspausdinta pirmoji 
rašinio dalis ir gale pridėta pastaba, 
kad bus ir antroji. Yra pagrindo ma
nyti, jog bus išspausdinta ir trečioji 
dalis. Kun. K. Pugevičius yra Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnybos ve
dėjas, anksčiau dirbęs kaip Baltimo- 
rės vyskupijos televizijos ir radijo 
programų direktorius. Jis parašė 
trijų dalių straipsnį ir per “NC News 
Service” agentūrą išsiuntinėjo laik
raščiams. “The B.C. Catholic” yra 
labai palankus lietuviams ir jau ne- 
pirmą kartą išspausdino rašinį apie 
Lietuvą. Net ir minėtame numeryje1 
yra- kita informacija apie .suėmimus 
Lietuvoje. Vankuverio lietuviai turė
tų susidomėti šiuo laikraščiu ir pa
rašyti padėkos laiškų. Kor.

Stayner, Ontario
STAYNERIO IR WASAGOS apy

linkių lietuviai Vasario 16 minėjo 
vasario 15 d., šeštadienį, 7 v.v., 
Staynerio “Golden Apple” restorane.

Minėjimą pradėjome Kanados 
himnu, pagerbėme atsistojimu žuvu
sius už tautos laisvę. Paskaitą skai
tė p. Grušinskas, kuris, trumpai per
žvelgęs Lietuvos istoriją, palietė 
kaikurias išeivių problemas. Po pa
skaitos gražiai deklamavo trys bro
liai Birštonai: Vincas, Benius ir Jo
nas, taipgi dvi sesutės Gurklytės — 
Zita ir Daina. I. Pakarna padainavo 
dv dainas, o porą novelių paskaitė 
M. Garbačiauskienė. Novelės para
šytos Lietuvoje gyyenančių rašyto
jų. Po oficialiosios dalies, kurią bai
gėm Tautos himnu, vakarieniavom 
kartu. P.p. Stanevičių, Pakarnų ir 
Valantiejų dėka stalai buvo papuošti 
gėlėmis. Tautos Fondui surinkta 
$190 T. S.

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

DIRBA BURIATIJOJE
Pramonės statybos projektavimo 

institutas grupę savo specialistų pa
siuntė į Buriatiją suprojektuoti ge
ležinkelininkų gyvenvietę Uojano 
kaimelyje, kurį nuo Lietuvos skiria 
net 6.000 km. Ši vietovė bus įjung
ta į tiesiamą Baikalo—Amūro gele
žinkelio liniją. Lietuviai suprojek
tuos visą miestelį, turėsiantį 2.000 
gyventojų, su gyvenamaisiais na
mais, mokykla, vaikų darželiais, bui
tinio aptarnavimo įmonėmis. Pro
jektuotojams teks panaudoti specia
lias medžiagas, nes šaltis šiame Si
biro užkampyje dažnai siekia 50 ir 
daugiau laipsnių.

SEMINARAS VILNIUJE
Sąjunginis “Žinijos” draugijos lek

torių seminaras “Ideologinė kova ir 
dabartis”, surengtas vasario 11-13 d. 
d. Vilniuje, sulaukė daugiau kaip 
400 dalyvių, kurie Sovietų Sąjungoje 
skaito paskaitas ideologinės kovos 
klausimais. įvadinį žodį tarė centri
nės “Žinijos” draugijos valdybos pir
mininko pavaduotojas V. Maslinas, 
atvykęs iš Maskvos. Apie kaikuriuos 
kompartijos ideologinio darbo klau
simus tarptautinės įtampos mažėji
mo sąlygomis kalbėjo sovietų kom
partijos centro komiteto propagan
dos skyriaus lektorių grupės vado
vas N. Golovka, apie meno vaidme
nį ir jaunimo problemas — to pa
ties komiteto visuomeninės akade
mijos meno teorijos katedros vado
vo pavaduotojas dr. V. Dmitrijevas, 
leidyklos “Progres” vyr. red. dr. J. 
Jeriominas. Teorinius ideologinės 
kovos klausimus nagrinėjo prof. dr. 
J. Modržinskaja ir prof. dr. V. Se- 
mionovas, Maskvos Mokslų Akade
mijos atstovai. Šiame politrukų se
minare buvo leista prabilti ir vil
niškės kompartijos centro komiteto 
sekr. A. Barkauskui.

SPORTO MUZĖJUS
“Komjaunimo Tiesos” 29 nr. B. 

įlinkas paliečia Lietuvos sporto inu- 
zėjaus steigimo klausimą. Muzėjų ir 
kultūros paminklų apsaugos valdyba 
vengia įsipareigojimo: “Sporto ke
lias vienoje ar kitoje mūsų krašto 
vietovėje nušviečiamas daugelio is
torijos ir kraštotyros muziejų tary
binio laikotarpio ekspozicijose, dau
giausia ’ sportinių pergalių relikvi
jų, pavyzdžiui, saugoma Kaune. Ta
čiau tai tik kruopelytės iš kalno, ku
rį geidžiame matyti. Deja, įsteigti 
sporto muziejų kol kas sunku — 
trūksta patalpų, nėra ekspozicijos 
užuomazgos. Didžiausia galimybė ją 
sukaupti — Respublikinio sporto 
komiteto rankose. Vėliau mes sutik
tume tai paremti...” Kūno kultūros 
ir sporto komitetas medžiagą pataria 
rinkti visuomenininkams ir pirmiau
sia ją telkti Vilniaus sporto niuzė- 
juje, kuriam jau yra paskirtos pa
talpos, bet jos dar laukia ir nežinia 
kada sulauks restauravimo. Šiuo 
klausimu bene didžiausią iniciatyvą 
parodė vilniečių sporto veteranų 
klubas, jau pernai “Sporto” laikraš
tyje paskelbęs kvietimą talkinti 
sporto muzėjui. B. Iliuko, keliančio 
sporto muzėjaus klausimą, ta inicia
tyva nedžiugina: “Deja, kai kurie 
klubo užmojai irgi gana migloti, o 
poslinkių į gerąją pusę tebelaukia
ma ... Taigi ir toliau lieka atviras, 
klausimas, kada muziejus nudžiu
gins sporto gerbėjus, kaip jis atro
dys, ar apskritai turėsime tokį kam
pelį?” V. Kst.

Sudbury, Ontario
REKOLEKCIJOS Sudburio ir apy

linkės lietuviams šiemet bus kovo 
1415-16 dienomis Christ the King 
parapijos didžiojoj salėj, kur sek
madieniais būna lietuviškos pamal
dos. Pradžia — kovo 13, penktadie
nį, 7 v. v. Rekolekcijas ves nese
niai iš Australijos atvykęs kun. Lau
rynas Kemėšis. Maloniai kviečiu vi
sus Sudburio ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Kun. Ant. Sabas

Sault Ste. Marie, 
Ontario

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VA
KARAS bus kovo 23. Verbų sekma
dienį, Blessed Sacrament parapijos 
šventovėje, 267 Cathcart St. Pra
džia — 7 v. v. Bus išpažintys ir šv. 
Mišios su pritaikytu pamokslu. Su
sikaupimo vakarą ves kun. Laurynas 
Kemėšis. Maloniai kviečiu visus 
Sault Ste. Marie ir apylinkės lietu
vius dalyvauti.

Kun. Ant. Sabas, kapelionas

St. Catharines, Ont.
DIENRAŠTIS “STANDARD” pir

mą kartą, pasinaudodamas tik pra
ėjusios Vasario 16 šventės proga, 
aptarė Lietuvos reikalus ne laiško 
forma, bet rašinio. Pastebėjo, kad 
pavergtų tautų organizacija išsiuntė 
Kanados ministeriui pirmininkui P. 
E. Trudeau rezoliuciją, reikalaujan
čią padėti grąžinti namo ištremtuo
sius į Sibirą lietuvių ir kitų tautų 
žmones ir pradėti naują diplomatinę 
akciją atitaisyti skriaudą, padarytą 
Rytų bei Vidurio Europos tautoms 
Jaltos ir Potsdamo konferencijose. 
Minėtoji rezoliucija prašo laisvo pa
saulio valstybes reikalauti, kad Sov. 
Sąjunga sustabdytų melo propagan
dą ir leistų pavergtų tautų žmonėms 
laisvai praktikuoti tikėjimą ir iš
vykti j kitas šalis pas savo artimuo
sius. Dienraštis pastebėjo, kad to 
reikalauja pavergtos tautos, kurių 
organizacijos centras yra susidaręs 
St. Catharines mieste, ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės sukakties 
paminėjimu. Kor.

Vasario 16 iškilmes Detroite surengė Lietuvių Organizacijų Centras. Iš Vašingtono dalyvavo kongreso narys Mar
vin L. Esch ir prof. J. Genys, pasakęs pagrindinę kalbą. Iškilmes sklandžiai tvarkė jaunimas. Nuotraukoje iš kairės: 
Vilija Baukytė, Rita Matvcikaitė, Marvin L. Esch, Rusnė Baltrušaitytė, Karolė Veselkaitė Nuotr. K. Sragausko
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KONCERTAS

Šimtai nariu, milijonai doleriu
Hamiltono kredito kooperatyvui dvidešimt metų

STASYS DALIUS
Neviena Hamiltono lietuvių orga

nizacijų dabar mini savo veiklos bei 
įsisteigimo sukaktis. Tarpe tų, ku
riom suėjo 20 metų darbo sukaktis, 
yra ir Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Talka”, kuris buvo 
įsteigtas 1955 m. vasario 13 d. Ta 
diena laikoma kaip veiklos pradžia, 
nes steigiamajame susirinkime, su
šauktame steigėjų komiteto (E. 
Lengnikas, J. Kšivickis ir E. Sudi- 
kas), į narius įstojo 31 asmuo.

Pirmųjų narių darbas buvo labai 
kuklus, nes pirmasis darbo mėnesis 
— vasaris užbaigtas turint vos $461 
balansą. Tačiau tų pasiryžėlių pa
sėta sėkla, stropiai saugojama ir 
puoselėjama, augo ir skleidėsi pra
laukdama abejingumo ir nepasitikė
jimo užtvaras. Visiems nuoširdžiai ir 
atkakliai dirbant, metai užbaigti su 
95 nariais ir $10.177 balansu.

Penkmetį švenčiant, jau turėta 
389 nariai ir $215.753,84 balansas, o 
dešimtmetį minint jau artėta prie 
milijono dol. kapitalo su 811 as
menų.

Įgijus dar didesnį pasitikėjimą 
augo narių skaičius, augo ir milijo
nai bei gaunamas pelnas, didėjo 
sumos lietuviškai veiklai remti. Na
riams per 20 metų buvo išmokėta di
videndo ir nuošimčių $1.535.964. Įvai
rios lietuvių organizacijos, ypač mo
kyklos, gavo iš “Talkos” $44.601. Na
riams skolininkams per tą laikotar
pį buvo leista per 13 mil. dol. as
meninių ir nekilnojamo turto pa
skolų. '

“Talkos” 20 metų sukaktis buvo 
prisiminta eiliniu metiniu narių su
sirinkimu vasario 16 d. Hamiltono 
Jaunimo Centre. Praeitieji metai, 
nepalankūs dėl infliacijos ir suma
žėjusio pelno, vertė susilaikyti nuo 
platesnio paminėjimo.

Nariams susėdus prie stalų, valdy
bos pirm. A. Vainauskas pradėjo su
sirinkimą 5 v. p.p., pranešdamas, 
kad dalyvauja 179 nariai. Pridėjus 
svečius, susidarė per 200 asmenų. 
Pasveikinęs ir pasidžiaugęs tokiu 
visų gausiu atsilankymu, paprašė 
atsistojimu prisiminti tuos, kurie jau 
negali kartu su mumis minėti šią su
kaktį, nes 90 narių yra atsigulę am
žinam poilsiui.

Pirm. A. Vainauskas pasiūlė susi
rinkimui patvirtinti pakviestą balsų 
skaičiavimo komisiją, sudarytą iš

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ’

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

niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 6
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas ® °°
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8V4 %
galius šeštadieniais uždaryta. IMAME UŽ*
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 12%

Kapitalas — virš $5.000.000. nekiln. turto pask. 1 1 %

Skanėstai -------------

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

V. Kairio, J. Svilo ir A. Tumaičio. 
Sekr. A. V. Repčys perskaitė 1974 
m. visuotinio narių susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų.

Pirm. A. Vainauskas pranešė, kad 
nežiūrint nepalankios ekonominės si
tuacijos “Talka” pajėgė metus už
baigti su nedideliu pelnu. Dabar ji 
turi 1750 narių ir $5.480.783 ba
lansą.

Ižd. St. J. Dalius paminėjo, kad 
1974 m. augimas nebuvo didelis — 
tik 6,5% daugiau nei 1973 m Išduo
tos nariams ( paskolos padidėjo 
$246.800. Tai sudaro 6,2%. Narių 
indėliai padidėjo $405.400, t.y. 8,5%. 
Pajamų gauta $476.555 — padidėjo 
$91.000 arba 23,6%. Padaryta išlai
dų $464.771. Didžiausią išlaidų po
ziciją sudaro nariams išmokėti nuo
šimčiai arba 74% nuo visų gautų 
pajamų. Tarnautojams išmokėtos al
gos sudaro 12,02% nuo bendrų pa
jamų.

Už depozitus-santaupas buvo iš
mokėtas augščiausias betkada mo
kėtas nuošimtis, būtent, už pirmą 
metų pusmetį 7,62% , o už antrą 9%. 
Taip pat iš gauto pelno sumokėtas 
mokestis Lygai už narius $2.215. Į 
tarnautojų ligos fondą įneštą $2.000. 
Išspausdinti lietuviški sieniniai ka
lendoriai už $838. Dvidešimtmečio 
proga nariams nupirkti pieštukai už 
$900. Lietuviškiems reikalams pa
remti per metų laikotarpį buvo iš
mokėta $6.350 — kiek mažiau nei 
1973 m.

Kredito komiteto pirm. J. Mikšys 
pranešė, kad 1974 m. buvo leista iš
duoti asmeninių paskolų $249.450, 
nekilnojamo turto — $1.204.250. Iš 
viso buvo leista išduoti 138 pasko
los — $1.453.700.

Revizijos komisijos pirm. Z. Sta
naitis perskaitė revizijos aktą.

Valdybos pateiktą pelno $15.755,82 
paskirstymą, išmokantį už Šerus 
8,25%o — $6.578,81 ir likutį paliekan
tį nepaskirstytam pelne — $9.177,01, 
susirinkimas pusiau slaptu balsavi
mu patvirtino 148 balsais.

Auditorium — viešuoju revizo
rium 1975 m. buvo vienbalsiai pa
tvirtintas Mr. E. P. Nolan, kuris tą 
darbą mūsų bankelyje atlieka nuo 
1963 m.

Paskelbus valdomųjų organų rin
kimus, pasiūlius kandidatus į vakuo
jančias vietas ir balsų skaičiavimo

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

komisijai surinkus korteles, vyko 
diskusijos. Pirmiausia iškilo klausi
mas dėl neaiškaus revizijos komisi
jos akto, kuris išsivystė į nevisai 
kooperatišką kompetencijos aiškini 
mą tarp valdybos ir revizijos ko
misijos, pasiremiant Credit Union 
įstatymu. Taip pat iškilo klausimas, 
ar nevertėtų revizijos komisiją pa
naikinti, kaip kitos didelės kredi
to unijos daro, ir pasamdyti tikrini
mo darbui auditorius. Dalykišką žo
dį tarė J. Domeika, primindamas, 
kad nąriai į valdybą darbui išren
ka patikimus žmones, kurie yra atsa
kingi susirinkimui. Revizijos komisi
ja esą negali vienašališkai naudoti 
netinkamus išsireiškimus valdybos 
atžvilgiu, kuri atsakinga ne revizi
jos komisijai, bet narių susirinki
mui.

Atvykusi balsų skaičiavimo komi
sija su balsavimo duomenimis per
traukė diskusijas. Kandidatai į val
dybą gavo balsų: A. V. Repčys 99, 
St. J. Dalius 127, L. Mačikūnas 46, 
J. Stankevičius 44. Perrinkti buvo 
St. J. Dalius ir A. V. Repčys. Kre
dito komitetan buvo pasiūlyti K. 
Norkus 71 ir A. Trumpickas 87. Per
rinktas A. Trumpickas. Revizijos ko- 
misijon buvo pasiūlyti Z. Stanaitis 
66, J. Stankus 71, H. Švažas 21. 
Naujai išrinktas J. Stankus. Slapta
me balsavime dalyvavo 167 nariai, 
kurių 9 kortelės buvo sugadintos.

Prieš tai vykusios diskusijos, pa
skelbus rinkimų duomenis, labai 
staigiai pasibaigė ir, nesant daugiau 
klausimų, pirm. A. Vainauskas, pa
dėkojęs nariams už atsilankymą, su
sirinkimą užbaigė. Pirm. A. Vainaus
kui priklauso padėka už sklandų su
sirinkimą, kuriam reikėjo daug koo
peratinio takto ir kantrybės. Sekre
toriavo valdybos sekr. A. V. Repčys.

Šiuo metiniu narių susirinkimu 
“Talka” užsklendė dvidešimties me
tų darbuotės lapą ir tvirtu žingsniu 
įžengė į trečią dešimtmetį, kuris lei
džia tikėtis sėkmės ir visai lietuvių 
kolonijai naudos.

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” 25-rių m. gyvavi

mo sukaktį mini balandžio 5-6 d.d. 
Šeštadienį Jaunimo Centre bus ban
ketas — šokiai su šilta vakariene, 
trumpa programa. Gros “Cabaret” 
orkestras. Įėjimas porai — $15. Pa
kvietimus prašoma įsigyti iš anksto 
pas Aldoną Petrantonio tel. 522-4739, 
nes prie įėjimo bilietai nebus par
duodami. Sekmadienį Mohawk Col
lege auditorijoje bus minėjimo aktas 
— koncertas, dalyvaujant 150 šokė
jų ir grojant montrealiečių “Ginta
ro” liaudies instrumentų orkestrui. 
Taip pat dainuos jaunieji solistai — 
A. Pakalniškytė ir J. Vaškevičius, 
akompanuojami J. Govėdo.

VISUOTINIS KLVS “RAMOVĖ” 
NARIU Hamiltono skyriaus susirin
kimas šaukiamas kovo 23, sekmadie
nį, 5 v.p.p., ramovėno J. Asmentavi- 
čiaus rezidencijoje, 77 St. Clair Ave. 
Visų narių dalyvavimas būtinas. K.B.

DLK ALGIRDO ŠAULIU KUOPOS 
metiniame susirinkime kovo 1 d. iš-' 
rinkta nauja kuopos valdyba: pirm. 
P. Kanopa, nariai A. Šukaitis, A. Po- 
vilauskas, M. Juodis, A. Patamsis, A. 
Žulys, A. Jankauskas, A. Petraitienė 
ir K. Deksnys; kandidatai: Pr. Ens- 
kaitis ir A. Jusys; moterų sekcijos 
vadovė — St. Petkevičienė. Ad.

Patikslinimas, š.m. “TŽ” vasario 
20 d. laidoje klubo pranešime įsivė
lė klaida: padėka turėtų būti p. A. 
Gedminienei. Atsiprašome.
HLŽ ir M Klubo “Giedraitis” valdybą

J. A. Valstybės
POSĖDYJE NIUJORKE VLIKo 

taryba priėmė $56.450 sąmatą 1975 
m. veiklai. Bendrajai veiklai numa
tyta $13.400, ELTOS biuleteniams, 
steigiamojo seimo leidiniui bei ki
tiems mažiems leidinėliams svetimo
mis kalbomis — $24.650, keturių ra
dijo stočių programoms — $9.400, 
Bražinskų bylai, konferencijoms bei 
kitoms ypatingoms išlaidoms — 
$9.000.

REŽ. J. JURAŠUI IR JO ŠEIMAI 
dokumentus apsilankyti JAV suda
rė Vienoje juos aplankiusi BALFo 
centro valdybos pirm. M. Rudienė. 
Būrelis čikagiečių ėmėsi iniciaty
vos, kad rež. J. Jurašui Čikagoje bū
tų sudarytos sąlygos pastatyti bent 
porą veikalu, šiuo reikalu gydytojų, 
aktorių, rašto žmonių specialų susi
rinkimą Jaunimo Centre sušaukė ak
torius J. Kviečius ir poetas K. Bra
ziūnas. Rež. J. Jurašo veiklai remti 
ir bent $10.000 sutelkti komitetą 
sudarė pirm. dr. J. Valaitis, vice
pirmininkai — aktorius J. Kviečius 
ir poetas K. Bradūnas, sekr. D. 
Sruogaitė-Bylienė, ižd. aktorė Z. Ke- 
valaitytė-Visockienė, nariai — akto
rius A. Dikinis, P. Petrulis, dr. G. 
Balukas, dr. A. Razma, rašytojas A. 
Kairys, dail. A. Valeška, kun. A. 
Kezys, SJ, ir žurnalistas V. Būtė
nas.

PREL. DR. VYTAUTAS BALČIŪ
NAS, leidyklos "Krikščionis gyveni
me” redaktorius, išvyko Europon. 
Gavėnios metu jis ves rekolekcijas 
V. Vokietijos lietuviams, nuo Vely
kų iki Sekminių — Britanijos lietu
viams. Sekminių šventes planuoja 
praleisti Romoje.

DR. ANTANAS KLIMAS, Ročes- 
terio universiteto profesorius, su 
PLB valdybos vicepirm. Donatu 
Šatu stengiasi atitaisyti sovietų 
okupuotos Lietuvos būkles iškrai
pymus “Encyclopedia Britannica” 
puslapiuose, šiuo klausimu jie yra 
pradėję intensyvų susirašinėjimą su 
enciklopedijos vyr. leidėju Warren 
E. Preece.

IŠ “LIETUVIU DIENU” REDAK
CIJOS pasitraukė Dalila Mackialie- 
nė, žurnalą redagavusi pustrečių 
metų. Ji planuoja daugiau laiko skir
ti teatrinei veiklai.

sV JUOZAPO PARAPIJA Scran- 
tone, Pa., susilauks pi ie savo šven
tovės lietuviško kryžiaus, kuris bus 
skirtas žuvusiems už laisvę ir para
pijos įnirusiems. Iniciatyvos ėmėsi 
klebonas kun. Mykolas Ožalas su 
broliuku Jurgiu Petkevičium, OFM. 
Kryžių pagamins Juozas Ambrozai- 
tis Middlebury, Conn.

N1U LITHUANIAN CLUB — lie
tuvių ; studentų klubas įsteigtas 
Northern Illinois universitete. Stei
giamąjį susirinkimą sušaukė šio uni
versiteto studentų sąjungos vicepir
mininkas Robertas Simutis. Lietu
vių klubo valdybon išrinkti: pirm. 
Rimantas Gečius, vicepirm. Rita 
Kuraitė, ižd. Darius Ošlapas ir 
sekr. Maryte Kaziūnaitė. Susirinki
me buvo svarstytas klubo įjungimas 
į Š. Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungą ir LB Auroros apylinkę. Šiuo 
klausimu laukiama platesnių infor
macijų. Klubo nariai pritarė valdy
bos sumanymui įsteigti tautinių šo
kių grupę Ir sudaryti krepšinio ko
mandą, pakviesti koncertui į univer
siteto didžiąją auditoriją kurią nors 
žinomą tautinių šokių grupę. Lėšų 
t kimasi gauti iš universiteto stu
dentų sąjungos.

Venecuela
V. VENCKAUS SKUNDĄ apie 

siuntinėlių iš okupuotos Lietuvos 
dingimą Maiųuetia aerodromo mui
tinėje paskelbė “Gimtasis Kraštas” 
vasario 20 d. laidoje, šio Venecue- 
los lietuvių veikėjo laišką gavęs iš 
komunistinės “Tiesos” redakcijos 
Vilniuje. Keistokai skamba jo pa
geidavimas komunistinei spaudai ar 
kuriom kitom įstaigom į siuntinėlių 
dingimo faktus atkreipti Venecuelos 
ambasadoriaus Maskvoje dėmesį. Sa
vaime suprantama, “GK” redakcija 
su malonumu išspausdino šį laišką ir 
netgi pridėjo jo užbaigos nuotrau
ką su V. Venckaus parašu, kad Ve
necuelos bei kitų kraštų lietuviai ne
suabejotu šio skundo autentiškumu. 
Kyla klausimas — kodėl V. Venckus 
šaukėsi kompartijos oficiozo “Tie
sos” pagalbos? Siuntinėlių vagystės 
juk vyksta pačioje Venecueloje, tad 
ir kovą su jomis reikia pradėti ta
me krašte, o ne sovietų okupuotoj 
Lietuvoj.

Kolumbija
KLB BOGOTOS APYLINKĖS 

VALDYBA, leidžianti “Krivūlės” 
biuletenį, 1974 m. rugsėjo — 1975 
m. vasario 7 nr. įsivedė platų “Jau
nųjų Krivūlės” skyrių ispanų kal
ba. Jo tikslas — supažindinti lietu
viškai mažai skaitantį ar visai ne
skaitantį jaunimą su tėvų kraštu. 
J. Biliūno apsakymėlis “Kliudžiau” 
išspausdintas lygiagrečiai abiem kal
bom. Taigi jaunuoliai jį gali skai
tyti lietuviškai ir nesuprantamas 
vietas išsiaiškinti ispaniškame verti
me. LB Bogotos apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. J. Zaranka, vicepirm. 
V. Petrulis, sekr. J. Kalėda, ižd. A. 
Šlapaitis, narė švietimo ir jaunimo 
reikalams L. Didžiulienė.

Australija
“TĖVIŠKĖS AIDŲ” vasario 25 d. 

vedamajame S. B. ragina Australi
jos lietuvius pasikviesti Simą Ku
dirka., primindamas jo sėkmingas 
keliones po JAV, Kanados lietuvių 
kolonijas. Iniciatyva siūloma ALB

krašto valdybai, kurią turėtų remti 
organizacijos ir pavieniai lietuviai. 
Tokiu principu S. Kudirkos atsi- 
kvietimo išlaidas būtų nesunku pa
dengti. S. B. vedamąjį užbaigia iš
vada: “Simo Kudirkos vizitas Aust
ralijon galėtų ir turėtų būti planin
gai panaudotas mūsų laisvės reika
lui propaguoti Australijos visuome
nės, politikų ir valdžios akyse.”

VASARIO 16 MINĖJIMAI, su
rengti Sydnėjuje, Perte, Melburne | 
ir Geelonge, buvo pradėti iškilmin
gomis Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. P. Butkus, kun. J. Petrauskas, 
kun. Pr. Vaseris ir kun. Pr. Dauk
nys. Sydnėjuje paskaitą skaitė dr. 
Vytautas Doniela, savo eilėraščius 
— Vincas Kazokas, angliškai rašan
tis jaunasis poetas R. Milašas. Kon
certinę programą atliko Br. Kiverio 
vadovaujamas “Dainos” choras ir 
Sydnėjaus operos orkestro violon
čelistas A. Motekaitis su pianiste 
V. Inkrataite. Perte paskaitininku 
buvo J. Kuzmickis, programos atli
kėjais — V. Miliauskienės ir V. Rep
šienės paruoštas jaunimas, “Šatri
jos" tautinių šokių grupė. Melburno 
minėjime dalyvavo ir žodį tarė Pa
vergtųjų Tautų pirm. Rozickis, len
kas, estų atstovė p-lė Tamler, latvių 
atstovas p. Eglitis. Paskaitininkus 
čia savo kalbomis pakeitė ALB Mel
burno valdybos pirm. A. Pocius ir 
naujai išrinktos ALB krašto valdy
bos pirm. Algis Šimkus. Programos 
dalyvių eilėse buvo bosas sol. Jur
gis Rūbas, A. Čelnos vadovaujamas 
“Dainos sambūrio” choras, mažųjų 
Virginijos ir Arūno Bruožiu duetas, 
deklamatorė D. Antanaitienė. Gee
longe minėjimą pradėjo paskaitinin
ke N. Šimaitienė, užbaigė M. Ky
manto paruoštas septynių berniuku 
chorelis, B. Gailiūtės vadovaujama 
tautinių šokių grupė, deklamatorius 
A. Baltrūnas, M. Kymanto vėl atgai
vintas mišrus choras. Skaitant šių 
minėjimų aprašymus, į akis krinta 
faktas, 
judinti 
baltijo 
kiautą, 
vių ir 
nėjimai pravesti tik saviesiems, nors 
Lietuvos bylai visada reikia naujų 
draugų. Savaime suprantama, prem
jero G. Whitlamo partijos atstovų 
juose neteko tikėtis, bet kodėl nė 
viename minėjime nedalyvavo opozi
cijos žmonės, vietinių vyriausybių at
stovai, miestų burmistrai? Negi nie
kas nesusipranta jų pakviesti?

Italija
MONS. DR. A. J. BAČKIS, kaip 

Vatikano delegacijos narys, yra iš
vykęs Vienon į Jungtinių Tautų 
konferenciją, svarstančią valstybių 
ir tarptautinių organizacijų santy- . 
kius. Konferencija, pradėta vasario 
4 d., truks iki kovo 14 d.

ALGIRDAS ŽEMAITIS, Jungti
nių Tautų žemės ūkio organizacijos 
FAO pareigūnas, tris mėnesius pra
leido Tanzanijos sostinėje kaip eko
nominis 
prieš pat 
Rudienei, 
Končiaus 
gerbtuvių vakarienę, kurioje dalyva
vo vysk. A. Deksnys, marijonų vice- 
generolas kun. V. Rimšelis, lietuvių 
jėzuitų provincijolas kun. G. Ki- 
jauskas, saleziečių vadovas kun. M. 
Burba ir Šv. Kazimiero kolegijos at
stovas mons. A. Jonušas.

kad Australijos lietuviai, iš- 
premjero G. VVhitlamo Pa- 
išdavimo, vėl grįžo į savąjį 
Išskyrus Pavergtų Tautų, lat- 
estų atstovus Melburne, mi-

i;

patarėjas. Romon grįžo 
Kalėdas. BALFo pirm. M. 
atvykusiai į a.a. prel. 1.

laidotuves, jis surengė pa-

■

Britanija
NAUJOSE PATALPOSE prie Lon

dono lietuvių šventovės vasario 9 d. 
po pamaldų atidaryta svetainė, kuri 
valdinėse įstaigose yra įregistruota 
kaip šv. Kazimiero klubas ir turi pil
nas klubų teises, net leidimą parda
vinėti alkoholinius gėrimus. Svetai
nės planus paruošė inž. R. Baublys, 
statybą vykdė M. Bajorinas, vidaus 
įrengimus atliko A. Černiauskas. 
Londono Šv. Kazimiero parapija sve
tainės statybai be nuošimčių pasisko
lino 1.000 svarų iš J. T. Bakaičių,
I. 500 svarų iš Londono sporto ir so
cialinio klubo. Parapijiečiai dabar 
turės gražias patalpas, kuriose galės 
susirinkti prieš pamaldas ir po pa
maldų. Šv. Kazimiero klubo preziden
tas yra klebonas kun. dr. J. Sakevi- 
čius. Klubui vadovaus valdybos pirm.
J. Babilius, talkinamas narių — I. 
Dailidės, A. Knabiko, M. Knabikie- 
nės, V. Jurienės, S. Kasparo.

širdies šventovės kriptoje. Mi- 
kuriose dalyvavo ne tik lietu- 
bet ir daug lenkų, vokiečių bei 
tautybių tikinčiųjų, koncelebra-

Vokietija
VASARIO 16 LUEBECKO LIETU 

VIAI paminėjo pamaldomis Švč. Jė
zaus 
šias, 
viai, 
kitų 
vo iš Hamburgo atvykęs kun. V. Šar
ka su lenku klebonu kun. S. Ren. 
Vietoj pamokslo sukalbėta malda už 
Lietuvą. Pamaldų metu skambėjo 
lietuviškos giesmės. Minėjimas salėje 
buvo pradėtas įvadiniu VLB Luebe- 
cko apylinkės valdybos pirm. Pr. Lie- 
gaus žodžiu, kun. V. Šarkos sukalbė
ta invokacija, dalyvavusių vokiečių 
sveikinimais. Paskaitą skaitė VLB 
krašto valdybos pirm. J. Lukošius, 
atvykęs iš Huettcnfeldo. Oficialioji 
dalis užbaigta Tautos himnu. Lietu
vių susibūrimą pratęsė vaišės su lie
tuviškų plokštelių muzika. Minėjime 
ir vaišėse dalyvavo Luebecko lenkų 
ir ukrainiečių atstovai, Vasario 16 
gimnazijos mokytoja Birutė Bilkšty- 
tė, Kanados lietuvaitė iš Toronto, su 
nauja savo kūryba pasirodęs Petras 
Zubkus iš Neustadto.

Kova už laisva. Lietuvą neįma
noma be laisvos lietuvių spau
dos.
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Š.m. kovo 1 d. lietuviai moky
tojai iš rytinės Kanados susirin
ko Toronto Prisikėlimo parapi
jos salėje aptarti lietuvių mo
kyklų reikalų. Po formalios Įžan
gos, visuomenės atstovų sveikini
mų mokyt. V. Bireta vadovavo 
susirinkimo eigai pirmą pusę 
dienos. Mokyt. M. Chainauskas, 
tautinių šokių ir dainų ansamb
lio “Baltija” vadovas, susirinki
mui pirmininkavo ligi vėlyvo 
vakaro.

Paskaitos ir pranešimai
Mokyt. A. Abromaitienė vaiz

džiai kalbėjo apie naujai išleis
tą lietuvišką žodyną. Jis buvo 
ilgai lauktas ir būtinas lietuvių 
mokyklai. Mokyklų vedėjai arba 
atstovai kalbėjo apie darbo są
lygas bei rezultatus savo aplin
koje. Ši kartą pranešimai buvo 
trumpi, aiškūs ir įdomūs kaiku- 
rių vietovių skirtingomis darbo 
sąlygomis.

Kanados lietuvių mokyklose 
mokosi 475 mokiniai. Juos mo
ko 66 mokytojai 39 klasėse. Į ši 
skaičių neįeina Vakarų Kanados 
lietuviai. Toronto mokykloje yra 
322 mokiniai. Už mokslą moka 
po 30-40 dolerių viena šeima. 
Tenka pasidžiaugti, kad jauni 
mokytojai yra gana gausūs. Įdo
mu, kad Montrealio lietuviukai, 
mokydamiesi prancūzų mokyk
lose, susitikę tarpusavyje, kal
basi lietuviškai arba angliškai. 
Taip jie yra trikalbiai.

Seselė O. Mikailaitė, “Eglu
tės” redaktorė, pranešė, kad 
vaikų laikraštlis švenčia 25 me
tų sukaktį. Ji pakvietė dalyvauti 
skaitytojų meno konkurse, kuris 
bus Čikagoje. Taip pat paprašė, 
kad kiekvienoje mokykloje pri
simintų “Eglutės” sukaktį ir jos 
naudingą darbą.

Mokslo priemonių komisija 
pranešė, kad yra ruošiamas lie
tuvių mokykloms filmas iš ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo. Filmo išlaidas apmoka lie
tuvių kredito bankai, nors dar 
yra neaiškumų dėl vieno banko. 
Be to, planuojama paruošti 
trumpesnį filmą apie istorines 
bei geografines Lietuvos vie
toves.

Po pietų pertraukos dail. A. 
Tamošaitis labai sudomino visus 
mokytojus M. K. Čiurlionio gy
venimu ir jo kūryba, parodyda
mas per 100 skaidrių apie M. K. 
Čiurlionio kūrybą.

Jaunimo simpoziumas
Įdomiausia suvažiavimo pro

gramos dalis buvo švietimo ko
misijos surentgas simpoziumas 
— “Dviejų kultūrų sugretini
mas”. Vadovavo inž. A. Čepas. 
Jis pasisakė, kad mokinys, pra
leidęs lietuvių mokykloje tik 
3% viso savo laiko, turi apsi
spręsti būti lietuvių kultūros įta
koje, nes aplinkybės nėra skati
nančios. Jis tai padaro anksčiau 
ar vėliau.

R. Birgelytė (jos pavardė bu
vo ^praleista “TŽ” 10 nr. kroni
kos žinutėje): Etninė kultūra yra 
skatinama valdžios žmonių. Nė
ra reikalo būti dviejų kultūrų 
žmogumi. Pažindamas lietuvių 
kultūrą, tik papildai savo asme
nybę. Ko jaunimas nori iš vy
resniųjų? Jie nori vyresniųjų 
pasišventimo, vadovybės, žinoji
mo ir priėmimo. Vyresnieji iš

jaunimo nori beveik to pat: kad 
jaunimas pasišvęstų - norėtų pri
imti lietuvių kultūrą, išmoktų 
vadovauti, pažintų ir kartu dirb
tų. Toliau ji lietė daugiau litua
nistinio auklėjimo veiksnius: 
šeimą, mokyklą, visuomenės or
ganizacijas, stovyklas. Ji mano, 
kad bus naudos tiek, kiek bus 
įdėta narbo.

R. Parėštytė: Nėra konflikto 
tarp anglų ir lietuvių kultūrų. 
Visi stengiasi išlaikyti tradici
jas, ir niekas nereikalauja jų at-

SILVIJA MARTI NKUTĖ, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdy
bos švietimo komisijos pirmininkė,' 
kalba lituanistinių mokyklų mokyto
jų suvažiavime Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

sisakyti. Anglų kultūros žmonės 
neturi platesnių tradicijų, tad 
lietuviai tik papildo savo kultū
rą. Abi kultūros yra Vakarų Eu
ropos. Bendra kalba Kanadoje 
yra anglų, nors yra daug tauti
nių mažumų. Kai kalba išnyks
ta, išnyksta ir kultūra. Svar
biausias dalykas yra išlaikyti 
kalbą, čia daugiausia įtakos tu
ri šeima. Kai vyresnieji mažai 
reikalauja, tai vaikai nesistengia 
daryti. Vyresnieji turi suprasti 
vaikų būklę. Vaikams reikia pri
taikyti knygas pagal jų žodyną 
bei interesus. Reikia daugiau 
supažindinti su dabartiniu Lie
tuvos gyvenimu. Jauni mokyto
jai labiau mėgstami ir labiau su
domina.

S. Valiūnaitė: Tėvai permažai 
reikalauja ir pergretai nusilei
džia vaikų tinginiavimui ar ožia- 
vimuisi. Jie permažai dėmesio 
skiria vaikams. Jei negausim lie
tuviškumo iš tėvų, tai iš kur 
gausim? Kai vaikai gauna kal- 

■bos pagrindą šeimoje, tada ne
sunku išmokti gramatiką ir is
toriją mokykloje. Jei tėvai nesi
stengia išlaikyti gryną savo lie
tuvių kalbą, tai jie negali reika
lauti ir iš vaikų. Mišrių tėvų vai
kai dažnai stengiasi kalbėti lie
tuviškai, nes nori išmokti.

R. Mažeikaitė: Lietuviškos 
mokyklos tikslas yra išmokyti 
lietuvių kalbos, rašto, istorijos, 
geografijos. Reikia versti moki
nius daugiau kalbėti lietuviškai, 
atsakinėti ir rašyti betkokiomis 
temomis. Tėvai nėra pedagogai

Lituanistinių Kanados mokyklų mokytojų suvažiavime. Iš kairės: dail. A.
Tamošaitis, dr. H. Nagys, L. Tamošauskas Nuotr. S. Dabkaus

ir neranda laiko daugiau su vai
kais užsiimti. Reikia duoti Įdo
mesnės literatūros ir naujų ži
nių apie tautą ir kraštą. Daugiau 
reikalauti, o ne rašyti penketu
kus už niekus. Vyresnieji turi 
perduoti lietuvybę, o ne asme
ninius savanaudiškus prisimini
mus. žinios turi būti surištos su 
dabartimi.

Dail. A. Tamošaitis prisiminė, 
kad Montrealio gimnazijų pran
cūzų kalbos konkurse pirmą vie
tą laimėjęs mokinys buvo pa
klaustas, kaip jis kalba namuo
se. Jis atsakė — lietuviškai. Tai
gi, ne gėda, o garbė lietuyiškai 
kalbėti.

Inž. A. Čepas apibendrino vi
sų išreikštas mintis. Šiuo sim
poziumu visi buvo gyvai susido
mėję.

Seminaras ir literatūra
Mokyt. A. Rinkūnas supažin

dino mokytojus su lietuvių 
seminaru Toronto gimnazijoje. 
Už lietuvių kalbą XI, XII ir XIII 
klasėse duoda po vieną užskaitą 
baigimo atestatui. Iš viso reikia 
23 užskaitų. Taip mokinys gali 
mokytis lietuvių kalbą vietoj 
prancūzų kalbos ar kito kurio 
dalyko. Apmokamos klasės ir 
mokytojai. Seminaro atstovas — 
vedėjas turi turėti gimnazijos 
mokytojo diplomą. Tokį patį se
minarą su užskaitomis turi ir 
Londono lietuviai.

Dr. H. Nagys labai įdomiai 
dėstė apie mokymą lietuvių lite
ratūros lietuvių mokykloje bei. 
seminare. Reikia mokėti kalbą, 
kad galėtum naudotis literatūra. 
Reikia skirti, kas vra literatūra 
ir kas ji nėra. Literatūra reikia 
gyventi ir jausti, jos nevardi
nant. Kurie lanko seminarus, 
kursus, išauga bendruomenės 
vadais ir pakeičia išeinančius. 
Dėstant literatūrą, reikia paža
dinti meilę knygai ir kalbėti ne 
vien kaip apie istorinį faktą. Su
krovęs rimu žodžius, neparašysi 
poezijos. Poeziją reikia išgyven
ti. Jaunimas gali išgyventi ir 
pajusti poeziją, tik reikia paro
dyti ir supažindinti, kaip visa tai 
padaryti. Kai mirs lietuvių kal
ba išeivijoje, tai nebus ir lietu
vių išeivijos. Savo kalbą užbai
gė savo eilėraščiu “Laukiu pa
vasario”. Mokytojai dėkingi jam 
už taip jautriai perduotas min
tis apie literatūros dėstymą.

Suvažiavimas užbaigtas vaka
riene, kurios šeimininkai buvo 
Toronto mokyklos tėvų komite
tas su pirmininku p. Dovydaičiu. 
Vakarienės metu “karaliaus 
juokdariai” linksmino nuvargu
sius mokytojus. M. Vitalius

Štai viena kita nuotrupa moky- 
tojiško humoro, sudaryto be
klausant kalbų ir paskaitų:

V.: Vyresnieji turi duoti pavyzdį 
— kalbėti grynai lietuviškai.

E.: Mes nesam tokie, kaip jūs gal
vojat — mes esam up-to-date.

R.: Mes esam on the saff, gauna
me visokias goodies, nesam vedėjai, 
bet turim principal, vice-principal, 
day principal ir night principal...

M.: Hamiltono bankelis principiš
kai sutinka duoti filmo paruošimui 
§1000, jei bus pinigų. (O jei nebus 
pinigų, nebus ir principų...).

E.: Švietimo srityje mes buvome 
Ontario pionieriai. (Laisvinimo 
veiksniai yra pasisakę ne tik prieš 
pionierius, bet ir prieš vykimą į pio
nierių stovyklas...).

R.: Mūsų mokiniai vis dar deda 
nosinę and o. (Nosinę reikia dėti po 
nosimi...). Rp.

V.
J.
L.
A.

$200: Prisikėlimo parapijos ban-' 
kas; $102: S. Stonis; $100: kun. P. 
Ažubalis, S. Z. ir B. Jackai, A. Kant- 
vydas, inž. H. Lapas, V. Montvilas, 
V. Sinkevičius; $75: V. Vitkūnas.

$50: J. P. Augustinavičiai, J. P. 
Barakauskai, Demikis, A. Firavičius, 
Pr. Kudreikis, A. V. Lukas, dr. S. 
Pacevičius, P. Smilga, dr. J. Sungai- 
la, kun. J. Staškevičius, P. A. Vilu- 
tis; $40: J. Baltakys, E. Punkris.

$30: V. Gudaitis, dr. J. Yčas, 
V. K., P. S. Morkūnai, V. Perminie- 
nė, J. Pikelis, V. J. Plečkaitis, V. J. 
Skrebutėnai, B. J. Sriubiškis, V. Sta- 
nulis, Uleckai.

$25: E. A. Abromaitis, V. Bačė- 
nas, S. Čepas, Br. Girčys, P. Jokū- 
bauskas, E. J. čuplinskai, A. J. Jan
kaičiai, Aug. Kuolas, inž. V. Liuima, 
J. Prisas, A. Rinkūnas, B. Saplys, 
A. A. Šmigelskiai, Tėvai pranciš
konai, B. Vaidila, J. E. Vitartas, Al. 
Žemaitis.

$20: dr. A. Barkauskas, Pr. Basys, 
A. Beržas, L. Bieliauskaitė, L. Bilkš- 
tys, V. B., K. M. J. Dambaras, P. O. 
Dabkai, K. Daunys, P. V. Dunderas, 
J. Dziminskas, kun. P. Gaida,' Z. 
Girdauskas, K. J., P. L. Jurėnas, 
Ig. E. Juzukonis, Juoz. Kaknevičius, 
P. O. Karaliūnai, F. B. Kasperavi
čius, V. Kerulis, inž. P. Lelis, P. S. 
Liačai, S. Majauskienė, E. K. Mang- 
licas, Namikienė ir Večerskienė, B. 
Pabedinskienė, J. Palys, M. Petryla, 
V. Pevcevičius, J. A. Plioplys, A. 
Poškus, R. Puteris, V. Kasiulis, B. V. 
Saulėnas, P. B. Serapinas, S. J. Sin
kevičiai, Alb. Statulevičius, A. H. 
Stepaičiai, F. Stirbys, J. V. Šimkus, 
E. Vaičekauskas, J. Vaičeliūms, V. 
M. Vaitkai, T. A. Valius, A. Visoc- 
kienė, A. Žilėnas.

$16: T. B. Stanulis; $15: J. Ažuba
lis, J. Dabrowski, J. J. Dauniai, 
V. Kecorius, A. S. Mazlaveckas, 
Mockevičius, Juoz. Morkūnas, P. 
R. Murauskai, R. A. Siručiai, dr.
Spudas, S. Treigys, V. B. Vaičiūnas, 
T. Žilys; $13: E. K. Šlekys; $12: J. 
Petravičius, B. S. Prakapai.

$10: L. I. Adomavičiai, A. Am- 
braška, J. Andrulis, V. Anskis, Ape- 
ravičius, J. Astrauskas, A. P. Au- 
gaitis, J. Aukštaitis, E. Aukštakal- 
nienė, S. V. Aušrotai, T. V. Bačėnas, 
A. V. Bajorinas, J. Bakšys, J. O. 
Balsiai, L. Balsys, N. Baltakienė, A. 
Banelis, F. Barzdžius, A. Basalykas, 
Pr. Bastys, O. Berentas, U. Bleizgys, 
A. P. Brazys, M. A. Bumbuliai, A. 
Ciplijauskas, P. Čepenkus, L. Česė- 
kienė, P. Čiurlys, A. Dailydė, J. Da
nilevičius, V. Daulenskaitė, A. Dir
žys, E. Dubininkas, L. F. Dūda, W. 
Dauginis, M. A. Empakeris, B. Gali
nienė, K. Gaputis, R. Geidukytė, S. 
Geidukytė, M. Girčienė, I. Girdzi

jauskas, E. Graibus, M. O. Guoba, 
A. Gurevičius, J. Ignatavičius, D. J., 
A Jasiūnas, R. Jonaitytė, A. A. Ju
cys, V. Jurgulienė, O. V. Jurkai, 
K Jurkštas, A. Kalūza, K. Kamins
kas, J. Karka, G. J. Kaulius, A. Ka- 
zilis, A. D. Keršiai, J. O. Kirvaičiai, 
A. Klupšas, S. Kolytis, K. Konkule- 
vičius, J. Krasauskas, V. Krikščiū
nas, V. M. Kriščiūnas, G. E. Ku- 
chalskiai, K. Kudirka, B. Kupcikas, 
A. Lapaitis, A. Laurinaitis, V. N. 
Liačas, J. F. Mačiulis, V. Marcinke
vičius, V. M., V. Matulevičius, J. Ma- 
tuliauskas, Z. Mažonas, S. Merkelis, 
E. Miliauskas, J. Mockus, F. V. 
Mockus, V. L. Nakrošius, V. K. Na
ruševičius, M. Br. Norkai, L. Nbvo- 
grodskienė, V. K. Otto, A. Peleckis, 
M. Petrulis, L. A. Pilipavičiai, J. J. 
Pilipavičius, A. Plėnys, P. M. Pra
naitis, S. Pranckūnas, A. Pūkas, 
A. S. Pundziai, S. Pusvaškis, J. Pu
teris, E. Radavičiūtė, M. Regina, 
D. T. Renkauskas, O. J. Rinkevičiai, 
A. S. Sakus, Samulevičiai, A. Saulis, 
L. V. Sendžikai, č. Senkevičius, V. 
Senkevičius, A. S. Sergaliai, E. Smū
gis, A. Z. Stančikai, Ant. Stankus, P. 
Stauskas, V. A. Stulgys, J. J. šarū-

B. Kišonas, Ip. Krasauskas, O. T. 
Krasauskas, J. Kriščiūnas, V. Ku
bilius, Z. Kučinskas, V. Kulys, J. 
Kuncaitis, A. Kuniutis, Aloyz. Kuo
las, J. Kuprevičius, A. Kuzmarskis, 
M. Kuzmickienė, E. Kvederienė, P. 
Lackus, A. Langas, J. Linkūnaitis, 
K. Liutkus, A. Lukošius, Alf. A. 
Lukošius, M. S. M., E. Mačionienė, 
R. McCullough, M. L. Malinaus
kas, G. Maurušaitis, J. B. Maziliaus
kas, V. Melnykas, S. Minderis, 
B. V. Misevičius, P. Misevičius, V. 
Morkūnas, Vac. Morkūnas, J. Mur- 
kūnas, V. Nausėdas, Nežinomas, V. 
K. Naruševičius, Paciūnas, B. Rač
kauskas, V. Pačkauskas, K. Pajaujis,
R. Paškauskas, A. Paškevičius, V. 
Paškus, R. G. Paulionis, A. Pavilonis, 
A. B. Petkevičius, J. Petrauskas, S. 
Petryla, J. D. Petronis, Pivokai, B. 
Poška, J. Poška, A. Pranckevičius, 
M. Putrimas, M. Kačinskas, A. Ra
džiūnas, V. A. Ramanauskai, K. Ra
šymas, A. Raudys, G. Routh, O. J. 
Ražauskai, S. Remeikytė, J. Rovas, J. 
Rugys, K. Rusinas, J. Senkus, sesuo 
M. Loreta, R. Simanavičius, D. Si- 
minkevičius, V. Simonaitis, Alf. Si- 
monavičius, P. Skablauskas, J. Ski- 
landžiūnas, P. V. Skirgaila, M. Slap- 
šys, M. A. Slivinskas, G. Smolskis, 
J. B. Stalioraitis, J. Stankaitis, S. 
Stankevičius, E. J. Staškevičiai, V. 
Stočkus, O. B. Stončius, L. Stasiū
nas, J. Stravinskas, V. Stukas, A. 
Stunguris, A. Bukauskas, S. Šalkaus
kas, A. Šalkauskis, K. L. Šileika, R. 
G. Šimkus, S. Škėma, V. Štreitas, L. 
Tamošauskas, B. Tamulionis, V. Ta- 
seckas, A. Totoraitis, A. J. Trinkū
nai, B. Trukanavičius, R. T., E. Ulic- 
kienė, I. Vadauskienė, A. Vaišvila,
S. Valiukas, A. Vanagas, S. Vaštokas, 
V. Vingelis, A. Ulba, A. Underys, B. 
Urbelis, V. P. Urbonai, J. Urbonas,
O. Urnavičienė, A. Vaičiūnienė, S. 
Vaitiekūnienė, B. J. Vaidotai, J. Vait
kus, E. Valeška, L. Valiūnas, T. Var- 
neckienė, J. Vaškevičius, R. Z., J. 
Zakaras, J. Žakas, V. Žakas, V. Zen- 
tinš, J. B. M. Žekas, M. J. Žekas.

$4: Iz. Antanaitis, A. Arlauskas,
P. Dranginis, C. Javas, S. Jokūbaitis, 
A. P. Ledas, Masalas, P. L. Radzevi
čius, V. Rudaitis, S. Ruibys, Alg. 
Stankus, V. štuikys.

$3: A. B. Beresnevičius, G. Bunti- 
nienė, D. V. Karosas, Br. Mackevi
čius, J. M., M. Morkūnienė, A. Neve- 
rauskas, A. Pavilonis, V. Pečiulis, B. 
Vilimas, J. Šablinskas, A. Spurgaitis, 
M. švelnytė.

$2: A. Antanaitis,. J. Bacevičius,
T. Benotas, A. Bernotaitis, A. Brič
kas, T. Burokas, S. Čeponienė, K. 
činčikas, V. Dailidė, A. J. Dirmon- 
tas, P. Eidukaitis, J. Hirsch, J. Ge
gužis, U. Genčiuvienė, P. Girdvainis, 
O. Grigarevičienė, J. E. Gudas, M. F. 
J., V. E. Janulevičius, E. Jonūnienė, 
J. Juodikis, O. Juodviršienė, J. Kal
niškis, Kanapka, V. Karnilavičius, S. 
A. Kavaliauskas, B. Kazlauskaitė, J. 
Kazlauskas, E. Kemežienė, V. Kny- 
vaitė, St. Kvietys, L. T. Lorencas, E. 
Matušaitis, J. Pakhys, A. Pažerūnas, 
S. Povilenskas, J. R., J. Raškauskas, 
J. Repečka, M. B. Rickevičius, J. Bi
čiūnas, P. Siminkevičienė, R. V. Sta- 
bačinskai, M. Šalkauskienė, A. šiau
dinis, J. Šturmą, J. Šulcas, E. Tamu
lionis, V. Trumpa, J. Tunaitis, A.

Tutlienė, A. Vadakojis, A. Vaitonie- 
nė, M. Valiulienė, J. Valiulis, O. 
Venskaitienė, Vingevičienė, A. Zim- 
nickas, V. žalnieriūnas, J. Žiurins- 
kas.

$1: A. Abromaitienė, G. Abromai
tienė,J. G. Atkočiūnas, V. Bubelis, 
I. Černiauskienė, K. činčius, B. Nor
kus, J. Račys, T. Radžiuvienė, V. 
Ranginienė, P. Šukevičius, S. 
kus.

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas !!!
Dabar jūsų giminės gaus 

daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS

PIGIAUSIOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ

CORP.
KAINOMIS

Vins-

J. Valan-
Vasiliauskas; iš viso —

kortelėse pavardės neiš- 
Vienas aukojo $7, o ant-

$10: A. Baltrūnas, gyv. Colgar, Ig. 
Pakarna, gyv. Staynery, R. Vaštokas, 
gyv. Peterborough;

$7: V. Miškinis, M. M. Ramanaus
kai, $5: E. Juzėnienė ir $2 Y. Koller, 
gyv. Oakvillėje;

$5: P. J. Malis, gyv. Georgetowne, 
J. Pyragius, gyv. Hamiltone, dr. A. 
Matukas ir R. Taunys, gyv. Elmvale, 
E. Vaičekauskas, gyv. Stratforde;

$4: A. Krakaitis ir $3 V. Dubickas, 
gyv. Burlingtone;

$2: J. Lazdauskas, gyv. Keswicke; 
visi — Ontario provincijoje.

Organizacijos:
$50: Mažosios Lietuvos Moterų 

Draugija;
$25: KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 

Kankinių parapijos skyrius.
Stayner - Wasagos 

apylinkėje gyvenantieji Vasario 16 
minėjime aukojo: $50: A. Masionis; 
$20: V. Stanevičius; $15: T. A. Seko
ms; $10: R. Dūda, V. O. Juodišiai, 
V. A. K., F. Noreika, Ig. Pakarna, A. 
Žutautas; $5: I. J. Birštonas, L. Gar
bačiauskas, A. Gružinskas, P. Jone
lis, G. J. Petkevičius, R. Stepulaitis; 
$3: P. J. Žaliauskas; $2: V. Bielskis, 
P. Gurklys, Haikis, M. P. Kairiai, 
Než., Než., O. Šaltys; $1: J. Hyland, 
J. Griff, K. Liauba, Než. 
tiejus, M. 
$198.

Dviejose 
skaitomos,
ras — $5. Buvo ir neužpildytų korte
lių. Jeigu rasite netikslumų, prašo
me pranešti atstovybei.

Nuo š.m. sausio 1 d. iki kovo 1 d. 
iš viso surinkta $7.009,02.

Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems Toutos Fondui. Tik jūsų dėka 
yra surinkta ta didžioji auka mūsų 
pavergtos Tėvynės Lietuvos laisvės 
kovai. Nuoširdžiai dėkojame visų tri
jų parapijų klebonams už priminimą 
tautiečiams Tautos Fondo aukų rei
kalingume ir leidimą rinkti aukas 
prie šventovių.

Nuoširdžiai dėkojame Tautas Fon
do rinkliavos geriesiems talkinin
kams Vasario 16 minėjimo proga: T. 
Sekoneinei už rinkliavą Staynery-Wa- 
sagoje; J. Dambarui, V. Dauginiui — 
už rinkliavą Išganytojo šventovėje; 
V. Gudaičiui, K. Kaknevičiui, P. Pui
dokui, A. Sauliui, A. Vanagui, H. La- 
sienei, D. Keršienei — “Šatrijos” 
skaučių tunto tuntininkei ir jos se
sėms skautėms.

Nuoširdi padėka P. Misevičiui, ku
ris Vasario 16 proga papuošė Tautos 
Fondo stalą tautine statulėle su tau
tine vėliavėle ir jas padovanojo Tau
tos Fondo Toronto Atstovybei.

Mes gerai žinome, kiek daug lie
tuvių dar liko nedavę aukos Tautos 
Fondui. Juk visi esame tos pačios 
tautos vaikai. Girdėjome S. Kudirkos 
lūpomis visą mūsų tėvynės Lietuvos 
skausmo ir kančios odisėją, mūsų pa
vergtų brolių šauksmą gelbėti 
vą. Nejaugi ir po to liksime 
tėję savo gimtajam kraštui?

Būkime kovojanti tautos
Gelbėkime mūsų tėvynę Lietuvą. 
Prašome tuojau siųsti nuoširdžią au
ką Tautos Fondui žemiau nurodytu 
adresu.

Palengvinkite ir mūsų darbą. Ne
laukite atskirų raginimų. Sutaupysi
me daug laiko, pinigų ir daugiau pa
darysime. Tenelieka nė vieno lietu
vio, neatlikusio pareigos savajam 
kraštui Lietuvai!

Tautos Fondo 
Toronto Apylinkės Atstovybė 

6 Constance St., Toronto M6R 1S4 
Tel. 535-9864

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami j pinigus, 
t.y. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rubli $2.63
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIU KITU MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
K A T A L O G Ų

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Pigiausiomis kainomis 
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis iš šių 

naujų modelių:
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3706.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 §4246.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 §4082.00

Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3756.00

“MOSKVIČIUS”408IE $3454.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”426IE $3919.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE §4205.00

Lietu- 
užkie-

dalis.

“ZAPOROŽEC' 
ZAZ 968 §2368.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu
letenių su automobilių ir apar
tamentų iliustracijomis.

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

nai, D V. Šaltmirai, Br. ščepanavi- 
čius, A. Šelmys, Tamošiūnas, V. M. 
Tamulaitis, J. Tamulionis, O. Tasec- 
kas, N. J. Uogintai, Vyt. Vaidotas, 
B. Vaišnoras, dr. A. Valadka, A. 
Valiūnas, V. Vapsva, L. Vaštokas, 
A. J. Venslovaitis, J. Veta, M. Vitar- 
taitė, J. Zabulionis, A. Zalagėnas, 
A. Zarembaitė, J. Zenkevičius, J. M. 
Zubrickai, S. Žaldokas, A. žičkus, 
kun. A. Žilinskas, Pr. žiulys, B. Žu
tautas.

$8: J. Jagėla, G. M. Šernas; $7,50: 
E. Razgaitis; $7: Alf. Piragis; $6: J. 
Mažeika.

$5: V. Abramavičius, VI. Ališaus
kas, Pr. Alšėnas, V. Anysas, B. Arū
nas, K. Asevičius, K. Augaitis, Br. 
Augustaitė, A. Bacevičius, L. V. Ba- 
laišis, P. Balčiūnas, V. Balčiūnas, G. 
Balčiūnienė, V. Baleiša, V. Baliū- 
nas, K. Baltramaitis, B. Baranaus
kas, J. Bartnikas, K. T. Batūra, K. 
Batūra, V. Beresnevičius, P. Besąs- 
paris, J. Birgiolas, V. Birštonas,
I. V. Biskys, B. L. Brakas, P. Bra- 
žukas, S. Babelienė, V. Bubelis, K. 
Bubliauskienė, J Budrys, M. Bušins- 
kas, P. Butėnas, A. B. Ciruna, P. 
Cečys, A. Čepaitis, J. Dambrauskas,
J. Dementavičius, J. G. Dičpetris,
J. Z. Didžbalis, V. Dobilas, K. Dulevi- 
čius, A. M. Elijošiai, V. O. G., M. 
Galinaitis, T. Galinienė, B. M. Gen
čiai, V. A. Genčius, O. J. Ginautis, 
Gotceitai, V. Gražulis, S. Grigaliū
nas, A. Grigonis, A. Grybas, P. Gul- 
binskas, V. Gumauskas, A. Hatek, 
P. Imbrasas, O. Indrelienė, O. Yčas, 
A. Jagėla, O. A. Jakimavičius, E. 
Jankutė, J. Jasinevičiai, EI. Jaškus, 
A. Jokūbaitis, S. Jokūbauskas, P. Z. 
Jonikas, J. B. Jonynas, S. K. Jukne- 
vičiai, P. Juodienė, K. Kaknevičius,
K. Kalendra, Iz. Kandrotienė, B. 
Kasponas, A. Katelienė, V. A. Kaz
lauskas, P. Kirstukas, S. Kiršinąs,

Įvairios vietovės 
$75: V. F. Urbonai ir $10 J. 

lis, gyv. Bramptone;
$40: H. Butkevičius ir $20 

Kneitas, gyv. Ošavoje;

Gude-

V. S.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cttiiką duonų. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

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.

21 ar daugiau? 
Dirbate pilno 

laiką? 
Vedęs? 

Privalote turėti 
savo OHIP 

numeri.
Tėvų turima OHIP drauda jūsų nebe- 
apima. Dėlto gaukite savo draudę. Ne
delskite, nes nelaimė gali užklupti ne
turint draudos. Teiraukitės pas savo 
darbdavį arba kreipkitės į artimiausią
OHIP.
Jūsų apylinkės OHIP įstaiga atsakys į
visus jūsų klausimus.

Ontario

Ministry of 
Health

Hon. Frank S. Miller. Minister

Barrie 
114 Worsley Street 
726-0326
Hamilton
25 Main Street West 
528-3481
Kingston 
1055 Princess Street 
546-3811
Kitchener
68 Kinq Street East 
745-7379

London 
227 Queens Avenue 
433-4561
Mississauga 
55 City Centre Drive 
275-2730
Ottawa 
75 Albert Street 
237-9100

St. Catharines 
15 Church Street 
682-6658
Toronto 
2195 Yonge Street 
(Eglmlon) 482-1111
Windsor 
1427 Ouellette Avenue 
258-7560

Peterborough
311 George Street North 
743-2140
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Atgarsiai iš Brazilijos
RIMAS AMALVIŠKIS

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimai Brazilijos 
lietuvių buvo tylūs ir kuklūs, 
kaip ir visa mūsų lietuviškoji 
veikla.

Dabar, jau keleri metai, di
džiai gerbiamų lietuvių Tėvų jė
zuitų ir kitų giliai patriotinių 
sielų ganytojų dėka lietuviškas 
veikimas vis daugiau Įsisiūbuo
ja.

Šiais metais Vasario 16 mi
nėjimą surengė Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė (BLB), ki
tų organizacijų talkinama. Mi
nėjimas buvo tikrai puikus ir 
Įspūdingas, sutraukęs minias ir 
tų lietuvių, kurie jau beveik jo- 
kiuos lietuviškuos parengimuos 
nesilanko.

šventovėje
Vieną valandą prieš prasidė- 

siant minėjimui, gausi minia 
lietuvių dalyvavo Vila Zelinos 
šventovėje šventei skirtose pa
maldose ir karštai meldėsi už 
kenčiančią pavergtą Lietuvą. 
Klebonas kun. Juozas Šeškevi
čius, asistuojamas šv. Kazimie
ro parapijos klebono kun. Pet
ro Dauginčio, SJ, celebravo šv. 
Mišias ir giliai jaudinančiu pa
mokslu daugeliui išspaudė aša
ras. Tarp kita ko, neįprastai 
drąsūs, bet giliai teisingi buvo 
daugeliui kartūs pamokslinin
ko žodžiai “... savo Tėvynę iš
duoda tas tėvas, motina, sene
lis ar senelė, kurie, net gerai 
nemokėdami, keverzoja portu
gališkai su savo vaikais ir anū
kais, tuo suniekindami mūsų tė
vų ir protėvių kalbą. Užmiršus 
ar visai neišmokus lietuvių kal
bos, galutinai miršta ir lietu
viškas jausmas, galutinai palai
dojama lietuvybė. Tai Įrodo 
tūkstančiai gyvų pavyzdžių iš 
provincijos lietuvių šeimų, nu
traukusių ryšį su lietuviška pa
rapija, lietuvių bendruome
ne ...”

Tai gili tiesa, tinkanti ir kitų 
kraštų lietuviams, bet labiau
siai — Pietų Amerikoje.

Minėjimas salėje
Seserų pranciškiečių gimna

zijos salė retai mato tokius gau
sius lietuvių susibūrimus. Mi
nėjimas tikrai Įspūdingas. Pro
grama puiki. Tinkamai pareng
ta. Tai didelis nuopelnas jauno, 
bet gabaus ir energingo BLB 
pirmininko adv. Algirdo Slieso- 
raičio, talkinamo kpt. Juozo 
Ciuvinsko, inž. Alfonso Petrai
čio ir abiejų parapijų klebonų. 
Labai daug pastangų padėjo, 
kad šventė tikrai iškilmingai 
praeitų, Zelinos lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Šeškevi
čius.

Šventė pradėta Brazilijos 
himnu ir Baltiečių Komiteto at
stovo kpt. J. Ciuvinsko trumpu, 
bet jautriu žodžiu. Adv. Alg. 
Sliesoraitis portugališkai nu
švietė reikšmingesnius Lietu
vos istorijos faktorius ir nepri
klausomybės restauravimo pras
mę mums dabar ir ateityje, kol 
bus atkovota Lietuvos laisvė. 
Kalba buvo nuosekli, konden
suota, įdomi ir uždeganti.

Šiltai sveikino Lietuvos kai
myninių tautų atstovai. Pabrėž
tinai jautrų žodį tarė ukrainie
čių atstovas, pažymėdamas: 
“Tikroji kova tik prasideda. 
Rusai prarijo Ukrainą, kaip ir 
daugeli kitų tautų, bet nepa
jėgs jų suvirškinti, nes 45 mi
lijonai ukrainiečių jiems bus 
kietas kaulas. Artėja momen
tas, kada ne tik Ukraina, bet ir 
visos pavergtos tautos išsilais
vins iš raudonųjų rusų jungo. 
Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Lietuva...”

Braziliečių komiteto “Už Tė
vynę, Šeimą ir Tradiciją” at
stovas įspūdinga kalba ne tik 
sveikino Brazilijos lietuvius, 
bet ir ragino budėti, nes labai 
tamsūs debesys kaupiasi pasau
lyje. Jis pabrėžė, kad stipriau
sias pasaulinės sovietizacijos 
stabdys JAV, jų pačių vyriau
sybės viešu prisipažinimu, karo 
atveju nėra pajėgus apginti net 
savo teritorijos. Tad visiems 
svarbu budėti ir laiku gintis 
nuo raudonųjų bacilų infiltra
cijos ir aktyviai rengtis neiš
vengiamai artėjančiai lemiamai 
kovai. Visų sujungtos pastan
gos už religiją, šeimą ir tradi
ciją tegalės išgelbėti žmoniją 
nuo gresiančio vandalų Įsivieš
patavimo mūsų planetoje ...

Inž. Alf. Petraitis jautriu žo
džiu sujaudino visus minėjimo 
dalyvius.

Meninėje programos dalyje 
matėm “Nemuno” ir “Rūtelės” 
ansamblių puikiai atliktus tau
tinius šokius.

Poetas Klemensas Jūra dek

lamavo šventei pritaikytos savo 
kūrybos pluoštą.

Šauniai pasirodė Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės choras 
su visa eile Įspūdingai nuskam
bėjusių dainų.

Kun. klebono Juozo Šeškevi
čiaus žodis privertė visus giliai 
susimąstyti, o jo puikiai pa
rengti gyvieji paveikslai sujau
dino net ir svetimuosius.

Plevėsuojant Lietuvos ir Bra
zilijos vėliavoms, prie jų budint 
tautiniais drabužiais pasipuošu
siam mūsų atžalynui, šventė už
baigta Lietuvos himnu su aša
romis akyse...

Pastabos
Vasario 16 minėjimas buvo 

puikus, nuotaikingas ir nepa
mirštinas. Pagarba rengėjams, 
atlikėjams ir ... svečiams. La
bai nenoromis tenka pridurti 
porą pastabėlių.

Lietuviškas “punktualumas”, 
nesilaikant paskelbto laiko, di
džiai vargino šventės dalyvius 
35° karštyje ir salės tvankume. 
Truputi ištęstos prakalbos ... 
Poemos nukėlimas Į šokių 
triukšmą nuskambėjo disonan
su, ir ji buvo atžalyno alaso nu
stelbta ...

Visa tai menkutės smulkme
nos ir lengvai ateityje išvengti- 
nos. Žymiai skaudesnė pastaba 
III-jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komisijai. 
Sunkiausios ir atsakingiausios

Brazilijos lietuvių atžalynas džiaugiasi vasaros saule

Išlydėjom senosios kartos tautietę
BR. BUJOKIENĖ

Su a.a. Julija Kvedaravičiūte-Kve- 
daravičiene teko susipažinti tik at
vykus į Winnipegą 1948 m. ir apsi
gyvenus kitoje pusėje gatvės nuo 
josios gyvenamo buto. Ji buvo augš- 
ta, stambi, kalbi. Mėgo daug pasa
koti iš savo gyvenimo prabėgusių 
dienų ir visokių gyvenimo nuotykių. 
Tačiau buvo santūri, neapsakinėda
vo kitiems ką nugirdusi, todėl buvo 
visų mėgstama, turėjo daug draugių 
darbovietėse, kur visą amžių iki pen
sijos sunkiai dirbo, ir savo tautiečių 
lietuvių tarpe.

Kilimu buvo dzūkė. Sakydavosi, 
kad Lietuvoje buvo mėgstama jau
nimo kaip gerai dainininkė.

Atvyko į Kanadą 1927 m. drauge 
su savo sužieduotiniu Juozu Kveda- 
ravičiumi. Netrukus juodu susituo
kė ir susilaukė trijų vaikų: Birutės, 
Saliutės ir Klemenso.

Abudu buvo darbininkai. Dirbo 
įvairius darbus. Jau buvo ir savo 
namą įsigiję, bet užėjus sunkumams 
negalėjo išlaikyti — turėjo par
duoti.

Vyrui miške dirbant, įvyko nelai
mė — sulaužė abi kojas. Sirgo apie 
7 mėnesius. Ji viena savo darbu tu
rėjo išlaikyti šeimą. Trumpą laiką 
su Grajausku laikė restoraną, bet ir 
tas verslas jiems nebuvo tuo laiku 
pelningas, todėl iš jo pasitraukė.

Netrukus jos vyras Kvedaravičius 
paliko savo žmoną ir išėjo su kita 
gyventi. Tada jų mergaitės buvo mo
kyklinio amžiaus, o Klemensiukas 
dar mažas. Skaudūs pergyvenimai 
lydėjo Juliją visą amžių, bet tuo 
momentu jai buvo skaudžiausias. 
Tačiau, būdama giliai religinga, do
ra ir darbšti, nepalūžo. Iš savo už
darbio ir nevisuomet gaunamų $50 
iš vyro čekių į mėnesį vaikus leido 
į augštesnę mokyklą. Taip ji visus 
tris vaikus užaugino ir išleido į sa
varankišką gyvenimą, perdaug nesi
rūpindama pati savimi.

Sulaukusi pensijos amžiaus buvo 
valdžios šelpiama, nes neužteko pen
sijos pragyvenimui. Keletą metų 
prieš mirtį gyveno naujame ir pato
giame valdžios parūpintame pigios 
nuomos bute. Ji buvo nulatinė “Tė
viškės Žiburių” skaitytoja. Malonu 
būdavo pas ją užeiti, nes buvo vai
šinga ir savo bute mėgo laikyti daug 
gėlių. Dažnai lankydavo jos vaikai ir 
anūkai, kurių turėjo net 15. Visi 
trys jos vaikai savo šeimose turėjo 
po penkis vaikus. Anūkai lietuviš
kai nemoka, nes sudarė mišrių tau
tybių šeimas.

Nors vyras buvo jaunesnis už ją, 
bet mirė jau daugiau kaip vienuolika 
metų anksčiau už ją.

Julija užmigo amžinu miegu 1975 
m. vasario 16 d., sulaukusi 80 metų 

pirmininko pareigos pavestos 
jau vyresnio amžiaus ir silpnos 
sveikatos tautiečiui. Jo pagalbi
ninkai taip pat labai gerų norų 
lietuviai, geri tautiečiai, bet... 
slegiami amžiaus naštos, beveik 
visi pensininkai. Nei pirminin
kas, nei jo sekretorės nesitei
kė atsilankyti šventėje, kur bū
tinai turėjo dalyvauti ir nuteik
ti visuomenę palankia prasme 
kongreso reikalui. Tą spragą 
mėgino užpildyti savo žodyje 
Zelinos klebonas...

Gerbiamieji, popieriniu “dar
bu”, skelbimėliais laikraštyje ir 
patogaus pasikalbėjimo posė
džiais lėšų kongresui nesuteik
sime. Jaunimo kongresui dirbti 
kooptuokite jaunimą. Imkite iš 
visų lietuvių organizacijų ir ne
organizuotų patriotini mūsų at
žalyną. Net ir nemokančius lie
tuviškai. Panaudokite jų ener
giją, jaunystę, entuziazmą.

Dar viena skaudoka pastabė
lė. Nesididžiuokime patriotiz
mu, jeigu net nesugebame į mū
sų iškilmingiausią tautinę šven
tę atsivilioti savo priaugančios 
kartos. Dar labiau nuostabu, 
kad kitus mes visi noriai pa
mokome, tik savęs niekuomet 
nematome. Negi sau turime ki
tą matą?

Tikiuosi, kad bent šias trum
putes pastabėles persispaus
dins ir Brazilijos lietuvių 
spauda.
1975. II. 16

amžiaus. Atrodė daug jaunesnė, ir 
niekas anksčiau nežinojo, kad ji jau 
tiek amžiaus turi.

Liko nuliūdę jos vaikai, anūkai ir 
sesuo Ona Juknelienė, gyvenanti 
Montrealyje. Ji dėl ligos nebuvo at
vykusi j sesers laidotuves.

Dar vasario 14 d. teko man kal
bėtis su Julija telefonu. Pasiteira
vusi apie jos savijautą, sužinojau, 
kad ji dar pati pasigamina valgį ir 
dar siuvinėja. Tada pasakiau jai, 
kad numatoma graži programa Va
sario 16 minėjime, kurioje bus at
vykstančios iš London, Ont., solistės 
Irenos Černienės koncertas ir dr. 
Jasevičiūtės paskaita. Pasiūliau pa
imti ją. “To tai aš nebegaliu”, pa
sakė ji, “esu silpna ir daugiausia 
lovoje praguliu”. Atssiveikindama 
dar pažadėjau užeiti kurią nors die
ną. Deja, nebeteko jos gyvos pama
tyti.

Kun. J. Bertašius kas mėnuo ap
lankydavo ją, nuveždamas jai šv. 
Komuniją. Vasario 18 d. jis atkal
bėjo maldas prie atidaro karsto kop
lyčioje. Gėlių nebuvo daug, bet žmo
nės susidėję užprašė keletą šv. Mi
šių. Vasario 19 d. velionė buvo nu
lydėta į Sv. Kazimiero lietuvių šven
tovę, kurioje kun. J. Bertašius atlai
kė šv. Mišias ir pasakė pamokslą 
lietuvių ir anglų kalba. Po to lydė- 
jome velionę į Elmwood kapines 
apie 10 automobilių, nors tai buvo 
darbo diena. Apeigas atliko kun. J. 
Bertašius.

Julija ir jos vaikai nebuvo akty
vūs organizacijose, bet ji pati buvo 
gera parapijietė ir kiekvienais me
tais parapijos rengiamai mugei (ba- 
zarui) atsiųsdavo keletą savo rank
darbių.

Pagaliau tenka tarti drauge su 
jos vaikais ir anūkais: “Ilsėkis ra
mybėje praleidusi ne rožėmis klotą 
gyvenimą, mūsų brangi motina, se
nele ir drauge. Mūsų širdyse palikai 
brangų ir mielą prisiminimą”.

Kanados paštas š.m. vasario 5 d. iš
leis tris naujus papildomus pašto 
ženklus būsimai sporto olimpiadai 
paminėti. Nuotraukoje — vienas iš 
tos serijos. Dviejų centų priedas ski
tas olimpiadai paremti. Šis ženklas 
vaizduoja plaukimo sportą

Hamiltoniškio “Aukuro” aktoriai savo 25-čio proga Toronte suvaidinę premjerą “Tėvų kaltė” — E. Butrimo 4 v. 
dramą. Antroje eilėje iš kairės pagrindinius vaidmenis atlikę aktoriai: M. Kalvaitienė, A. Ulbinas, E. Dauguvie- 
tytė-Kudabienė (aktorė ir režisorė), L. Verbickaitė, K. Bungarda Nuotr. B. Tarvydo

“Aukuro” keliai ir darbai
Jie buvo prisiminti sidabrinės sukakties proga trijų dienų renginiais

Hamiltono Lietuvių Mėgėjų 
Teatras “Aukuras” atšventė sa
vo veiklos 25 metų sukaktį. 
Šventė truko net tris dienas — 
vasario 21-23. Penktadieni buvo 
suvaidinta A. Kairio “Du bro
liukai” premjera. Susirinko 
gausus būrys vietinių žiūro
vų — ne tik tėvelių, bet ir ma
žųjų, kurie smalsiai sekė sceno
je vaidinančius savo draugus. 
Scenoje matėme voverę, kiš
kius, meškiukus, žąsis, šarkas, 
plaštakėles ir t.t. Visi be prie

KANADOS 
VYRIAUSYBĖS
DEPARTAMENTU 
PRANEŠIMAI
CENTRINĖ HIPOTEKŲ IR NAMŲ 
KORPORACIJA (Central Mortgage & Housing 
Corporation)
Kanados vyriausybė ėmėsi daugybės priemonių 
padidinti namų statybai ir sudaryti sąlygas, kad 
daugiau kanadiečių galėtų įsigyti arba nuomoti 
namus pagal savo poreikius.

Federacinė parama statybai yra teikiama, re
miantis namų statybos įstatymu "National Hou
sing Act", kui»is yra administruojamas Centri
nės Hipotekų ir Namų Korporacijos. Jos įstaigos 
yra visuose didesniuose Kanados miestuose.

Namams įsigyti pagalbos programa (The Assisted 
Home Ownership Program) yra skirta padėti ma
žesnių pajamų šeimoms su vaikais įsigyti nuosavus 
namus paskolomis bei pašalpomis, išleidžiant ne
daugiau kaip ketvirtadalį pajamų.

Kitos programos skatina bei padeda žmonių gru
pėms įsigyti namus kooperatiniu būdu, parūpinti 
nuomojamas patalpas vyresnio amžiaus žmonėms, 
invalidams arba nepasiturinčioms šeimoms ir pa
dėti pagerinti bei remontuoti senus pastatus. Be to, 
kasmet yra paruošiami gausūs viešųjų statybų pro
jektai nepasiturinčiom šeimom.

Aplankykite, telefonuokite arba rašykite artimiau
siai Centrinės Hipotekos ir Namų Korporacijos 
įstaigai (Central Mortgage and Housing Corpo
ration). Jos valdininkai mielai viską paaiškins.

VARTOTOJŲ IR KORPORACIJŲ 
DEPARTAMENTAS
(The Department of Consumer and
Corporate Affairs)
Pagrinrinis šio departamento rūpestis ym tinkama

kaišto atliko savo roles: Eilė
mis parašytas Anatolijaus Kai
rio veikalas skambėjo darniai. 
Vaidino: Edvardas Labuękas, 
Arūnas Juodelė, Kristina Auš- 
rotaitė, Liucija Morkūnaitė, 
Raimondas Bilevičius, Vilija 
Juodelytė, Onutė Stanevičiūtė, 
Jūratė Baronaitė, Ramunė Ver
bickaitė, Aušrelė Pleinytė, Ra
munė Pleinytė, Arūnas Liš- 
kauskas, Almis Lukavičius, Rū
ta Kamaitytė, Daiva Liškaus- 
kaitė, Daina Skvereckaitė, Al

dona Skvereckaitė, Audrytė 
Verbickaitė, Loreta Svažaitė ir 
Justinas Švažas.

Komisija, sudaryta iš “Auku
ro” aktorių, vadovaujama Alf. 
Juozapavičiaus, balsų dauguma 
nusprendė paskirti premijas 4 
geriausiai atlikusiem savo vaid
menis: Vilijai Juodelytei (vove
rė), Ramunei Verbickaitei (miš
kinis), Onutei Stanevičiūtei ir 
Jūratei Baronaitei (kiškiai). Do
vanų buvo duota — plokštelės 
ir “Du broliukai” knygelės.

rinkų veikla ir išvystymas konkurencinės rinkų sis
temos, kuri visiems yra teisinga.

Departamento veikla, užtikrinanti gerą patarnavi
mą ,apima: gaminio saugumą, tekstilės pavadini
mą, vartotojų skundus bei pasiteiravimus, vartoto
jų informaciją, klaidinančius skelbimus, junginių 
tyrinėjimą, bankrotą, federacinius bendrovių įsta
tymus, patentus, autoriaus teises (copyright), pre
kių vardus, industrinius piešinius, svorį ir matus, 
elektros ir dujų inspekciją, mėsos, žuvų ir že
mės ūkio gaminių priežiūrą parduotuvėse pagal 
kokybės reikalavimus.

Departamentas stengiasi: apsaugoti kanadiečius 
nuo apgavystės, klaidingos informacijos, paslėptų 
defektų prekėse, kurias jie perka; užtikrinti, kad 
gaminiai būtų tinkamos kokybės; užtikrinti, kad 
vartotojų gaminiai būtų tinkamai sužymėti; ištirti 
pagrįstus skundus.

Užtikrinti vienodai interpretacijai ir vykdymui įsta
tymų, kuriuos administruoja, ir vykdyti nustatytai 
programai bei veiklai visame krašte departamentas 
turi regijonines įstaigas Halifakse, Montrealyje, 
Toronte, Winnipege, Vankuveryje; rajonines (di
strict) įstaigas turi 30-tyje centrų ir didėjantį 
skaičių vartotojų pagalbos punktų. Visos tos įstai
gos teikia savo patarnavimus tiesioginiu keliu Ka
nados gyventojams.

Kita veikla apima patarimus vartotojams, infor
maciją, pasiteiravimų tarnybą, administravimą bei 
priežiūrą komercinių ir asmeninių bankrotų, tyri
mą skundų dėl klaidinančių skelbimų.

Jei turite skundą arba pasiteiravimą, rašykite: 
"The Consumer, Box 99, Ottawa."

Jaunimo Centre dekoracijos, 
sutvarkytos K. Mikšio, atrodė 
gražiai. Aktorių drabužiai, pa
gaminti jų mamyčių, buvo pasi
gėrėtini. Veikalą režisavo Ele
na Kudabienė, o jai padėjo ir 
darniai talkino Elena Gudins- 
kienė. Sveikino prel. dr. J. Ta- 
darauskas. Jauniesiems akto
riams buvo prisegti “Aukuro” 
ženkleliai.

Prieš vaidinimą buvo atida
ryta Ados Petraitienės paruoš
ta “Aukuro” praeities darbų 
paroda, kuri susidarė iš progra
mų, nuotraukų, laikraščių iš
karpų ir t.t., o vidurį puošė 
teatro festivaliuose “Aukuro" 
ir aukuriečių laimėti žymenys.

Marytės Kalvaitienės dėka 
mažieji artistai buvo pagerbti 
ir pavaišinti.

Šeštadieni gražiai dekoruotoj 
salėj prasidėjo “Aukuro” puota 
ir aukuriečių pagerbimas. Da
lyvių buvo apie porą šimtų. Iš
kilmės vedėjas K. Baronas pa
kvietė prel. J. Tadarauską su
kalbėti maldą. Po sočios vaka
rienės prasidėjo oficialioji da
lis. Pirmiauisa buvo iškviestas 
prel. J. Tadarauskas tarti įžan
gini žodį. Jis džiaugėsi savo pa
rapijos veikla ir laimėjimais, 
sveikino vadovus ir 25-mečio 
sulaukusius buvusius ir esamus 
aukuriečius; “Aukuro” režisorei 
įteikė didelę rožių puokštę. 
“Aukuro” administratorius K. 
Mikšys papasakojo apie sunkią 
teatro pradžią ir dėkojo auku- 
riečiams už pasišventimą, rei
kalaujantį pasiaukojimo. Baig-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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LIETUVIŠKŲ KNYGŲ LEIDYBA
J. VAICEL1CNAS

Paskutiniu laiku laisvajame 
pasaulyje lietuviškų knygų iš
leidžiama mažiau, nes labai pa
šoko spausdinimo išlaidos, o su
mažėja knygų pirkėjų skaičius. 
Leisti lietuviškas knygas, kad 
jos būtų laikomos sandėliuose 
ir duotų nuostolius — neapsi
moka.

Honorarai ir platinimas
Kiekvienas žmogus už darbą 

gauna atlyginimą, bet. rašytojai 
ar kitų sričių plunksnos žmo
nės, kurie paruošia medžiagą 
vienokiai ar kitokiai lietuviškai 
knygai, honoraro arba visai ne
gauna, arba gauna tik simbolinį. 
Net ir premijuotų romanų ar 
kitokių knygų autoriai gauna 
tik $500 - $1.000 premijas. Jei 
prieš 20 metų $1.000 dar buvo 
pinigas, tai dabar — profesijo- 
nalo vienos savaitės uždarbis. 
Niekas knygos per savaitę ne
parašo.

Žinome, kad gen. St. Raštikio 
atsiminimų III-jį tomą išleido 
akademikų skautų leidykla. 
Spaudoje buvo paminėta, kad 
tos knygos išleidimą palengvino 
autoriaus atsisakymas honoraro. 
Knyga kainuoja $15. Tai rodo, 
kad jos išleidimas buvo bran
gus. Svarbiausias dalykas — 
kiek tos knygos egzempliorių 
buvo išleista ir kiek jos išęla- 
tinta? Jei tokių knygų išleidžia
ma apie 2.000 egzempliorių, tai 
kitokių išleidžiama mažiau.

Išleidžiama ir dabar lietuviš
kų knygų, tik nevisos jos išplati
namos. “Draugas” kasmet skel
bia lietuviškų knygų išpardavi
mo sąrašą. Jame yra tokių kny
gų, kurios buvo išleistos prieš 
20 metų. O kiek buvo lietuviškų 
knygų, kurių tiražai buvo iš
pirkti per 3 mėnesius? Vargu 
ar tokių knygų iš viso buvo.

Anglų kalba išleistos knygos 
turi didesnį pasisekimą: jų iš
leidžiama didesniais tiražais ir 
daugiau išplatinama. Apie Simą 
Kudirką lietuvių kalba knygos 
gal buvo išleista per 1.000 egz., 
bet vargu ar ji išpirkta. Knygos 
apie S. Kudirką anglų kalba (ki
to autoriaus) buvo išleista 13.000 
egz. Knyga buvo išpirkta. Buvo 
išleista antra laida taip pat 13.- 
000 egz. tiražu. Gal ir ta laida 
išpirkta?

Reikia manyti, kad laisvaja
me pasaulyje lietuviškų knygų 
leidimas dar sumažės, nes ma
žėja ir lietuvių skaičius. Nevisi 
lietuviai, kurie turi lietuviškas 
pavardes, yra lietuviai savo dva
sia. Dauguma mūsų jaunųjų in
teligentų ne tik neperka jokios 
lietuviškos knygos, bet neskaito 
nė vieno lietuviško laikraščio. 
O panašių lietuvių yra ir iš tų 
inteligentų, kurie suaugę paliko 
Lietuvą. Ir jų asmeniniuose kny
gynėliuose lietuviškų knygų ar
ba visai nėra, arba vos viena ki
ta. Vienas toks lietuvis per klai
dą 1949 m. nusipirko lietuvišką 
knygą, bet už pusę kainos parda
vė ją kaimynui. Taigi, jo asme
niniame knygynėlyje neliko nė 
vienos lietuviškos knygos.

Karinės knygos
Laisvajame pasaulyje karinių 

lietuviškų knygų nedaug. Ir iš 
jų dauguma yra karių atsimini
mai, kurių įspūdingiausi yra 
gen. St. Raštikio. Apie Lietuvos 
kariuomenės ginklų rūšis kol 
kas nėra nė vienos knygos. Tie
sa, šias eilutes rašantis išleido 
savo atsiminimus, kuriuose dau
giau paliečiama Lietuvos karo 

1949 m. gruodžio 12 d. Paskutinės eilės viduryje — jos vedėjas mokyt. A. 
Ališauskas, dabar jau pensininkas

Pirmojo Montrealio šeštadieninės mokyklos parengimo programos atlikėjai 
Aušros Vartų par. salėje Motinos Dienos proga. Buvo suvaidintas A. Ališaus
ko scenos vaizdelis “Tikrai pavasarį grįšim į namus”. Viduryje — tuome
tinis mokyklos vedėjas A. Ališauskas

aviacija, bet ir toje knygoje teo
riniai karo aviacijos dalykai ne
nagrinėjami, kad sausomis for
mulėmis nebūtų atbaidyti skai
tytojai.

“Tėviškės Žiburių” savaitraš
čio atkarpose buvo spausdina
mos dviejų japonų ir vokiečių 
žymiausių karo lakūnų atsimini
mų santraukos. Spaudoje buvo 
pasisakymų, kad tas santraukas 
ar pilnai išverstas knygas vertė
tų išleisti lietuvių kalba (“NL 
1974. I. 23, 6 p.). Pasiūlymai 
yra gražūs, bet jie sunkiai įvyk
domi. Jei knygos išleidimas ir 
administravimas — išsiuntinėji
mas kainuotų apie $10.000, o 
jos būtų išplatinta už kokius 
$2.000 ar $3.000, kas padengtų 
nuostolius leidėjui, kas sumokė
tų honorarą autoriui, kuris prie 
knygos paruošimo sugaištų ke
lis šimtus valandų?

Knygas tenka platinti per 
knygų platintojus. O ir jų pasi
taiko nesąžiningų. Ir šias eilutes 
rašančiam kaikurie knygų pla
tintojai už parduotas knygas 
dar nėra atsiskaitę nuo 1955 
metų.

Tiesa, spaudoje minima, kad 
vokiečiai išleidžia daug karinių 
knygų. Taip. Vokiečiai tas kari
nes knygas išleidžia savo lais
voje tėvynėje, kurioje yra per 
60 mil. gyventojų. Tų knygų ti
ražai yra dideli. Dalis tų knygų 
patenka į užsienį, į užsienio bib
liotekas, kur jos oficialiai nu
perkamos. Vokiečiai turi karo ir 
kitokius muzėjus, meno galeri
jas ir kitokias institucijas, kur 
galima gauti medžiagos ir kari
nėms knygoms.

Lietuviai to neturi. Mūsų tau
ta maža, o šiuo metu jos kamie
nas yra pavergtas. Lietuvos ka
ro muzėjuje buvo ir karinis sky
rius, kuriame savo skyrelius tu
rėjo atskiros ginklų rūšys bei 
atskiri daliniai — pulkai. Ar ga
lima dabar to muzėjaus ekspo
natais pasinaudoti, jei okupan
tai sunaikino visą karinį skyrių 
ir pakeitė muzėjaus vardą?

Laisvajame pasaulyje yra 
apie milijoną lietuvių, kurių pil
nai susipratusių yra gal tik ket
virtadalis. Iš jų pasirinktinai lie
tuviškas knygas perka gal keli 
tūkstančiai. Mums lygintis su 
vokiečiais, gyvenančiais savo 
laisvame krašte, neįmanoma nei 
padėtimi, nei skaičiais. Nors vo
kiečiai karinių knygų išleidžia 
šimtų tūkstančių tiražu, bet ir 
jų knygos brangios: 15-20 DM. 
Ir antroji knyga apie žymiausią 
vokiečių karo lakūną Hartmaną, 
kuri išleista vokiečių kalba, kai* 
nuoja 25 DM.

Latvių leidinys
Gal knygų leidime mums ver

tėtų vytis ne vokiečius, bet ma
žesnes už mus tautas. Kanadoje 
latviai išleido liuksusinę savo 
liaudies meno knygą. Jos išlei
dimas atsiėjo $25.000. Iš Kana
dos vyriausybės gavo $5.000.

Lietuvių liaudies menas yra 
daug gausesnis už latvių, bet 
mes tokios knygos nepajėgiame 
išleisti. Lietuvių vien meniškų 
koplytėlių skyrius galėtų užimti 
keliolika puslapių, o kur gintaro 
dirbiniai, medžio' drožiniai, au
diniai, mezginiai, metalo dirbi
niai, liepsnos menas ir net kalė
diniai šiaudinukai? Bet tam rei
kia turėti tų dirbinių meniškų 
spalvotų nuotraukų. ' Spaudoje 
mačiau, kaip Kolumbijoje lietu
vių konsulas S. Sirutis krašto 
prezidentui įteikė menišką kop-

(Nukelta i 9-tą psl.)

Klevelando “Grandinėlės” šokėjos Daiva Marcinkevičiūtė ir Nijolė Lenkauskaitė. Jos abi yra augštesniųjų mo
kyklų studentės; gegužės 10 d. atvažiuoja Anapiliu su “Grandinėlės” kraičio skryniomis, visais šokėjais muzikan
tais ir atliks naujų šokių bei muzikos programą. Koncertą rengia Anapilio Moterų Būrelis. Po vaišių ir koncerto 
— šokiai, žaidimai grojant puikiam estų orkestrui.

Naujas "Tėvynės Sargo” numeris
Naujasis, išeivijoje 33-sis, 

“Tėvynės Sargo” numeris jau 
pasiekė skaitytojus. Retokai pa
sirodantis, šį kartą išskirtinai 
pavėlavęs numeris už tai yra 
jau visa 192 psl. knyga, gausi 
įdomia ir vertinga medžiaga.

Jono Matulionio paskaitos 
santrauka pagerbiamas lietuvių 
krikščioniškosios demokratijos 
kūrėjas ir ilgametis jos vadas 
kun. Mykolas Krupavičius. Iš 
ankstesnio “Tėvynės Sargo” 
numerio (bene prieš 25 metus 
išleisto) perspausdintas prezi
dento K. Griniaus, kun. M. Kru
pavičiaus ir prof. Aleksos pasi
rašytas memorandumas naci
niam generalkomisarui Kaune. 
Prel. Ladas Tulaba, PA, trum
pame rašinyje kalba apie taiką, 
o dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
pamini Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademijos auksinę sukaktį.

Išskirtinai vertinga Petro 
Maldeikio kruopščiai sulasyta 
(nors ir nepilna) M. Krupavi
čiaus bibliografija. (P. Maldei
kio monografija apie M. Krupa
vičių jau renkama “Draugo” 
spaustuvėje ir turėtų pasirody
ti šį pavasarį). Išskirtinis tik sa
votiška prasme ir kun. Vyt. 
Bagdonavičiaus ilgėlesnis 
straipsnis (spausdinamas pir
muoju) apie M. Krupavičių ir 
Joachimą iš Fiorės. Sunku at
sikratyti minties, kad straips
nis iš vienos pusės lyg ir neiš
baigtas, iš kitos — Krupavičius 
ten lyg sprauste įspraustas be 
ypatingesnio jo ir Joachimo ar 
šv. Bonaventūros ryšio pagrin
dimo.

Istorijai čia atstovauja Algir
das Budreckis, rašąs apie Na
poleono administracinę tvarką 
Lietuvoje 1812 m., Pranas 
Naujokaitis, minis 90 metų su
kaktį nuo “Aušros” užtekėjimo. 
Iš senojo “Varpo” perspausdin
tas rašinys apie Kražių skerdy
nes.

Trumpais, simpatingais raši
niais prisimenama eilė sukaktu
vininkų: Mikalojus Kopernikas 
(500 metų gimimo), Juozas Ra
jeckas, prel. Pranciškus M. Ju
ras, PA, Leonardas šimutis, 
prel. Jonas Balkūnas, PA, Po
vilas Gaučys, Jackus Sonda; mi-

Atsiųsta paminėti
Juozas Eretas, IŠEIVIJOS KLAU

SIMAIS. Trys paskaitos: “Tremtis 
— prakeikimas ar uždavinys”, 
“Tremties lietuvis idėjų sūkuryje”, 
“Mažosios tautos bei valstybės ir jų 
reikšmė”. 54 psl., minkštais virše
liais. Kaina nepažymėta. LKM Aka
demijos leidinys, kuris yra autoriaus 
dovana visiems nariams bei leidinių 
prenumeratoriams. Galima gauti 
LKM Akademijoje, Piazza della 
Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

Pranas Dom. Girdžius, TOS PA
ČIOS MOTINOS SUNŪS. 170 psl. 
knyga apie Kristijoną Donelaitį, An
taną Strazdą ir Adomą Mickevičių. 
Rašybą tikrino Kleopas A. Girvilas. 
Minkšti viršeliai. Kaina $4. Lietuviš
kos Knygos Klubo 1974 m. leidinys, 
gaunamas “Drauge”, 4545 West 63rd 
St., Chicago, Lil. 60629, USA.

Antanas Smetona, PASAKYTA 
PARAŠYTA II. Kalbos ir pareiški
mai 1935-1940. Sudarė Leonas Saba
liūnas, spausdinti parengė Vincas 
Rastenis. Išleido Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla Bostone 1974 m. su 
LST Korp. Neo-Lithuania filisterių 
kolektyvu. 350 psl. kietais viršeliais. 

rusieji — min. Vaclovas Sidzi
kauskas, Antanas Repšys, Leo
nas Prapuolenis, Albinas Gra- 
žiūnas.

Ypatingai įdomūs prof. Vla
do Jurgučio laiškai Juozui Go
biui. Eilė puslapių skiriama 
VLIKo seimui Toronte, LKDS 
konferencijai Čikagoje, VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūno ir buv. 
LKDS pirm. A. Kasulaičio kal
boms tuose suvažiavimuose, re
zoliucijoms ir kt.

Taigi, medžiaga gausi ir ver
tinga. Retokai pasirodantis žur
nalas galėjo betgi išvengti kai- 
kurių įkyrių klaidų; pvz. prel. 
Juras vienoje vietoje vadina
mas Pranu (kiek žinoma, jis vi
suomet rašosi Pranciškum), ki
toj — “J.”, trečioj — “M.” To

liAukuro” keliai ir darbai
(Atkelta iš 6-to psl.) 

damas savo trumpą kalbą, iš
kvietė su “Aukuru” 25 metus 
dirbusią rež. E. Kudabienę, ku
ri “Aukuro” vardu dėkingumo 
ženklan įteikė prel. dr. J. Ta- 
darauskui Mindaugo ir K. Mik
šiui Trijų Lietuvos prezidentų 
atminimui išleistus sidabrinius 
medalius. Po to režisorė sukvie
tė į sceną visus aukuriečius, 
pradedant pirmuoju pastatymu 
“Dr. Vincas Kudirka” ir bai
giant paskutiniuoju.

“Aukurą” sveikino KLB kraš
to valdybos vardu J. R. Sima
navičius, “T. Žiburių” — kun. 
Pr. Gaida, Toronto Lietuvių 
Namų — T. Stanulis, Carling 
Art Foundation — Mrs. McCor
mick, Folk Art Council — Mr. 
Banting, Mergaičių Choro “Ai
das” — V. Verikaitis, Tautinių 
Šokių Grupės “Gyvataro” — A. 
Kaminskaitė, ateitininkų — E. 
Gudinskienė, skautų — A. Bal
takienė, parapijos choro — A. 
Tumaitis. Raštu sveikino: bu
vęs aukurietis A. Šalčiūnas, ra
šytojas Vytautas Alantas, JAV 
LB kultūros tarybos pirm. Ana
tolijus Kairys.

Aukuriečiai dėkingumo ženk
lan vadovei-režisorei įteikė vin
jetę ir 25 rožes (po vieną už 
kiekvienus metus). E. Kudabie
nė savo kalboj pažymėjo, kaip 
svarbu yra išlaikyti lietuvišką 
žodį, kuris Lietuvoje nėra lais
vas, o čia turi laisvę. Visi “Au
kuro” nariai daug dirbo, bet vi
sada yra tokių, kurių įnašas yra 
didesnis. Apgailestavo, kad ne
gali apdovanoti visų; daugiau, 
jos nuomone, dirbusiems buvo 
įteiktos dovanos-knygos. Visi 
puotos dalyviai “Aukurui” su
giedojo “Ilgiausių metų”. Po to 
visi vaišinosi kava ir nuošir
džių rėmėjų suaukotais tortais. 
Buvo proga išbandyti savo lai
mę loterijoje. Loterijai laimi
kius paaukojo J. Strazdas, A. 
Mingėla, J. Budninkienė ir pats 
“Aukuras”.

Linksmoje dalyje kupletais 
pasveikino atvykusius Marytė 
Kalvaitienė, Elena Kudabienė, 
Alf. Juozapavičius ir Algis Ul
binas. Iš ‘“Pirmojo skambučio” 
ištrauką davė V. Panavas ir A. 
Racevičienė (jie vaidino prieš 
25 metus) ir iš paskutinio pa- 
statymo-komedijos “Šiapus už
dangos” ištrauką suvaidino Alf. 
Stanevičius, M. Kalvaitienė ir 

kiu neapdairumų yra ir dau
giau.

Daug geresnis galėtų būti ir 
medžiagos sutvarkymas bei lei
dinio sulaužymas bei išdėsty
mas. Trūksta gyvybinių proble
mų nagrinėjimo, gaivalingos ir 
gausios pasaulinės krikščionių 
demokratų kronikos, LKDS ži
nių ir kt. Visdėlto skaitytojas 
praleis nevieną valandą, besi
džiaugdamas ir taip gausia bei 
vertinga medžiaga.

“Tėvynės Sargas”, nr. 1(33), 
1974 m. 192 psl. Leidžia Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga. 
Redaguoja dr. Domas Jasaitis. 
Kaina $5.00. Administruoja An
tanas Razgaitis, 1932 Beach Chan
nel Drive, Apt. IA, Far Rock
away, N.Y. 11691, USA.

A. K.

E. Kudabienė. Visus prajuoki
no Liudos Stungevičienės hu
moristinis eilėraštis, vaizduo
jantis jos patekimą į “Aukurą”, 
jos nuotykius ir painiavas gast
rolėse. Alf. Juozapavičius pasi
rodė su feljetonu “Kas yra mo
teris?” Pabaigai buvo duota 
“rimta” madų paroda. Publikai 
dainuojant “Rožė, kurią man 
dovanojai”, “paskutinės ma
dos” aprangą modeliavo: A. Žil- 
vitienė, L. Stungevičienė, M. 
Kalvaitienė, L. Verbickaitė, A. 
Stanevičius, A. Ulbinas ir V. 
Panavas. Pirmieji 4 modeliai 
žavėjo vyrus, o 3 paskutinieji 
“žavėjo” visus. Taip baigėsi 
šeštadienis. Aukuriečių veiduo
se matėsi nuovargis ir kėlė abe
jonę, ar jie ištvers dar vieną 
dieną ...

Sekmadienį Toronto Lietuvių 
Namuose 4 v. p. p. prisirinko 
apypilnė salė žiūrovų. Čia pir
mą kartą suvaidinta E. Butrimo 
“Tėvų kaltė”. Rašantysis nėra 
dramos kritikas, bet su dėme
siu sekė probleminę, įdomią 4 
v. dramą. Visas pastatymas ir 
apipavidalinimas buvo įspūdin
gas, kaikurie aktoriai buvo pa
sigėrėtini, kaikurie silpnesni, 
bet bendras įspūdis buvo geras.

Ir čia sekė sveikinimai: KLB 
Toronto apylinkės pirm. M. Ab
romaičio, Toronto Lietuvių Na
mų atstovo T. Stanulio ir drau
giško, neseniai gimusio kolek
tyvo “Aitvaro” režisorių A. Bis- 
kevičienės ir L. Nakrošienės. 
“Aitvaras” apdovanojo “Auku
ro” vadovę gėlėmis. Režisorė E. 
Kudabienė padėkojo visam ko
lektyvui, o ypač žiūrovams, be 
kurių 25 metai būtų buvę ne
pasiekiami.

Torontan buvo atvežta “Au
kuro” paroda, kuri labai daug 
sakė apie praeities darbus. Lan
kytojai stebėjosi “Aukuro” dar
bais. Nors tai mėgėjų teatras, 
bet atliktas darbas 25 metų lai
kotarpyje yra didelis. Žiūrovai 
dėkoja “Aukurui”, kad jis yra, 
ir tikisi, kad ir toliau gyvuos. 
Žinoma, tai priklauso ne tik 
nuo žiūrovų, bet ir nuo rėmėjų 
bei visos lietuviškos bendruo
menės.

“Aukuro” leidinėlyje pasitai
kė nesklandumų, bet vartan
čiam bus malonu susipažinti su 
“Aukuro” nueitais keliais. Lin
kime “Aukurui” neužmigti ant 
laurų, bet ir toliau dirbti. Ad.
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0 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
MINNESOTOS UNIVERSITETO 

imigracijos istorijos centras telkia 
medžiagą apie ateivių veiklą JAV-se. 
Iš jo leidžiamo biuletenio “Spect
rum” 1975 m. 1 nr. matyti, kad ten 
jau yra sutelkta nemažai dokumen
tinės medžiagos įvairių tautinių gru
pių. Iš lietuvių minimas tiktai Anta
nas J. Jokūbaitis (Anthony J. Jacob
son), poetas, atsiuntęs asmeninius 
savo raštus iš 1921-1973 m. laikotar
pio. Studijuojantiems imigracijos is
toriją minimasis universitetas sudaro 
ir finansinės sąlygas. Kreiptis: Prof. 
R. J. Vecoli, Director, Immigration 
History Research Center, Universi
ty of Minnesota, 826 Berry St., St. 
Paul, Minnesota 55114, USA.

KLEVELANDO "DIRVA” paskel
bė 1975 m. novelės konkursą, kuriam 
$600 premiją parūpino nuolatinis 
mecenatas Simas Kašelionis. Neribo
to ilgio novelės turinį bei pobūdį pa
sirenka patys autoriai. Rankraščiai, 
perrašyti mašinėle, pasirašyti slapy
vardžiu, su autoriaus pavarde, adre
su ir telefono numeriu atskirame už
klijuotame voke turi būti atsiųsti iki 
birželio 15 d. “Dirvai”, novelės kon
kursui, P.O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103, USA. Premiją paprasta 
balsų dauguma paskirs vertintojų ko
misija. Neradusi premijuotinos no
velės, ji gali premiją palikti sekan
čių metų konkursui. “Dirva” rezer- 
vuojasi teisę premijuotą novelę be 
papildomo atlyginimo autoriui skelb
ti savo puslapiuose, panaudoti nove
lių rinkinyje ar išleisti atskiru lei
diniu.

“EGLUTES” SIDABRINES SU
KAKTIES ŠVENTE bus surengta 
Putname, Conn., N. Pr. Marijos sese
lių sodyboje, birželio 1 d. Kviečiami 
lituanistinių mokyklų mokiniai ir tė
vai su vaikais, nes ji bus ne tik “Eg
lutės”, bet ir vaikų šventė su Mišio- 
mis, pietumis, menine dalimi, žaidi
mais lauke.

BALTIECIŲ INSTITUTO Stockhol- 
me baltietiškųjų studijų III konfe
rencija — birželio 6-9 d.d. Instituto 
direktorius yra latvis dr. Bruno Kal- 
ninš, pavaduotojas — dr. Kajetonas 
Čeginskas, sekretorius — estas Imant 
Rebane. Konferencijoje bus vartoja
mos anglų, vokiečių kalbos. Dalyviai 
paskaitų santraukas turės nusiųsti iki 
balandžio 10 d. ir registruotis šiuo 
adresu: Baltiška Institutct, Box 16 
042, 103 21 Stockholm 16, Sweden.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS premiją už geriausią 1974 m. iš
leistą literatūrinę knygą paskirs Či
kagoje sudaryta vertintojų komisija:
A. T. Antanaitis, kun. V, Bagdanavi- 
čius, MIC, P. Gaučys, R. Šilbajoris, 
N. Jankutė - Užubalienė. Tūkstančio 
dolerių premijos mecenatas — JAV 
Lietuvių Fondas.

VASARIO 16 SKIRTA VI DAI
LĖS PARODA Brooklyne, N. Y., 
Kultūros Židinio abiejose salėse, 
susilaukė 34 dailininkų su 116 įvai
raus žanro kūrinių. Parodos tikslus 
rengėjų vardu nušvietė LB Niujor
ko apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis, o parodą atidarė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. Ver
tintojų komisija — Elena Kepalai- 
tė, Elena Urbaitytė ir Petras Vaš- 
kys (negalėjęs atvykti parodon iš 
Filadelfijos) premijas paskyrė: LB 
Niujorko apygardos valdybos $100
— Onai Dokalskaitei-Paškevičienei 
už geriausią tautinės tematikos pa
veikslą “Ciurlionada”, Elenos Mic- 
keliūnienės $100 — Česlovui Janu- 
šui už geriausią tradicinio meno pa
veikslą “Senasis Kaunas”, Vaižganto 
Kultūros Klubo $100 — Petrui San- 
danavičiui už geriausią modernaus 
meno paveikslą “Prinokusi naktis”. 
Elenos Mickeliūnienės aukso meda
lis per LB Niujorko apygardos val
dybą įteiktas Giedrei Montvilienei 
už “Mergaitę su geltonu kaspinu”. 
Garbės raštus penkiems parodos da
lyviams laimėjo: Pauliui Jurkui — 
“Milžinkapis”, Mykolui Paškevičiui
— “Siuvėjas”, Teofiliui Petraičiui
— “Rudens rūbas”, Jonui Rūteniui
— “Sonata Čiurlioniui” ir Zenonui 
Ūseliui — “Kontrastai”. Šimto dole
rių populiarumo premiją, parūpintą 
LB Niujorko apygardos, balsavimo 
keliu paskyrė parodos lankytojai. Ji 
teko 32 balsus gavusiam Česlovo Ja- 
nušo paveikslui "Rytas Cape Code 
įlankoje”. Tradicine tapusią VI dai
lės parodą vasario 22-23 d.d. aplan
kė daugiau kaip 500 Niujorko bei 
apylinkės lietuvių. Parduota 16 pa
veikslų už $1.250.

SOL. VIOLETOS CIŽAUSKAI- 
TES-BALCIŪNIENES, soprano, kon
certu Detroito Kultūros Centre atei
tininkai paminėjo Sv. Antano lietu
vių parapijos spaudos kiosko 25 me
tų veiklos sukaktį. Pradžioje kios
kui vadovavo Petras Rūkštelė, pas
kui kun. Bronius Dagilis, o nuo 
1965 m. vadovauja Vytautas Cižaus- 
kas. Pirmosios dvi koncerto dalys 
buvo skirtos St. Šimkaus, A. Kača- 
nausko, Br. Jonušo, J. Gaubo, G. 
Gudauskienės, Br. Budriūno dai
noms, o trečioji — G. Puccini “Gian
ni Schicchi”, “Madame Butterfly”, 
K. V. Banaičio “Jūratės ir Kasty
čio” operų arijoms. Solistei akompa
navo pianistas Vytenis Vasyliūnas.

NIUJORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPE, vadovaujama Jadvygos Ma
tulaitienės, sidabrinę veiklos sukak
tį paminės gegužės 10 d. Kultūros 
Židinyje. Niujorkiečių švente rūpi
nasi specialiai sudarytas rengėjų ko
mitetas, kuriam vadovauja pirm. dr.
B. Nemickas.

RAJONINE TAURAGĖS VAIKŲ 
MUZIKOS mokykla šiemet švenčia 
veiklos dvidešimtmetį. Darbas buvo 
pradėtas su maždaug dvidešimt mo
kinių ir keturiais dėstytojais, šiuo 
metu mokyklos fortepijono, akor
deono, smuiko, kanklių ir pučiamų
jų instrumentų klases lanko apie 
250 mokinių. Mokyklos skyrius 
Skaudvilėje turi fortepijono, akor
deono ir smuiko klases. Per 20 me
tų gyveniman buvo išleista apie 300 
jaunųjų muzikų, kurių dalis baigė 
augštesniąsias muzikos mokyklas. J 
kompozitorius išaugo Viktoras Nava- 
saitis, dirbantis dėstytoju Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 
Zenonas Komskis vadovauja Taura
gės rajono dainų ir šokių ansamb
liui “Jūra”, Vincas Sadauskas — ke
ramikos gamyklos pučiamųjų orkest
rui. Su mokytojų diplomais Taura
gėn grįžo Sofija Bernotienė, Dana 
Kirkickytė, Ona Stumbraitė. Klaipė
dos ir Druskininkų vaikų muzikos 
mokyklose mokytojauja Vida Laz- 
dauskaitė, Dzintarija Indriksonaitė.

VILNIAUS "LELES’l TEATRAS 
šią vasarą persikels į jam pritaiky
tas nuolatines patalpas. Direktoriaus 
Eduardo Mauruko pranešimu, Ryšių 
Klube dabar mažiesiems žiūrovams 
vaidinama M. Martinaičio “Pelenų 
antelė”, S. Gedos “Pasaka apie ber
niuką Nieką”, J. Marano “Žiogelis 
išdaigininkas”. Nuolatinėse patalpo
se, be lėlių spektaklių, planuojama 
rengti vaikų piešinių parodas, pasa
kų popietes, pokalbius meno ir gro
žio klausimais.

MEDICININES PARAZITOLOGI
JOS PROBLEMAS bendromis jėgo
mis jau beveik 20 metų sprendžia 
Lietuvos Mokslų Akademijos zoolo
gijos ir parazitologijos institutas su 
Čekoslovakijos Bratislavos universi
teto medicinos fakulteto parazitolo
gijos institutu. Aukso medalį už 
vaisingą bendradarbiavimą Bratisla
vos universitetas paskyrė prof. dr. 
S. Biziulevičiui, Vilniaus parazitolo
gijos laboratorijos vadovui. Jį at
vežė ir įteikė dr. L. Bergendis.

MATO SLANCIAUSKO surinktas 
“šiaurės Lietuvos pasakas” išleido 
“Vaga” Vilniuje. Leidiniui panau
dota Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto rank
raštynų medžiaga, paruošta Norber
to Vėliaus ir Ados Seselskytės, re
daguota Kosto Aleksyno. M. Slan- 
čiauskas (1850—1924) šias pasakas 
buvo užrašęs Rudiškių, Joniškio, 
Žagarės bei kitose apylinkėse. Lei- 
dinin yra įtrauktos 153 gyvulinės, 
stebuklinės bei kitokio žanro pasa
kos. N. Vėliaus įvadas skaitytojus 
supažindina su M. Slančiausku, sa
vamoksliu kaimo siuvėju, mūsų tau
tos švietėju spaudos draudimo me
tais, kraštotyros entuziastu, surin
kusiu apie 3.000 tautosakos kūrinių,
I. 500 etnografinės medžiagos vie
netų.

M. K. ČIURLIONIO KŪRINIUS 
restauruoja ir konservuoja patys lie
tuviai. Dailės muzėjaus direktoriaus 
pavaduotojo Romualdo Budrio pra
nešimu “Tiesos” vasario 15 d. lai
doje, nuolatinę konservavimo bei 
restauravimo komisiją 1971 m. su
darė: Ermitražo dailės restauracinių 
dirbtuvių popieriaus restauravimo 
sektoriaus vedėja A. Anosova, che
minės analizės laboratorijos vedė
ja N. Gerasimova, Sovietų Sąjungos 
centrinių dailės restauracinių dirb
tuvių popieriaus restauravimo sek
toriaus vedėja E. Kostikova, mask
vietis restauratorius V. Filatovas, 
Varšuvos restauracinių dirbtuvių po
pieriaus restauravimo skyriaus ve
dėjas ir Lenkijos Dailės Akademi
jos prof. T. Tuševskis, Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjaus ir Vil
niaus dailės muzėjaus darbuotojai 
bei restauratoriai. Atsakingiausias 
darbas teko komisijos priežiūroje 
sudarytai M. K. Čiurlionio kūrinių 
konservavimo ir restauravimo gru
pei: Vilniaus dailės muzėjaus augš- 
čiausios kategorijos dailininkei res- 
tauratorei ir grupės vadovei G. Drė- 
maitei, augščiausios kategorijos dai
lininkei restauratorei N. Murelytei, 
pirmos kategorijos dailininkei res
tauratorei A. Želvienei, dailininkei 
restauratorei R. Kuprevičienei, che
mikei L. Vedrickienei ir fizikui rent
genologui J. Vaitkui. Ši grupė jau 
yra restauravusi 41 piešinį, 4 fluoro- 
fortus, konservavusi ir dezinfeka
vusi 16 pastelių. G. Drėmaitė res
tauravo D. Ciurlionytei-Zubovienei 
priklausantį tėvo kūrinį “Paukščiai 
saulėlydyje”, “Preliudą-fugą”, N. 
Murelytė — “Mišką”, A. Želvienė 
— “Eskizų albumėlį”. Šiuo metu 
restauruojami M. K. Ciurlinio kūri
niai “Demonas”, “Juozapo sapnas”, 
“Rojus”, “Saulės pasveikinimas”. 
Eilės laukia "Miesto” diptikas ir 
ciklas "Vasara”. Kiekvieno restau
ruojamo kūrinio popieriaus analizę 
atlieka L. Vedrickienė, spektrologi- 
nius dažų sluogsnio tyrinėjimus —
J. Vaitkus.

KAUNO DRAMOS TEATRAS pa
kvietė žiūrovus į Kazio Sajos dviejų 
dalių dramos “Mediniai balandžiai” 
premjerą. Spektaklio režisorius — 
J. Vaitkus, dailininkas — V. Kali
nauskas, kompozitorius — F. Bajo
ras. Pagrindinius vaidmenis sukūrė 
aktoriai — A. Mackevičius, A. Mac
kevičiūtė, A. Barčas. D. Kazragytė, 
A. Voščikas, V. Šinkariukas ir A. 
Kybartas. Šioje dramoje K. Saja 
gvildena asmenybės vertybių klau
simus Lietuvos kaime prieš karą ir 
vokiečių okupacijos metais. V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę 

visada Jums sqziningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — narni/: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HC°A89e St' Tor°nt0, °nb • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8’/a%
Antradieniais 10 - 3 = taupomąsias - savings s-tas 7’/t%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų - čekių s-tas ........... 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 Į DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 E asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto .......... ,.......... 9Į/2%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas, e 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, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsauga

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857.

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

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

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

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

gatve tiesiog j garožg.
• Sgžiningoi atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) J 

damasis, kad šią problemą iš
spręs jo pernai vėlyvą rudenį 
paskelbtas biudžetas.

“Toronto Star” dienraščio už
sakytas ir vasario 15-18 d. d. 
pravestas Gallupo instituto vie
šosios nuomonės tyrimas liudija 
antrą iš eilės Ontario provinciją 
valdančių premjero W. Davis 
konservatorių populiarumo kri
timą. Pirmas toks tyrimas buvo 
pravestas 1974 m. pabaigoje. 
Paskutinio tyrimo duomenimis, 
konservatorių populiarumas vėl 
sumažėjo 3% ir nukrito iki 
30%. Pirmauja liberalai, savo 
populiarumą padidinę 1% iki 
42%.' NDP socialistai išlaikė 
pirmo tyrimo metu turėtas pozi
cijas, būtent, 26%. Neapsi- 
sprendusiųjų skaičius nuo 28% 
pakilo iki 31%. Premjeras W. 
Davis šiuos duomenis laiko ne
esminiais, nes viską nulems ne 
jie, o sekantys parlamento rin
kimai šiais metais. Tačiau fak
tas lieka faktu, kad liberalai 
jau pirmauja visose Ontario 
gyventojų grupėse, išskyrus 
miestelius, turinčius mažiau 
kaip 10.000 gyventojų. Metro
poliniame Toronte konservato
riai nuo liberalų yra atsilikę 
15% ir NDP socialistus pralen
kę vos 1%. 1971 m. rinkimuose 
konservatoriai yra gavę 44.7% 
balsų, liberalai — 27.7%, so
cialistai — 27.1%. Dabartinia
me Ontario parlamente yra 78 
konservatorių atstovai, 20 libe
ralų ir 19 socialistų. Ontario 
provincija ištisus dešimtmečius 
yra buvusi konservatorių tvir
tove. Tokia ją padėdavo išlaiky
ti opozicinių balsų suskaldymas 
tarp liberalų ir socialistų. Šį 
kartą betgi tokio susikaldymo 
nematyti — socialistų populia
rumas stovi vietoje, o liberalų 
kyla.

“Public Service Alliance of 
Canada” unijos streikas dau
giausia žalos yra padaręs To
ronto paštui, per kurį pereina 
50% visos Kanados pašto siun
tų. šiai unijai priklauso apie 
250 pašto mechanikų, kurių 
piketavimo linijas Toronte ne
legaliai respektuoja laiškane
šių unijos automobilių vairuo
tojai, surenkantys ir pervežan- 
tys pašto siuntas. Centriniame 
Toronto pašte piketavimas bu
vo nutrauktas, bet jis vis dar 
vykdomas Toronto Maltono 
aerodrome, nes per jį Torontą 
pasiekia kitų provincijų ir tarp
tautinio pašto I klasės siuntos. 
Kaip Damoklio kardas virš ka
nadiečių galvų kabo ir kitų dvie
jų pašto tarnautojų unijų artė
jantis streikas, šios unijos jun
gia laiškanešius ir pašto įstaigų 
vidaus darbuotojus, statančius 
fantastiškus reikalavimus. Atvi
rais skelbimais laikraščiuose re
agavo “National Citizens’ Coali
tion Inc.” grupė, anksčiau pa
smerkusi federacinio parlamen
to užsimanytą atlyginimų padi
dinimą 50% ir Ontario valdžios 
tarnautojų užgiedotą reikalavi
mą padidinti algas 61.5%. Paš
tininkams ši grupė primena, 
kad per pastaruosius trejus me
tus jie jau 27 kartus buvo su
stabdę savo darbą. Iš tų trum
pesnių ar ilgesnių streikų tik 
vienas buvo legalus. Kanadie
čiams siūloma skambinti savo 
parlamento atstovams ir reika
lauti arba paštininkų streikų už
draudimo, arba pašto atidavimo 
privačioms bendrovėms. Jeigu 
su paštu kiltų nesklandumų 
pastaruoju atveju, tada tuojau 
pat reaguotų federacinis parla
mentas, kuris dabar bijo val
džios žinioje esančių paštininkų 
ir jų unijų.

Pašto ministeris Bryce Mack- 
asey parlamente apkaltino paš
tininkų unijos vyr. vadą J. Da
vidson neramumų kurstymu. 
Jis taipgi prasitarė, kad suirutę 
pašte kelia visokio plauko ma- 
oistai. šią mintį patvirtino ir 
Toronto pašto viršininkas E. 
Roworth, kalbėdamas apie savo 
valdas. Pasak jo, Toronto pašte 
yra apie 100 komunistų, maois- 
tų, kuriem rūpi ne tik pašto 
sistemos, bet ir visos Kanados 
santvarkos sugriovimas. Savo 
akciją jie daugiausia vykdo paš
tininkus kurstančiais atsišauki
mais. E. Roworth pabrėžė, kad 
jis tuojau pat galėtų pateikti 50 
tokių asmenų pavardžių sąrašą. 
Ontario paštininkų unijos vadas 
A. Gould, pakviestas į 80 narių 
turintį Tiesioginio Pašto Klu
bą, atėjo su prisegta propagan
dine saga: “Aš boikotuoju paš
to kodą. Ar tu taip pat jį boi
kotuoji?” Klubo nariai, kurių 
eilėse yra “Xerox”, Eatono, 
Simpsono prekybos bendrovių, 
Maclean-Hunter leidyklos ir 
“Time” žurnalo Kanados sky
riaus atstovai, dėl tokio jo elge
sio pareiškė viešą protestą. Prie

SU STOK TAS
SPORTAS VISUR

Pasaulinės stalo teniso pirmenybės 
rengiamos nuo 1927 m. Pirmąsias lai
mėjo vengrai. Iki šiol komandinėse 
vyrų pirmenybėse daugiausia laimė
jimų pasiekė Vengrija 11, moterų 
komandinėse — Japonija 8. Tik dvi 
šalys dalyvavo visose pasaulio pirme
nybėse — Vengrija ir Anglija.

1952 m. pirmenybėse pirmą kartą 
pasirodė japonai, laikantys raketą 
kaip ryžių pagaliuką. Pirmas jų pa
sirodymas buvo labai sėkmingas — 
parsivežė 4 pasaulio meisterystes iš 
7. Nuo to laiko vyksta nepaskelbta 
kova tarp Azijos ir Europos. Azija 
dažniausiai būdavo pranašesnė. 1973 
m. pirmenybėse Jugoslavijoj koman
dines vyrų varžybas laimėjo šve
dai, moterų — P. Korėja. Individua
liai daugiausia pirmų vietų laimėjo 
kiniečiai — 4.

Trisdešimt trečiosios pasaulio sta
lo teniso pirmenybės įvyko š.m. va
sario mėn. Kalkutoje puikiai įreng
tuose sporto rūmuose. Dalyvavo 62 
šalys. Dar prieš pradedant baigmi
nes kovas pasitaikė nemažai staig
menų. Pirmąją ir bene didžiausią 
staigmeną padarė lietuvaitė. Sov. 
Sąjungai atstovaujanti Asta Giedrai- 
tytė-Stankienė moterų vieneto var
žybų pirmame rate nugalėjo pasau
lio meisterę ir šių pirmenybių nr. 1 
kinietę Hu Yy-Lan 3:1 (13:21; 21:19; 
21:15; 21:10). Tai galbūt pirmas at
sitikimas, kad pasaulio meisterė po 
pirmo žaidimo tapo žiūrove. Taip 
pat netikėta buvo moterų vieneto 
baigmė. Čia mažai žinoma š. Korė
jos 18 m. Yung Sun Kim nugalėjo 
kitą pajėgią Kinijos žaidėją pasaulio 
nr. 3 Chang Li.

Daug staigmenų pasitaikė vyrų 
vieneto varžybose, čia vėl labai pa
jėgų pasaulio nr. 4 kinietį Li Chen- 
Shih nugalėjo mažai žinomas jugo
slavas Mitam Savnik 3:2. Anglas T. 
Taylor nugalėjo pajėgų rusą S. Go
mozkov 3:2. Taip pat didele staig
mena galima laikyti ir vyrų vienetų 
baigmę. Čia jaudinančioje kovoje 
vengras Istvan Jonyer įveikė jugo
slavą Anton Stipancic 3:2 (17:21; 
12:21; 21:14; 21:15; 21:19).

Didelė staigmena buvo mišraus 
dvejeto baigmė, kurioje žaidė dvi 
rusų poros. S. Gomozkov—T. Ferd- 
man nugalėjo S. Sarchojan—T. Ferd- 
nian 3:0. Panašiai vyko ir vyrų dve
jetų baigminės kovos. Vengrai I. 
Jonyer—G. Gregely nugalėjo jugo
slavus A. Stipancic—D. Surbek. Mo
terų dvejeto varžybos praėjo taikiai. 
Pirmą vietą laimėjo M. Aleksandru 
(Rumunija)— S. Takahaši (Japoni
ja).

Komandinėse varžybose irgi pasi
taikė keletas netikėtumų. Vengrija 
įveikė Japoniją 5:4 ir Čekoslovakija 
pataisė besmunkantį prestižą, nuga
lėdama pasaulio meisterį Švediją 
5:3. Pirmoji vieta visdėlto atiteko 
Azijai. Baigmėje Kinija nugalėjo 
Jugoslaviją 5:3. Pusbaigmio pasek
mės: Kinija-Švedija 5:2 ir Jugosla- 
vija-čekoslovakija 5:3. Kovoje dėl 
III v. Švedija nugalėjo Čekoslova
kiją 5:4. Komandinių nugalėtojų ei
lė: 1. Kinija, 2. Jugoslavija, 3. Švedi
ja, 4, Čekoslovakija, 5. Vengrija, 6. 
Japonija.

Du kartu tapusi pasaulio moterų 
komandine meistere P. Korėja pa
siekė augštą rekordą — keletą metų 
išsilaikė nepralaimėjusi nė vienų 
rungtynių ir pasiekė 70 pergalių. 
Tačiau šį kartą baigmėje atkaklioje 
kovoje pralaimėjo Kinijai 3:2. Pus
baigmio pasekmės: Kinija-Vengrija 
3:0, P. Korėja-Japonija 3:0. III v. 
atiteko Japonijai, nugalėjusiai Veng

Ateitininkų žinios
Gavėnia yra laikas pažiūrėti į 

save, savo santykius su Kristumi ir 
savo artimaisiais. Tai yra ir šių 
Šventųjų Metų tema “Susitaikymas” 
(Reconciliation). Kiekvienas ateiti
ninkas turėtų rasti laiko atlikti re
kolekcijas. Rekolekcijos turėtų būti 
ne formos dalykas tik pasiklausant 
pamokslų, bet atidus, maldos lydi
mas žvilgsnis į save.

“Visa atnaujinti Kristuje” turėtų 
prasidėti nuo pastangos “save at
naujinti Kristuje”. Kol to nepadary
sime, būsime tik visuomeninis klu
bas. Velykos — Prisikėlimo šventė 
taps reikšminga tik tada, kai mes 
patys prisikelsime savo sieloje ir 
savyje pajusime gyvą Prisikėlusį 
Kristų.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

į Elektros rangovas

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

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

Savininkas A. ČEPONIS

sienos priremtas, A. Gould teisi
nosi, kad pašto siuntos su kodu 
nebus sąmoningai boikotuoja
mos, bet paštas be kodo susi
lauks specialaus paštininkų dė
mesio. Tai yra aiškus minėto 
asmens ėjimas prieš įstatymą. 

riją 3:2. Laimėtojai: 1. Kinija, 2. P. 
Korėja, 3. Japonija, 4. Vengrija, 5. 
Anglija, 6. Sov. Sąjunga.

Stalo teniso pasaulio pirmenybės 
buvo rengiamos kas metai. Paskuti
niu laiku jos rengiamos kas antri 
metai. Sekančios pasaulio pirmeny
bės bus 1977 m. Birminghame (Ang
lija), 1979 m. — Miami Beach 
(JAV), 1981 m. — Kinijoje, 1983 
m. — Japonijoje. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai 1) (12 m.) kovo 2 d. da

lyvavo St. Chris suruoštame kviesti
nių komandų krepšinio turnyre. Pir
mas rungtynes teko žaisti prieš 
augštaūgius Dundas žaidėjus. Lygio
je kovoje, esant kaikurių netikslu
mų prie teisėjų stalo, pralaimėjo 
13:16. Sekančias dvejas rungtynes 
vytiečiai laimėjo labai lengvai prieš 
Bowmore 34:7 ir St. Albans 28:2 ir 
tapo paguodos laimėtojais. Vytis 
Grabauskas buvo pripažintas geriau
siu šio turnyro žaidėju. Jam buvo 
įteikta taurė. Komandoje žaidė: V. 
Grabauskas 32, G. Grabauskas 10, 
P Tutlys 9, J. Karpis 19, R. Karpis 
2, T. Rimkus, S. Namikas 1, A. Bal
sys 4, J. Namikas, J. Ažubalis.

Ričardas Duliūnas žaidė Bloor 
mokyklos jaunių krepšinio koman
doje, kuri Toronto miesto mokyklų 
turnyre laimėjo I v. Baigmėje Bloor 
mokykla nugalėjo Oakwood, ir tose 
rungtynėse jis laimėjo daugiausia 
taškų — 16. Sezoną R. D. pradėjo 
kukliai, tačiau vėliau iškilo kaip 
pajėgus ir vienas geriausių koman
dos žaidėjų.

A. Sergantis, iškilus Vyčio golfi- 
ninkas, atstovavo Toronto universi
tetui rungtynėse su Miami un-tu. 
Nors Toronto un-tas du kartu pra
laimėjo 11 taškų skirtumu, jis jo 
komandoje abu kartu turėjo geriau
sias pasekmes. Galutinė jo pasek
mė 72 skylėm — 306. Rungtynės 
įvyko Miami Beach golfo aikšty
nuose. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio ir tinklinio komandos 

intensyviai ruošiasi ŠALFASS žai
dynėms balandžio 19-20 d. d. Čika
goje. Krepšinio treniruotės vyksta 
Prisikėlimo salėje: pirmadieniais 
5.30 - 7 v. v. jaunių C, 7 - 9 v. v. jau
nių B komandos; antradieniais 5.30- 
7 v. v. mergaičių C ir B, 7 - 9 v. v. 
jaunių A; trečiadieniais 8-10 v. v. 
vyrų; ketvirtadieniais 5.30- 7 v. v. 
mergaičių A, 7-9 v. v. moterų ko
mandos. Penktadieniais James Cul- 
nan mokyklos salėje 6-10 v. v. tre
niruojasi mergaičių A, jaunių A ir 
vyrų tinklinio komandos. Tinklinio 
treneris yra Mindaugas Leknickas.

Klubo pirm. A. Nausėdas lankėsi 
Čikagoje sporto reikalais.

Klubo valdyba pasamdė vieną 47 
vietų autobusą kelionei į Čikagą. 
Važiuos apie 70 asmenų iš 9 krepši
nio ir tinklinio komandų. Kaikurie 
važiuos automobiliais. Pastarieji dėl 
kelionės išlaidų susitaria asmeniš
kai. Kelionė autobusu ten ir atgal — 
$25. Kelionė, nakvynė ir maistas 
$50. Klubo valdyba nutarė sumokėti 
visas asmenines ir komandines re
gistracijos išlaidas. Klubas labai ma
žai galės prisidėti prie kelionės išlai
dų. Kiekvienas komandos vadovas 
registruoja važiuojančius ir sudaro 
atskirus sąrašus — kas važiuos auto
busu ir kas automobiliu. Jei kas no
rėtų paaiškinimų dėl kelionės, te- 
paskambina A. Nausėdui tel. 
965-2731. V. M.

Skautų veikla
• Šv. Kazimierą, lietuvių jaunimo 

Globėją, prisiminti kovo 2 d. “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai organi
zuotai susirinko Prisikėlimo šven- 
tovėn po Kaziuko mugės atidary
mo, kuriame tunt. ps. V. Turūta 
pakvietė žinomą skautų-čių rėmėją 
O. Indrelienę tarti žodį ir atrišti 
tautinės juostos mazgą kaip atida
rymo ženklą. Po pamaldų su atitin
kamu pamokslu skautų-čių draugo
vės, išsidėsčiusios visų salių pavil
jonuose, siūlė prekes, ragino mėgin
ti laimės šulinius, laimės ratus 
gausiems svečiams. Pastarieji pasi- 
pirkinėję pietavo tėvų k-to valgyk
loje, sotindamiesi tradiciniais patie
kalais arba vaišindamiesi sk.-vyčių, 
vyr. skaučių ir akademikų svetainė
je, kurioje netrūko lietuviškos gi
ros, ledų, pyragų ir kitokių skanu
mynų. Po kiekvienų Mišių bangos 
lankytojų papildė ištuštėjusius drau- 

, govių iždus. Skautai-tės taria ačiū 
visiems. Paviljonų apžiūrėjimo ko
misija įvertino ir premijavo: I v. 
jaun. skaučių “Rūtos” dr-vė, II v. 
skautų “Mindaugo” dr-vė, III v. 
vilkiukų H-oji dr-vė. Mugės komen
dantu buvo ps. G. Kalinauskas.

• Akademikų rengiama fotografi
jos meno paroda bus kovo 15-16 d.d. 
Prisikėlimo parodų salėje. Ji bus 
atidaryta kovo mėn. 15 d. 5-8 v. v. 
kovo 16 d. — nuo-10 v. r. iki 1 v. 
p. p. S. Kolupailos monografijos pri
statymas — kovo 15 d., 5.30 v. p. p. 
Kalbės inž. fil. J. Danys iš Otavos.

• Jaun. skaučių “Rūtos” draugo
vės adjutante paskirta R. Jankaity- 
tė. Č. S.

Studentų žinios
Sekančių metų studentų valdybai 

yra pasiūlyti: Vytas Mickevičius, 
Snaigė Valiūnaitė, Andrius Gaputis, 
Raimundas Sungaila ir Ilona Bube- 
lytė. Rinkimų rezultatai bus pranešti 
vėliau.

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. — IlIGH PARK, gražus, atskiras 12 kambarių namas.
4 kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; dvigubas garažas. 
Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola.
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ likęs tik vienas naujas namas, kiti 2 jau 
parduoti; 6 kambariai, Ite 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

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
S'/2% 
7'/2% 
8'/4% 

6%

už 
už
uz 
už

MOKA: 
1 m. term. dep. 
taupymo s-tas 
pensijų planą 

čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9 milijonų dolerių

IMA:

91/2% už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių 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. Pirmadieni ir penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

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

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

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

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

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

1113 Dundas St. W., fol C13 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

■t

A 11 AD If IQ DaaIAaV * Sąžiningai patarnavimai
■ Un ivivllltld ncalior , Parūpinome mortgičiut 

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamq 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

a

LITHO-ART SPAUSTUVĖ įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai.

971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

programos, ; 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

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

GHOLKnn

2336 Bloor Street West 
tel. 763-5555 namų 535-1584
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Neseniai iš Lietuvos imigra

vusi Danutė Pomerancaitė - Ma- 
zurkevičienė ir jos vyras Juris 
Mazurkevič pirmą kartą pasiro
dė Toronto visuomenei viešu 
koncertu kovo 7 d. St. Lawrence 
Centre Town Hall salėje. Kon
certą surengė Toronto ukrainie
čiai ir susilaukė didelio pasise
kimo. Salė, talpinanti 800 asme
nų, buvo pilna. Atsilankė nema
žai ir kviestinių svečių, jų tarpe 
gražus būrelis lietuvių. Visi gė
rėjosi nepaprastai gerai išpildo
mais muzikos kūriniais. Yra ži
nių, kad panašus koncertas bus 
rengiamas specialiai lietuvių vi
suomenei. “The Globe a. Mail” 
muzikos kritikas John Kraglund 
1975. III. 8 laidoje paskelbė la
bai gerą Įvertinimą, antrašte: 
“Mazurkevičių dueto debiutas 
Toronte buvo triumfališkas”. Pa
sak jo, tai buvo retas to pobū
džio koncertas. Abu muzikai — 
33 m. amžiaus, buvę D. Oistrach 
mokiniai ir muzikos mokytojai 
Kievo konservatorijoje. Esą jie 
tikisi tęsti savo karjerą čia. Jais 
jau susidomėjo Hamiltono sim
foninio orkestro dirigentas B. 
Brott. D. Mazurkevičienė esą pa
sižymi didesne jėgos išraiška, o 
Mazurkevičius — subtilumu, ne
paprastai gražiu tonu, dideliu 
jautrumu įvairiem stiliam. D. 
Mazurkevičienės stilius Proko- 
fievo sonatoje buvęs beveik ide
alus, o Mazurkevičiaus — Mo
carto kūrinio atlikime.

Telefono bendrovė “Bell” To
ronte pranešė: 5,800 viešųjų te
lefonų pertvarkyta, kad labai 
svarbaus reikalo atveju gyven
tojai galėtų paskambinti iš auto
matinio telefono būdelės ne- 
imetę 10 et. Ant tokių telefonų 
yra specialūs ženklai. Galima 
nemokamai sukti 0 (operator) 
411 (directory assistance), 611 
(repair service).

LIETUVIŠKŲ
(Atkelta iš 7-to psl.) 

lytėlę. Ar tos koplytėlės buvo 
padaryta gera, spalvota ir iš ne
didelio atstumo nuotrauka? Tu
rint meniškų ir spalvotų gražaus 
mūsų liaudies meno nuotraukų, 
būtų galima išleisti tokią knygą. 
Bet tam reikia darbo ir pinigų.

Mes, lietuviai, dažnai pade
juojame, kad neturime pinigų 
svarbiems tautos darbams, bet 
pakankamai jų turime nugėri- 
mams ir . . . savo krašto oku
pantams. čia nekalbama apie 
normalią paramą savo artimie
siems pavergtoje Lietuvoje, bet 
kalbama apie kitas “aukas”. 
Kartą spaudoje praskambėjo 
kad per pastaruosius 30 metų 
JAV, vien Maine valstybėje mi
rusieji lietuviai mūsų tautos 
okupantams atidavė 18 mil do
lerių. Gal tas skaičius nėra tiks
lus, bet jis daug pasako. O ar 
būna palikimų lietuviškos kny
gos ar kitiems mūsų tautos rei
kalams?

Norite supažindinti savo bi
čiulius su “Tėviškės Žiburiais”? 
Atsiųskite jų adresus “TŽ” ad
ministracijai. Ji nemokamai 
siųs keletą numerių susipažinti.

A.a. Ronaldas Jocius, 25 m. 
amžiaus, kovo 2 d. žuvo snieg- 
mobilio nelaimėje. Jis buvo 
nuvykęs Į East York pas savo 
draugą R. Frost, surengusį pri
ėmimą savo draugams. Ta proga 
pastarasis norėjo pademonstruo
ti naujai pirktą sniegmobilį ir 
kartu su velioniu Ronaldu pasi
leido kelionėn. Vienoje vietoje 
pataikė ant sniegu nepadengtos 
sušalusios žemės, apvirto ir užsi
mušė. Nė vienas nebuvo užsidė
ję šalmų. Ronaldas palaidotas 
savo tėvų gyvenvietėje Rodney, 
Ont., kovo 5 d. Kadangi evange
likų kun. A. Žilinskas serga, lai
dotuvių apeigas atliko senjoras 
kun. A. Trakis iš Čikagos. Ve
lionis paliko liūdinčius tėvus, 
brolius ir kitus artimuosius. Jo 
ir draugo nelaimę plačiai aprašė 
“The Toronto Sun” dienraštis 
1975. III. 4 laidoje.

Toronto Prisikėlimo Parapi
jos Kredito Kooperatyvo susi
rinkimas buvo labai agusus da
lyviais. Pranešimai priimti be 
pataisymų. Į valdybą perrinktas 
dr. S. Čepas, naujai išrinktas J. 
Žiūraitis; į paskolų komisiją —
R. Underys, į revizijos komisiją 
— D. Keršienė, kandidatu liko 
A. Nausėdas. Susirinkimui 
sklandžiai pirmininkavo dr. S. 
Čepas. Po susirinkimo dalyviai 
buvo pavaišinti kavute. Naujovė 
tokio pobūdžio susirinkime bu
vo loterija su piniginėmis pre
mijomis — keletas po $10, vie
na $25 ir viena $50. Pastarąsias 
laimėjo — J. R. Simanavičius ir
S. Andrulienė.

Ona ir Adomas Kuniučiai ko
vo 8 d. Anapilio salėje savo gi
minių ir bičiulių tarpe įspūdin
gai atšventė 40 metų vedybinę 
sukaktį. A. Kuniutis buvo ilga
metis buvusios Sv. Jono Pašaipū
nės Draugijos pirmininkas. Vai
šių vadovas buvo P. Bražukas. 
Sukaktuvininkus sveikino kun. 
P. Ažubalis ir O. Indrelienė. Su
giedota “Ilgiausių metų”. Jaut
riu žodžiu sukaktuvininkas savo 
ir žmonos vardu padėkojo sve
čiams. Jų vienintelė dukra Ire
na Čirūnienė yra baigusi Toron
to universitete ekonominius 
mokslus magistrės laipsniu.

Latvių šalpos draugijai “Dau
guvos vanagai” federacinė Ka
nados vyriausybė paskyrė 
$6000, kurie bus panaudoti kul
tūriniam festivaliui, truksian-- 
čiam 9 dienas — nuo gegužės 3 
iki 11d. Pašalpa paskirta pagal 
daugiakultūrę vyriausybės pro
gramą. Festivalyje dalyvaus lat
vių tautinių šokių grupės, muzi
kai, dailininkai. Specialios pro
gramos numatytos vyresnio am
žiaus piliečiams ir jaunimui.

• Jei mes tiek kovotume su 
priešais, kiek kovojame tarpu
savyje, būtume tikra prasme 
narsi tauta. (Pr. G.).

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

i

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., * ■ rnr iOCO 
TORONTO, ONTARIO ’ □OV’IAUO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• --------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------  •

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinbs, 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.

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

lietuvių Baltic Exporting Co. Ron‘ei(ro,le$ Ave 
ĮSTAIGA r Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

The
Carling 

Community Arts 
FoundationDEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

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

ir specifiškai etninių programų.

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

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

• Mano tėvui 70 metų. Jis ne
išgėrė dar nė vienos taurelės.

Mat, daug yra žmonių, kurie 
geria tiesiog iš butelio.

• Liūdna esti klausantis mu
zikos be žodžių, bet dar liūdniau 

klausantis muzikos be muzi
kos. (M. Tw.ainas).

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

Ontario nori, kad jūs 
gautumėte atitinkamą 

dali 375 milijonu 
doleriu sumos 

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

Jai gauti privalote įteikti užpildytą federacinės valdžios pajamų mo
kesčių formą (net ir tuo atveju, jeigu nemokate pajamų mokesčių) ir 
Ontario mokesčių kredito formą (Ontario Tax Credit), kuri ateina kartu 
su pirmąja.

TURITE KLAUSIMŲ? Galite nemokamai pasukti telefono numerį "0" 
ir paprašyti telefonistę, kad sujungtų su numeriu ZENITH 8-2000. 
Metropolinio Toronto gyventojai, kurie naudojasi vietiniu telefonu, 
teskambina 965-8470.

TAX CREDIT SYSTEM
FHH751B

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

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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Gelbėkit!
— Gelbėkite, aš nemoku 

plaukti, — rėkia žmogus, įkritęs 
upėn.

— Aš irgi nemoku plaukti, — 
pastebi sustojęs ant kranto pra
eivis, — bet apie tai nešaukiu 
visai apylinkei. Koks nekultū
ringumas!

Vairuotojas
— Kodėl jūs viršijote leistiną 

greitį!
— Skubėjau į namus, kol dar 

nepradėjo veikti alkoholis.

Studentės
— Aš turiu šešias dukteris 

studentes...
— Tikriausiai sunku išmai

tinti šešis vaikus...
— Ne šešis, o vienuolika! 

Penkios jų ištekėjo už studentų.
• Nepykite, jeigu vaikai at

meta jūsų patarimą. Už juos at
keršys jiems jų vaikai.

• Galima valgyti šias žoles su 
pirštais?

— Ne, pirštus reikia valgyti
atskirai. Parinko Pr. Alš.

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

I 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 visų meniškų darbų pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

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)

COMPARE Maintenance Co.
626 Gladstone Ave., 
Toronto, Ont. M6H 3J4

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

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

PERKI ŠEVJ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūiilĮ vartotas arba naujas molinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151

C H E V - O L D S
2749 Lakeshore Blvd.

• Namai 767-7820

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

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuolO 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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TOROlVT@w B MONTREAL
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Parapijos rekolekcijos bus ko
vo 20-23 dienomis; prasidės ketvir
tadienio vakare 7.30 v. Anapilio sa
lėje ir baigsis Verbų sekmadienio 

1 pamaldomis. Rekolekcijų vedėjas — 
kun. A. Tamošaitis, SJ, iš Čikagos.

— Šį sekmadienį visoje Kanado
je katalikų parapijose daroma rink
liava "Share the Lent” labdarai. Te
ritorinėse parapijose ši rinkliava da
roma atsilankant rinkėjams į namus. 
Mūsų parapijoje ši rinkliava yra jun
giama su sekmadieniniais vokeliais.

— Per du sekmadienius buvo da
linami vokeliai su pažymėjimais sek
madieninių aukų už praėjusius me
tus. Neatsiimti vokeliai bus išsiųsti 
geradariams į namus.

— Anapilio statybai aukojo $500: 
Anapilio Moterų Būrelis; po $200: A. 
D. Barkauskai, N. Novošickis, A. J. 
Kaziliai; po $100: F. V. Mockai, J. 
B. Mažeikos; $75: V. R. Akelaičiai; po 
$50: M. O. Yčai, p. Žebrauskienė; 
$25: B. Žolpys. Visiems geradariams 
nuoširdi padėka.

— Antradienį, kovo 11, iš šios pa
rapijos palaidotas a. a. Kazimieras 
Viruišis. Velionies artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Nuoširdžiai sveikiname Adomą 
ir Oną Kuniučius, praėjusį savaitga
lį atšventusius 40 metų vedybinę su
kaktį.

Dėkojame Jonui ir Konstancijai 
Rugiams už Anapiliui paaukotą pia
niną, kuris bus naudojamas par. cho
ro repeticijoms.

— Parapijos choro pobūvis bus 
šeštadienį po Velykų mažojoj Ana
pilio salėj. Muz. S. Gailevičius yra 
sukūręs naują velykinę giesmę “Ale
liuja”, kurią pirmą kartą par. cho
ras giedos Velykų dieną.

— Pamaldos šį sekmadienį 14 v. 
už a.a. Elzbietą Ginčiuvienę, 11 v. 
— už a.a. Juozą Joudviršį ir už p. 
p. Niaurų šeimos mirusius.

Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Nors kun. A. Žilinskas serga, 

bet pamaldos sekmadieniais ir to
liau bus laikomos. Taipgi veiks ir 
sekmadienio mokykla, bus I metų 
konfirmandams pamoka. Antrųjų 
metų konfirmandams pamokų penk
tadieniais kol kas nebus.

— Šv. Komunija bus dalinama ko
vo 23, sekmadienį, 9.30 v.r., D. Penk
tadienį — 11 v.r. Aptarnaus sve
čias kunigas iš Čikagos.

— Velykų pamaldos bus 9.30 v.r. 
Jas atlaikys svečias kunigas iš Či
kagos.

— Nuoširdi užuojauta velionies 
Ronaldo Jociaus tėvams, broliams, 
bei artimiesiems.

Vokiečių kalbos varžybos. On
tario provincijos gimnazijose 
kasmet rengiamos prancūzų ir 
vokiečių kalbos varžybos. Daly
vauja pažangiausi tų kalbų mo
kiniai. Pirmiausia varžybos ren
giamos paskirose vietovėse, o 
vėliau provincijos mastu. Vo
kiečių kalbos varžybas skatina 
bei remia stambiom premijom 
Vakarų Vokietijos konsulatas, 
Goethes institutas bei vietiniai 
vokiečių kilmės verslininkai. 
Vasario 18 d. Scarborough Col
lege patalpose įvyko to prie
miesčio gimnazijų varžybos. Jas 
trečius metus iš eilės laimėjo 
Woburn C.I. mokiniai. Vokie
čių kalbą jau eilę metų šioje 
gimnazijoje dėsto mokytoja Jie- 
va Adomavičienė.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas II-ame augšte butas iš 3 kam
barių ir virtuvės. Skambinti po G v.v. 
tel. 762-3715 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Lietuvių Namų. Skam
binti tel. 533-4912 Toronte.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. (vairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329,
MIK O L AINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

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
— Giliai užjaučiame Genovaitę 

Mockienę ir Mariją Švelnienę, Sibi
re mirus jų broliui Vincui Bevels- 
kiui; Oną Indrelienę, Lietuvoje mi
rus jos mamytei Adelei Janulionie- 
nei; Balį Vaišnorą, Lietuvoje mirus 
jo svainiui Antanui Trinkūnui.

— Šią savaitę vyksta metinės pa
rapijos rekolekcijos, kurias veda 
kun. K. Pugevičius.

— Choro repeticija — trečiadienį 
ir ketvirtadienį po rekolekcijų pa
maldų vakare.

— Sekmadienį, kovo 16, antroji 
rinkliava daroma seminarijai ir pa
saulio vargšams šelpti.

— Sekmadienį, kovo 16, 5 v.p.p., 
bus metinė parapijos vakarienė. Me
ninę programą atliks neseniai iš Lie
tuvos atvykę garsūs smuikininkai 
Danutė Pomerancaitė - Mazurkevič ir 
jos vyras Juri. 7 v.v. bus laimingų 
loterijos bilietų traukimas. Bilietų 
dar galima įsigyti klebonijoje. Kepi
niai iš pavienių šeimininkių pagei
daujami; pranešti J. Vingelienei 
(536-1785). Kurie dar neatsilygino 
už bilietus, labai prašomi tai tuoj 
padaryti.

— KLK Moterų Dr-jos mūsų sky
riaus susirinkimas įvyks kovo 16, 
sekmadienį, po 11.15 v. Mišių. Kalbės 
kun. K. Pugevičius.

— Parapijos tarybos susirinkimas
— kovo 18, antradienį, 7.30 v.v., Pa
rodų salėje.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — kovo 23, sekmadienį, po 11.15 
v. Mišių. Susirinkime bus renkami 11 
naujų tarybos narių.

— Parapijos choro koncertas bus 
kovo 23, sekmadienį, 4 v.p.p., didžio
joj parapijos salėj. Programą atliks 
choras ir solistai. Koncerto tikslas — 
pristatyti .parapijai naują vargoninin
ką muz. Eugenijų Krikščiūną.

— Religinis koncertas, rengiamas 
latvių katalikų mūsų parapijos nau
dai, bus bal. 6 d. Blessed Sacrament 
šventovėje.

— Mišios: šeštad., 8.30 v. — už 
Oną Tursaitę, užpr. E. Mačionienės; 
9 v. — už Alfonsą Vyšniauską; 8 v.v.
— už Vytautą-Vaclovą Plioplį, užpr. 
V. F. Skrinskų; sekmad., 8 v. — už 
Mariją ir Gotlieb Hirsh, užpr. J. 
Hirsh; 9 v. — už Juozą Martinaitį, 
užpr S. Martinaitienės; 10 v. — už 
Praną Germantą, užpr. S. čeponie- 
nės; 11.15 v. — už mirusius choris
tus, užpr. choro; 7 v.v. — už Pranciš
kų Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekūnie
nės.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 8 d. LN Karaliaus Min

daugo menėje įvyko Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų Klubo 
surengti šokiai. Atsilankė apie 250 
asmenų.

— LN Moterų Būrelio popietė Ka
raliaus Mindaugo menėje kovo 9 d. 
praėjo labai geroje nuotaikoje. Vie
nos valandos programa buvo labai 
įdomi ir parodė, kad jaunimo tarpe 
yra talentingų menininkų. Iš Ramo- 
nos Grigaliūnaitės gal sulauksime 
augšto lygio pianistės, o jaunas ma- 
gikas — tai maloni mūsų kolonijos 
naujiena. Moterų Būrelio kava ir už
kandžiai buvo tikrai gražiai patiekti.

— Visuotinis LN susirinkimas 
įvyks kovo 23, sekmadienį, 3 v.p.p.

— LN yra nutarę ruošti šiuos tra
dicinius parengimus: N. Metų sutiki
mą, Užgavėnių vakarą — šeštadienį 
prieš Užgavėnes, Velykų stalą — At
velykio sekmadienį, LN atidarymo 
metines — spalio pradžioje (šiemet 
spalio 11 d.) ir Kūčių vakarienę.

— Balandžio 6, Atvelykyje, 1 v.p. 
p., Moterų Būreliui padedant, LN 
ruošia Velykų stalą. Tai bus pietūs 
iš tradicinių Velykų valgių.

— Daugelis LN nariams pasiųstų 
laiškų grįžta atgal. LN prašo, kad 
persikėlę į kitą butą nariai praneštų 
savo adresą LN raštinei 1573 Bloor 
St. W. arba telefonu 533-9030.

— Dėl skubių kitų įrengimų bib
liotekos kambario įrengimai dar ne
atlikti, bet jau atėjo jų eilė. Dar šią 
savaitę bibliotekos lentynos bus pra
dėtos dirbti, o apšildymas jau veikia.

— Šią savaitę į LN narius įstojo 
Jaseliūnas Juozas ir Jaseliūnas Ri
mas, įmokėję po $100 nario įnašus; 
Gaputis Andrius ir Saulius Antanas, 
įmokėję po $25; Dementavičiūtė Ri
ta — $10. Nario įnašus papildė: Ja
seliūnas Stasys $400, Danaitis Jo
nas, Sergautis Bronius ir Dirsė Bro
nius — po $75.

Inž. Gediminas Sakus, dirbąs 
“Northern Electric” bendrovėj 
Bramalea, pakeltas į jos direk
torius. “Northern Electric” 
bendrovė Įrengia telefonų cent
rines. .

Laimėjusieji dovanas “TŽ” 
spaudos baliuje dar nevisi jas 
atsiėmė. Prašoma kreiptis i 
“TŽ” administraciją. “TŽ” lei
dėjai reiškia padėką, be jau 
anksčiau skelbtų rėmėjų, Mar
gio vaistinei už geros kokybės 
kvepalus loterijai, A. Matulai
čiui (“Parkside Meat Market”)
— už tradicinę dešrą, M. Prane
vičiui — už parūpinimą Frisch 
firmos dovanos cigarečių karto
no, p. Vingevičienei — už vazą 
ir rankdarbius, V. Aušrotui — 
už muzikos plokštelę, p. Besąs- 
pariams — už milžinišką saldai
ni ir visiem kitiem, kuo nors 
prisidėjusiem prie sėkmingos 
loterijos.

Jauniausi Toronto gintariečiai atlieka programą Vasario 16 šventėje Anapilio salėje Nuotr. A. Nausėdo
Akademikai skautai kviečia 

visus atsilankyti i knygos — 
prof. S. Kolupailos monografi
jos supažindinimą kovo 15, šeš
tadieni, 5.30 v. p. p. Prisikėlimo 
Parodų salėje. Kalbės fil. inž. 
J. Danys iš Otavos. Kartu ten 
rengiama foto paroda, kurios 
lankymo valandos bus šeštadie
nį nuo 5 v. v. iki 8 v', v. ir sek
madieni nuo 10 v. r. iki 1 v. p. p.

Metinis “Paramos” narių su
sirinkimas — kovo 16, sekma- 
denj, 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 ktirių 
nors priežasčių pakvietimų ne
gavo. Vedėjas

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 16, sekmadienį, po 
11 v. pamaldų Anapilio parodų 
salėje. Kalbės “Moters” žurna
lo madų ir grožio skyriaus ve
dėja I. Kairienė. Narės prašo
mos gausiai dalyvauti. Maloniai 
kviečiame viešnias pasiklausyti 
moterims įdomių ir praktiškų 
minčių.Valdyba

Dailininkų Irenos Mickūnie- 
nės ir Osvaldo Mickūno darbų 
paroda rengiama Liet. Namų 
Gedimino Pilies menėje balan
džio 5 - 6 d.d. I. Mickūnienė yra 
akvarelistė, o O. Mickūnas — 
skulptorius. Jiedu yra dalyvavę 
daugelyje kanadiečių parodų. Ir 
šiuo metu pora jų darbų yra iš
statyta kolektyvinėje parodoje 
Toronto universiteto patalpose. 
Parodos reikalu jiedu iš Sarni- 
jos buvo atvykę į Torontą.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo dvejų metų sukakties pa
minėjimas - arbatėlė rengiama 
balandžio 8, antradienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Namų Gedimino Pilies 
menėje. Programą atliks patys 
nariai. Įėjimas — $2. — Balan
džio 20, sekmadienį, Lietuvių 
Namų patalpose Toronto Pensi
ninkų Klubas rengia bazarą. 
Pradžia — 12 v. — Toronto Lie
tuvių Pensininkų Klube veikia 
bridžo sekcija. Kas norėtų iš
mokti lošti bridžą, prašom re
gistruotis pensininkų klubo pa
talpose ketvirtadieniais per po
pietes pas dežūruojantį. Numa
tomos bridžo varžybos su kitų 
tautybių klubais.

Kanados mozaika — kultūrų 
festivalis. Balandžio 11, penkta
dienį, nuo 5 v.v. iki vidurnakčio 
Humberside gimnazijos mokyto
jai, mokiniai ir tėvai ruošia tau
tybių dieną — “International 
Caravan”. Tai 3-jų mėnesių ruo
šos rezultatai. Humberside gim
nazijoje mokosi 34 tautybių mo
kiniai, jų tarpe nemažai ir lietu
vių. Tad ir lietuviai turės savo 
paviljoną. Tėvų ir mokinių dėka 
bus surinkta — paskolinta gin
taro dirbinių, drožinių, audinių 
parodėlė. Turėsim gražų raguolį' 
ir kitus įdomesnius kulinarijos 
gaminius. Bus karštų vėdarų. 
“Atžalynas” žada pašokti, kank
lininkės pakankliuoti. Veiks ka
vinė. šokiai, filmai, prizai ir ki
tos įdomybės. Kviečiame lietu
vių visuomenę aplankyti Hum
berside gimnaziją (280 Quebec 
Ave., Toronto) ir paremti lietu
vius mokinius. Pasisekimas ir 
mūsų geras vardas priklausys 
nuo savųjų dėmesio bei dalyva
vimo. Ypač kviečiame gausiai 
dalyvauti kitų gimnazijų lietu
višką jaunimą bei studentiją. 
Atsiveskite savo draugus, drau
ges, kaimynus, pažįstamus!

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonų 

monsinjorą dr. J. TADARAUSKĄ, jo seseriai 

STANISLAVAI VARANAVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, giliai ir nuoširdžiai užjaučia

me —
Parapijos komitetas

A+A
ANTANINAI AUGUSTAITIENEI

mirus, liūdinčioms dukroms VIKTORIJAI JASIŪ- 
NIENEI, ELENAI GIRĖNIENEI, MARIJAI ŠAKA- 
LINIENEI, sūnui EDVARDUI bei artimiesiems 
reiškiame giliausių užuojautų —

A. P. Dranginis

LN Moterų Būrelio surengta 
popietė L. Namuose kovo 9 d. 
buvo skirta įvairiem talentam. 
Ją pradėjo būrelio pirm. A. Jan- 
kaitienė. Laikantis kauniškės 
tradicijos, prie scenos užuolai
dos buvo prisegta rūta, paga
minta anksčiau, bet tik dabar 
parodyta viešumai. Atitinkamą 
kalbą pasakė LN pirm. J. Straz
das, o rūtą prisegė dail. T. Va
lius, buuvsi operos sol. Pr. Ra
dzevičiūtė, E. Dauguvietytė - Ku
dabienė ir L. Nakrošienė. Talen
tų programoje dalyvavo vyres
nieji ir jaunieji tautiečiai-ės. Ei
lėraščius deklamavo Loreta Sta- 
nulytė, 7 m., ir E. Labuckas (iš 
Hamiltono); pianinu skambino 
Ramona Grigaliūnaitė ir Aldona 
Biretaitė; magijos meną rodė 
Almis Ledas; J. B. Arūno felje
toną skaitė L. Nakrošienė. Iš
traukų iš scenos veikalo ‘Sekmi
nių vainikas” suvaidino aukurie- 
čiai iš Hamiltono — E. Kudabie
nė, M. Kalvaitienė ir E. Labuc
kas. Taip pat jie atliko keletą 
kupletų. Programos pranešėja 
buvo Vida Javaitė. Be meninės 
programos, buvo jaukios vaišės, 
paruoštos LN Moterų Būrelio, 
ir laimikiais gausi loterija. Da
lyvių buvo arti 300. Programos 
koordinatorė buvo L. Kriščiū- 
nienė - Ranosz.

Toronto Prisikėlimo Parapi
jos Kredito Kooperatyvo valdy
ba nutarė mokėti nuo š.m. kovo 
1 d. už indėlius sekančias palū
kanas: depozitų-čekių s-tas — 
6%, taupomąsias - savings — 
71/z%, terminuotus indėlius 1 
metų — 81/2%. Už asmenines ir 
nekilnojamojo turto paskolas 
palūkanos sumažintos ir nuo ko
vo 1 d. nariai moka 91/2%. Ko
operatyvas turi pakankamai pi
nigų asmeninėms ir mortgičių 
paskoloms, š.m. sausio ir vasa
rio mėn. banko aktyvai padidė
jo $333,628.00 ir balansas vasa
rio 28 d. pasiekė $7,465,890.00. 
Už išmokėtas 1974 m. palūkanas 
pajamų pakvitavimai (Statement 
of Investment Income — T5) 
nariams buvo išsiųsti sausio pa
baigoje. Keletas jų grįžo, nes 
nariai pakeitė adresus. Pakeitus 
adresą, prašome narius tuojau 
pranešti mūsų įstaigai.

J. Varanavičius, vedėjas

DĖMESIO!
Parduodame lietuvių įvairių siuntinių

persiuntimo įstaigą
“BALTIC EXPORTING CO.”, 

480 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

Informacijas teiksime asmeniškai (ne telefonu).

A. irS.KALŪZOS

Apylinkės valdybos padėka
Švenčiant Vasario 16 KLB 

Toronto apylinkės valdyba paty
rė daug nuoširdžios pagalbos iš 
lietuviškųjų organizacijų, insti
tucijų, meno ansamblių ir pavie
nių tautiečių. Su dėkingumu ir 
pagarba prisimename lietuvių 
institucijas: Anapilį, Lietuvių 
Namus ir Prisikėlimą už nemo
kamai gautas patalpas. Padėka 
meno vienetams ir šauniems jų 
vadovams: Toronto lietuvių cho
rui “Varpas”, Toronto “Ginta
rui”, “Atžalynui” ir Stp. Kairio 
muzikiniam vienetui; Toronto 
jaunimui, ypač skautams ir atei
tininkams; visiems šventės daly
viams už labai gausų dalyvavi
mą iškilmėse ir duosnias au
kas tėvynės Lietuvos vadavimui. 
Dėkojame moterų organizaci
joms už paruoštus tortus banke
tui: katalikų ir evangelikų para
pijų moterų draugijoms, Liet. 
Namų ir Anapilio Moterų Būre
liams. Tariame ačiū finansų ir 
informacijos komisijoms. Pas
kutinioji, bet didžiausia padėka 
priklauso svečiui, neseniai atvy
kusiam iš okupuotos Tėvynės, 
būtent, Simui Kudirkai, kuris 
nuoširdžiu žodžiu nusakė nūdie
nės Lietuvos padėtį ir mūsų, iš
eivijos lietuvių, misiją tėvynės 
laisvės kovoje.

Sunkiai sergančios ligonės: 
Sofija Indriksonienė — Our La
dy of Mercy ligoninėje, 100 
Sunnyside; Monika Jurkštienė 
— Hillcrest ligoninėje, 419 
kambarys, 47 Austin Terr, prie 
Bathurst. Pažįstamų apsilanky
mas pageidaujamas.

Dail. V. Petravičiaus grafikos 
darbų paroda, kuri buvo pa
skelbta 10 “TŽ” nr., neįvyks.

PADĖKA
Mielai daktarei Lukienei, gydžiu

siai ir prižiūrėjusiai mane ligos me
tu, klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. 
A. Prakapui, OFM, Anapilio Moterų 
Būreliui, Lietuvos Kankinių parapi
jos katalikėms moterims, visiems bi
čiuliams ir pažįstamiems, visoms po
nioms už lankymą ligoninėje, už 
linkėjimus, sveikinimus, gėles, dova
nas, visakeriopą rūpestį ir dėmesį, 
parodytą man ligos metu, nuošir
džiausiai dėkoju savo ir Petro vardu

A. Sčepavičienė

5v. Kazimiero parapijos žinios
— Tradicinė Kazimierinių vaka

rienė pasisekė labai gerai. Atsilan
kė 350 asmenų. Loterija, kurioje 
buvo 68 laimikiai, davė $531 paja
mų. Bendras vakarienės pelnas — 
$1708,75. Vakarienės metu parapi
jai aukojo: VI. Pileckas — $100, 
Ch. Ambrasas — $50, K. Ambrasas
— $40, P. Šukys — $50, Jegelevičius 
į— $20. Ir šiemet vakarienę pratur
tino p.p. Remeikiai ir p. Pažėrienė 
savo skaniais raugintais kopūstais.

— Buvo susirgęs St. Mekšriūnas
— turėjo širdies smūgį. Pabuvęs 
ligoninėje grįžo į namus ir jaučiasi 
gerai.

— Jau kuris laikas negaluoja pa
sižymėjusi veikėja M. Arlauskaitė. 
Ji ilgai mokytojavo Rosemounto lie
tuvių mokykloje ir prancūzų mokyk
lose. 1962 m. Kvebeko švietimo mi
nisterija ją apdovanojo medaliu 
“Merite scolaire” už pavyzdingą 36- 
rių meti; darbą. Ji buvo Kanados 
Lietuvių Tarybos sekretorė, rūpinosi 
tautiečių imigracija. 1941-1949 m. 
buvo “N. Lietuvos” administratore, 
o 1945-1947 m. — redaktore. 1948- 
1956 m. buvo Tautos Fondo atstovy
bės Kanadoje pirmininke. Ji sutelkė 
$33.678,99. M. Arlauskaitė yra Sv. 
Onos Dr-jos narė ir eina atsakingas 
pareigas. Jau daug metų tvarko šios 
parapijos parengimų loterijas. Tik 
šiais metais negalėjo to padaryti. 
Ne tik Sv. Onos Dr-jos narės, visi 
parapijiečiai, bet ir visi Montrealio 
tautiečiai linki Marytei greitai su
stiprėti ir grįžti į visuomeninę 
veiklą.

— Parapijos komitetas ir draugi
jos numato suruošti klebonui 25 me
tų kunigystės sukakties paminėjimą 
gegužės mėnesį. Tik nežinia, ar su 
tuo sutiks pats klebonas, nes jis dar 
nėra pamiršęs praėjusiais metais jo 
50-tosios gimimo dienos pobūvio.

— Šiais metais par. k-tas yra nu
matęs ruošti visus tradicinius paren
gimus, įskaitant ir gegužines. Mar
gučių vakarienė jau ruošiama mūsų 
par. choro. Ji įvyks balandžio 5 d. 
par svetainėje.

— Nemažai parapijiečių atsiėmė 
pakvitavimus už aukas parapijai. 
Visdėlto gana didelė dalis jų neatsi- 
ima ir nuo pajamų mokesčių nurašo 
įstatymo leidžiamą sumą $100. Taip 
darant, reikėtų pagalvoti, ar tikrai 
tokia suma parapijai buvo paaukota. 
Parapijos išlaikymas juk yra visų 
parapijiečių, ne tik keliolikos pasi
šventusių šeimų reikalas.

— Aušros Vartų par. choro vyrų 
oktetas turi didelį pasisekimą ne 
tik savo parapijos salėje, bet ir už 
jos sienų — Niujorke, Baltimorėje, 
Ročesteryje ir kitur. Juk ir kazimie- 
riečiai galėtų jį pasikviesti kuria 
nors proga. K. A.

Dr. K. J. Valiūno VLIKo pirmi
ninko, pranešimas lietuvių visuome
nei įvyko vasario 15 d. AV parapijos 
salėje. Montrealiečiams buvo įdomu 
išgirsti VLIKo nuveiktus ir numa
tytus darbus Lietuvos laisvinimo sri
tyje. Tą darbą atlieka ne tik VLIKas, 
bet ir visi lietuviai. Darbu ir auko
mis pasisekė išvaduoti Simą Kudirką 
ir jo šeimą. Jo išvadavimas buvo pla-

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.

DABAR sumažini pajamų mokesčius 
ir sutaupai pensijai

ŠIANDIEN duoti užtikrintą pensijos 
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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.0%
Term. ind. 1 m. 8.0%
Term. ind. 2 m. 8.25 %
Term. ind. 3 m. 8.5%

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

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda. 
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 vasarq 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.

čiai aprašytas didžiųjų Amerikos 
laikraščių pirmuose puslapiuose, ro
dytas televizijoje ir skelbtas radi
juje. Apie pavergtą Lietuvą, lietu
vių laisvės troškimą ir kovą už laisvę 
išgirdo visas pasaulis. Dr. K. J. Va
liūnas papasakojo ir apie Bražins
kus, Jurgutj, Sevruką ir kitus mūsų 
brolius, patekusius j laisvąjį pasau
lį. Dr. K. J. Valiūnui su jais teko 
plačiai išsikalbėti. VLIKo pirminin
kas taipgi papasakojo apie mūsų 
veiksnių nesklandumus, kuriuos 
VLIKas stengiasi išlyginti. Prane
šimas buvo labai įdomus. Salia aktu
alių klausimų, kuriuos pateikė atsi
lankiusieji, buvo ir neesminių, ilgų, 
neišbaigtų, kurie vargino susirinku
sius. Pranešime dalyvavo apie 100 
žmonių. Tai vyresnės kartos atsto
vai, išskiriant porą studentų. Vidu
rinės kartos, čia mokslus baigusios, 
beveik nebuvo matyti. Pageidauta, 
kad VLIKas dėtų visas pastangas 
sujungti mūsų veiksnius bendram 
Lietuvos laisvinimo darbui. Įžan
ginį žodį tarė apylinkės pirm. J. 
Siaučiulis, pirmininkavo dr. P. Luko
ševičius. Visi buvo pavaišinti pyra
gais, kava ir toliau galėjo dalintis 
pranešimo įspūdžiais.

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas įvyko 
vasario 16 d. Minėjimas pradėtas pa
maldomis abiejose lietuvių švento
vėse. AV šventovėje iškilmingas Mi
šias už Lietuvą atnašavo kun. St. 
Kulbis ir pasakė pamokslą. Pamal
dų metu giedojo parapijos choras. 
Organizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Trijų Kryžių altorių puošė vė
liavos! Lietuvos, Kanados, savano- 
rių-kūrėjų, ramovėnų, katalikių mo
terų, skautų, ateitininkų, šaulių ir 
jūros šaulių. Prie paminklinėse len
tos žuvusiems už Lietuvos laisvę 
buvo padėtas gėlių vainikas ir bu
dėjo šaulių garbės sargyba. Žmonių 
buvo pilna šventovė. 3 v. p. p. Pla
teau salėje įvyko bendras minėji
mas, kuris buvo pradėtas Kanados 
himnu ir vienos minutės susikaupi
mu, pagerbiant žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Dr. K. J. Valiūno paskaita 
buvo pritaikyta dabarčiai ir daug 
kuo skyrėsi nuo ankstyvesniųjų pa
skaitų. Kad ji buvo įdomi ir aktuali, 
parodė susirinkusieji, kurie savo 
gausiais plojimais keletą kartų pre
legentą privertė sustoti. Rezoliucija 
bus pasiųsta Kanados vyriausybei. Ją 
trimis kalbomis perskaitė Rasa Lu- 
koševičiūtė.

Meninę programą atliko AV par. 
choras ir sol. Gina Capkauskienė. 
Chorui ir solistei, pasipuošusi lietu
viškais tautiniais drabužiais, akom
panavo muzikė Medeleine D. Roch. 
V. Putino eilėraštį deklamavo R. Lu- 
koševičiūtė. “Gintaro” ansamblis at
liko lietuvių liaudies ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius, talkinant ansamb
lio prieaugliui “Gintarėliui”, Tai bu
vo muzikos, dainų, šokių ir deklama
cijos vientisinė pynė, bet dėl gausių 
publikos plojimų turėjo daryti nors 
ir trumpas pauzes.

Minėjimo pranešėja Rasa Lukoše- 
vičiūtė, laisvai vartodama tris kal
bas ir turėdama nemažą patyrimą 
bei tinkamą balso tembrą, pareigas 
atliko labai gerai. Minėjimas baigtas 
KLB Montrealio apylinkės pirm. J. 
Siaučiulio padėkos žodžiu ir Lietu
vos himnu. Minėjime dalyvavo daug 
tautiečių. A. A.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .............................. 11.0%
Nekiln. turto ......................... 10.5%
Čekių krediti ......................... 12.0%
Investacines nuo .................. 11.5%

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


