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Prisikėlimo liudytojai 
T. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM

Žmogui yra tekusi garbė būti mirimo ir prisikėlimo liudytoju. 
Kas pajėgia žvelgti giliau, žino, jog visatoje vyksta ši drama, 
gimstant ir mirštant žvaigždėms. Gamtoje mirimą ir prisikėlimą 
skelbia rudenys bei pavasariai. Rodos, augmenija tam ir numirš
ta, kad atvertų mums prisikėlimo stebuklą — prisikėlimą ne vien 
medžių bei gėlių, bet ir pačios buities, kurioje mes kartais apmin
game. Vargas žmogui, jeigu jis pavasariniame žaliavime bei žy
dėjime neįžvelgia pilnesnės prasmės! Jis nevertas mirties ir pri
sikėlimo liudytojo garbės. Jis vargu pilnai suvoks ir dvasinį trium
fą, kurio pagrindas yra Kristus. Tokiam žmogui gamta nebus 
varpas, skelbiąs dieviško prisikėlimo Aleliuja.

★ ★ ★
Gilinantis į Velykų prasmę, mums, lietuviams, į pagalbą atei

na genialusis Čiurlionis su savo paveikslu “Pavasaris”. Jame tarp 
baltų debesų pavaizduota tamsi varpinė. Ji net paveikslo centre 
su atvirom angom, kuriose siūbuoja du varpai. Niekas nežino, ir 
niekas neklausia, kokiai jėgai veikiant jie skamba, kai skelbia 
pavasarį. Lyg dar nebūtų gana to mistinio simbolizmo — iš abiejų 
varpinės pusių beveik iki pačių angų kyla plonytės šakelės su 
pumpurais. Ir joms mielas tasai varpų skambėjimas! šakelės 
žymiai pailgintos, kad labiau bylotų apie ilgesį baltajai erdvei, 
kuri parodo paties dangaus žydėjimą.

Ar tai ne mūsų Velykų simbolis? Ar tai ne gražiausias tikinčio 
lietuvio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, dvasios išsiskleidimas 
estetika, filosofija ir religija? Varpai Lietuvoje nuo žiliausių gady
nių yra prisikėlimo šaukliai. Mes gerai atsimename, kaip Vely- 
kose nuo jų balso lingavo gimtoji žemė, jungdamasi į Kristaus 
triumfą. Ne kiekvieną metą šiaurėje tuo laiku atsiveria pumpurai. 
Ne kiekvieną metą vienodo baltumo ir debesys. Bet visuomet ta 
pati pavasarinė nuotaika lietuvio sieloje. Jis žino, kad yra prisi
kėlimas. Jis žino dar daugiau — kad prisikėlimas nei gamtoje, nei 
žmoguje neįmanomas be Dievo. Mes buvome ir tebesame tos jaut
rios šakelės su pumpurais, kurios stiebiasi į šviesią erdvę. Niekas 
joms tai negali uždrausti. Niekas taipgi nepajėgs sugriauti Kris
taus sukurtos religinės tikrovės, kurios nuo amžių mes esame 
dalis. Pumpurėliai — tai mūsų lūkesčiai. Jie, atėjus laikui, išsi
skleis bei išsipildys. Kvaila būtų niekinti pumpurus, kam jie neat
siveria staiga. Gamtoje ir gyvenime yra kiek ilgini. atsivėrimo 
vyksmas, negu mes kartais manome. Gamtoje jis turi pereiti per 
šaltį, gyvenime — per skausmą. Pirmiau kančia bei mirtis, paskui 
prisikėlimo Aleliuja. Tuo keliu Viešpats veda savuosius. Mes tai 
pastebime net Velykų rytą.

★ ★ ★
Anuomet pamaldžios moterys ateina prie Kristaus kapo su 

sielvartu. Jos aimanuoja: kas mums nuritins nuo angos akmenį? 
Bet apsižvalgiusios pamato, kad akmuo jau nuristas. Ant tuščio 
kapo gi sėdi angelas ir jas guodžia: “Jūs jieškote Jėzaus Nazarie
čio nukryžiuotojo. Jis prisikėlė. Jo čia nėra”. Žinoma, tada anų 
moterų sielvartas virsta džiaugsmu. Jos nebesidomi tuščiu kapu 
ir neberankioja relikvinių drobulių, bet skuba mielos žinios skelb
ti kitiems.

Ryšy su tuo evangeliniu epizodu apie akmenį lietuviui giliai 
prasmingas tampa šis poeto Fausto Kiršos posmas:

Sunkus akmuo man užgulė krūtinę, 
Akmuo šventasis, aukuro akmuo — 
Akmuo kapų, šventovių ir paminklų, 
Per ištremtį keliaujant man namo.

Dievo galybės žygis buvo nuritinti akmenį nuo Kristaus kapo, 
Jo žinioje yra ir visi mūsų sielvartai. Faustas Kirša jau seniai 
iškeliavo į amžinus savo namus pas Viešpatį, išdainavęs bendrą 
tautos skausmą, kuris, lyg akmuo, savotiškai slegia mus net 
Kristaus prisikėlimo šventėje. Mes gerai žinome, jog Lietuvoje 
nėra tokios džiaugsmingos Velykos, kokios turėtų būti. Daug 
šventovių bei paminklų išniekinta, įskaitant ir visų Lietuvos šven
tovių motiną — Vilniaus katedrą. Jau daug metų, kai nebeaidi 
joje Velykų Aleliuja. Rusų ateistinio komunizmo žiauriame glėby 
mūsų krikščioniškos tautos ateitis nėra aiški. Mes nežinome, kokie 
planai ruošiami jai sunaikinti. Ateistai pavergėjai nemyli mūsų 
tikinčios tautos, panašiai, kaip anie budeliai nemylėjo Kristaus.

★ ★ ★
Lietuvi, švęsdamas Velykas laisvėje, tarp savo džiaugsmų ne

pamiršk ir tautos sopulio! Kartotini, labai kartotini mums anie 
Fausto Kiršos žodžiai “Sunkus akmuo man užgulė krūtinę”, kad 
pajėgtume išlaikyti pusiausvyrą tarp džiaugsmo ir sielvarto. Kris
tus tebėra pajėgus įveikti mūsų sielvartus ir, lyg kokius akmenis, 
nuritinti nuo širdžių. Dievo galia atkuria žvaigždes galaktikose, 
prikelia gamtą pavasariais, viltimi atgaivina individus ir tautas. 
Čiurlionio pavasarinė vizija su varpais, debesimis ir pumpuruo
tom šakelėm nėra kvailystė. Velykų rytą tegul ji būna mūsų 
kilniųjų polėkių simboliu!
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 RISTAUS PRISIKĖLIMO šventės proga ž
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ir visus tautiečius, linkėdami pavergtiesiems hero- į 
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blėstančio ir didelėse sutemose. Visiems tešviečia \ 

per kančios ir vergijos ūkanas didžioji Prisikėlimo \ 

Viltis! |

Prisikėlimo rytas pavergtoje Lietuvoje. Tai velionies dailininko Alfonso Dociaus priešmirtinis 
kūrinys, kuriame ryškiai matyti tikrovinis gyvenimas ir tautos laisvės viltis

Kryžius ir Prisikėlimas

Velykų, rytas
Anglų kariai sveikino mus: "Happy Easter to you!"

Velykų proga pateikiame ameri
kiečio teologo, sociologo, profeso
riaus ir kunigo Andrew M. Greely 
raštų ištrauką iš leidinio “The Jesus 
Myth”. Mitu autorius laiko ne legen
dą, o simbolinę, vidinę ‘žmogaus gy
venimo ir visatos prasmę. Šioje iš
traukoje autorius gvildena Kristaus 
prisikėlimo ir kryžiaus ryšj. RED.

Katalikų teologija gana ilgą 
laiką mažai tekreipė dėmesio į 
Kristaus prisikėlimą. Dabargi 
šis klausimas vėl atsidūrė dė
mesio centre. Iš tikro taip ir turi 
būti, nes neįmanoma įsivaizduo
ti krikščionybės be Velykų fak
to.

Mano nuomone, prisikėlimo 
klausimas ateityje bus dar svar
besnis. Žmonija atrado, kad as
muo niekad nėra persenas augti 
ir kad tas augimas bei brendi
mas vyksta per mirtį ir prisikė
limą, per atsivėrimą naujam gy
venimui. Šv. Pauliaus mintis 
apie atsisakymą senojo žmogaus 
ir apsivilkimą nauju yra parem
ta labai sveika psichologine 
įžvalga. Prisikėlimo patyrimas 
yra nuolatinė gyvenimo dimen 
sija, įgalinta mirties. Modernu 
sis žmogus, manau, netrukus tu
rės klausti save, kuri iš minėtų 
glaudžiai susijusių tikrovių yra 
galutinė.

* * *
Ernst Kaesemann savo kny

goje “Jėzus yra laisvė” (Phila
delphia, Fortress Press, 1968, 
p. 64) išspausdino labai puikų 
skirsnį apie Pauliaus galvoseną, 
liečiančią prisikėlimą, išreikštą 
laiške korintiečiams. Autorius 
ten parodo, kad korintiečių en
tuziazmas kilo iš prisikėlimo 

prigimties nesupratimo. Mat, 
korintiečiai manė, kad mūšis 
baigtas, kad prisikėlimas jau 
įvyko ir kad beliko tiktai 
džiaugtis jo vaisiais. (...)

Tokioje pažiūroje į prisikėli
mą kryžius buvo visai užmirš
tas. Taip, esą galėjo būti veiks
mas ir prieš prisikėlimą, bet jis 
nebeturi jokios reikšmės dabar
čiai, kurioje žmonės gyvena. (...)

Turbūt neatsitiktinai panašus 
entuziazmas randamas ir kaiku- 
riuose katalikų sluogsniuose. 
Prisikėlimo pabrėžimas pastaro
jo dešimtmečio teologijoje dau
geliui žmonių sudarė įspūdį, 
kad kryžiaus nebėra, kad belie
ka jausminis džiaugsmas, pana
šus į ano meto korintiečių. Ma
no gi kolega kun. Raymond 
Brown tartautinėje konferenci
joje Briusely 1970 m. įrodinėjo, 
kad tie du dalykai negali būti iš
skirti (tai nepatinka kaikuriem 
mėgėjam teologam). Kaeseman- 
nas pabrėžia lygiai tą patį as
pektą:

. . . Pauliui Jis lieka Nukryžiuota
sis. Tai suprastina ne istoriškai, kad 
kryžius yra kelias į išaugštinimą. Tai 
greičiau reiškia, kad Kristus, iš- 
augštintas virš kryžiaus savo garbė
je, būtų klaidingai suprastas, jei iš- 
augštinimas būtų atskirtas nuo kry
žiaus ir tuo būdu abu dalykai tebū
tų vienas paskum kitą sekę įvykiai. 
Prisikėlusis ir Išaugštintasis pasilie
ka Nukryžiuotoju. Jo suverenumas 
nebūtų suprastas bei pripažintas, jei 
kryžius būtų laikomas tik paskutine 
Jo žemiškojo gyvenimo stotimi (ten 
pat, p. 67).

Mūšis dar nebaigtas. Kristaus 
suverenumas tebėra ginčijamas 
mirties jėgos. Karalystė dar nė

ra pilnai atėjusi. Geroji žinia 
dar nėra priimta. Net Kristaus 
pergalė prisikėlime nevisus su
kvietė į vestuvinę puotą, ir dėl
to Jahvės Kenčiančio Tarno pa
slauga tebėra reikalinga bent 
Jo Bendrijoje. Prisikėlimas 
mums tebėra ateities pažadas. 
Kaip Kaesemannas pastebi, 
“pagaliau svarbiausia yra ne 
tai, kad mes autentiškai tikėtu
me ir gintume Jo mokymą, bet 
kad tai priimtume kaip šauki
mą būti Jėzaus mokiniais ir da
lintis Jo mirtimi” (t. p., p. 75).

Toliau Kaesemannas rašo:
Žmogus myli kryžių ta prasme, 

kad jis įgalina jį susitaikyti su savi
mi bei kitais, įveikti pasaulio galy
bes ir viliones. Priimdamas kryžių, 
žmogus subręsta, nes per jį Dievas 
apsireiškia toks, koks yra, būtent, 
Kūrėjas ... (p. 76).

Kristaus pergalė prasideda mūsų 
širdyse. Žinoma, tai nepašalina blo
gio jėgų, gaubiančių mus, tačiau jei 
blogio sėkla būna sunaikinta mūsų 
širdyse, pasklinda neriboti gėrio 
spinduliai. Tikinčiųjų Bendrija, ver
ta to vardo, yra žmonių būrys, kuria
me Dievo meilė nugalėjo demonų 
bei svetimų dievų galią ir veržiasi 
pasaulin (p. 76-77).

Prisikėlimas prasidėjo su Jė
zumi, bet mums jis tebėra atei
ties dalykas. Mūsų gyvenimas 
tebėra kančios gyvenimas. Mes 
tebevaikščiojame kryžiaus ke
liu.

Tas, kuris pažįsta tiktai prisikėlu
sį Viešpatį, palikusį savo kryžių,-kal- 
ba ne apie Jėzų Nazarietį. Jo prisikė
limo teologija mūsų nejaudina. Pri
sikėlimo teorija, kuri nėra kryžiaus 
teologija, veda į klaidingą entuziaz-

(Nukelta į 7-tą psl.)

S, SETKUS
1945 metų pavasarį jau aiš

kiai matėsi, kad antrasis pasau
linis karas eina prie galo. Fal- 
lingsbostelio miestelio gyvento
jai apatiškai laukė ateinant ang
lų, sustojusių už 12-kos kilo
metrų. Nebesigirdėjo nuolati
nių dundėjimų Hamburgh pusė
je, tik kartas nuo karto paskiri 
lėktuvai braižė padangę, tartum 
lengvos cigaretės dūmais. Gir
dėjosi trumpi kulkosvaidžių su
sikirtimai.

Vakarais, stovėdami kapelių 
pakraštyje, matydavom kaip 
virš netolimo miškelio sublizgė
davo vokiečių artilerijos ugnys, 
bet tai buvo ir viskas. Anglai, 
matyt, laukė kada karas pats už
ges ir be jų žygiavimo pirmyn. 
Iki vėlyvos nakties vokiečiai 
šnekučiuodavo pasieniais vieš
bučio, kuriame šiaip taip buvo- 
mwe gavę kambariuką. Laukėme 
ateinant Velykų.

Ir pirmą Velykų rytą staiga 
sudrebėjo visas miestelis. Žvan
gėjo viešbučio langų stiklai, kri
to nuo sienų tinkas, nuvirto ant 
grindų ir mano žmonos paruoš
tas velykinis stalas — dvi bul- 
kutės, du margučiai ir ąsotyje 
pamerktos gražiai prasiskleidu- 
sios katpėdėlės. Bet rinkti nebe
buvo kada. Nežinia kodėl ir ko
kiu būdu atsidūrėme rūsyje. Nu
stebome čia radę jau seniai pa
togiai įsitaisiusias vokiečių šei
mas. Vaikai ir seniai gulėjo ge
rai sukaltose lovose.

Pamatę mus, jie užprotesta
vo. Nėra mums vietos. Įbėgo ir 
vienas jaunas puskarininkis, ku
rį vokiečiai irgi norėjo išvaryti, 
bet tas, nekreipdamas dėmesio, 
atsisėdo ant grindų šalia kietai 
miegančių dviejų kareivių, išsi
traukė knygą ir ėmė skaityti.

Kai prie pat viešbučio sienų 
pasigirdo stiprus tankų šaudy
mas, visi susigūžėm. Kas minu
tę kautynės ėjo karštyn. Nuo 
smūgių drebėjo rūsio sienos, 
pradėjo byrėti smėlis. Pačiame 
įkarštyje rūsy atsirado saule 
įdegę anglų kariai, atsargiai at
kišę trumpus durtuvus. Puskari
ninkis neskubėdamas atsistojo, 
užvertė knygą, įsidėjo į kišenę 
ir iškėlė rankas, bet anglai tu
rėjo gerokai pasidarbuoti, kol 
prižadino ant grindų išsitiesu
sius kareivius. Šie pabudę py
ko, nenorėjo laikyti iškeltų ran
kų. Tada anglai, priėjo prie ma
nęs, vienintelio rūsy dar neseno 
vyro. Visus nusivarė į lauką, su
statė iš eilės veidu į tvorą, liepė 
nejudėti.

Blykčioja ugnys visose pusė
se. Karinių sandėlių linkme ky
la į dangų tiršti dūmai, pavirs
dami debesimi virš miestelio, 
bet diena graži. Šviečia saulė. 
Lankoje pro tvoros plyšį matau 
iššaudytą juodmargių karvių 
bandą. Karvės guli atkišusios 
kojas, kaip parvirtę stalai. De
šinėje matyti geležinio tilto 
griaučiai, suvirtę skersai upe
lio. Tuose griaučiuose narplio- 
jasi anglų kariai, užsimovę me
talinius šalmus, aptrauktus 
tinkliukais. Užpakalyje sustoja 
tankas, šaudydamas tiesiai per 
upelį į baltą mūrinį namą gat
velės gale. Po kiekvieno smūgio 
namas mažėja, laksto į orą ske
veldromis. Čia pat stovi dide
lis džypas, iš kurio filmuotojai 
suka aparatų rankutes.

Šaudymui persikėlus kiek to
liau, gauname įsakymą nuleisti 
rankas, atsisukti ir sėsti ant že
mės, kur stovime. Pirmą kartą 
turiu progos pažvelgti į savo kai
mynus. Pasirodo, ten buvo apie 
pusšimtį uniformuotų vokiečių, 
ir tik aš viena civilis, kažkokiu 
būdu pakliuvęs šį Velykų rytą 
ne į savo kompaniją.

Ko neiškrenta akys išvargu
sių, perbalusių vokiečių karei
vių, kai privažiuoja džypas, pil
nas balto pyrago kepalų. Vienas 

anglas pjausto juos per pusę, 
dalindamas vokiečiams. Duoda' 
puskepalį ir sako: “Happy Eas
ter, you godamn Kraut!”

Gaunu pyrago ir aš, bet nesu
spėju nė kąsnio praryti, kai 
žmona pamato atvažiuojantį tan
ką. Nutaikęs netoli pasimaišiu
sį karininką, vienu šuoliu atsi
duriu prie jo su lietuvišku pa
su, kitais dokumentais ir, lai
mei, su anglų kalba. Už minutės 
esu laisvas. Galiu eiti kur no
riu, o gal ne? Karininkas kaž
ką sako ir rodo lipti ant tanko. 
Nespėju susigaudyti, kai kelios 
rankos pastumia augštyn. Griū
vu ant kitų tankistų. Štai jau 
lekiame daužydami grindinį.

Pakely supratau, kad turiu 
kariams parodyti, kur yra vais
tinė. žinau kur ji yra, bet per 
dūmus ir dulkes nematyti ke
lio. Kol surandame, tankas su
kinėjasi ardydamas kaimo ke
lius, takus, dirvas bei daržus. 
Surandam, bet vaistininko nėra, 
nors visos durys atdaros.

Surandame persigandusį se
nuką bulvių duobėje. Neklauso 
ką jam sakau, tik virpina be rei
kalo pakeltas rankas, šiaip taip 
atsigavęs suranda sandėlyje 
tvarsčių ryšulį bei kelias bon- 
kas kažkokių vaistų, bet kai rei
kia ant jų užrašyti etiketes, ne
rašo nė vienas plunksnakotis.

Anglai juokdamiesi virsta ant 
tanko, nė manęs nepalieka. Bil- 
dame tiesiai per pievą, per dar
žą, tvoras į gerai matomą pla
toką kelią, apsodintą augštom 
liepom, bet aš tarytum girdžiu 
lyg ir senuko šūkavimą. Atsisu
kęs matau jį susijaudinusį ir bė
gantį paskui. Papurtau vieno 
tankisto petį, bet tas numoja 
ranka. Girdi, jam parūpo par
keriai. Kol tankas verčiasi iš gi
laus griovio į kelią, kiek užtrun
ka, ir senukas pasivijo. Nesu
prantu ką jis sako. Kiek įsiklau
sęs staiga supratau. “Minos!" 
— šaukiu anglams. Sustojo vi
dury kelio. Žiūri, kad čia pat 
per kelią eina medis nuo me
džio ištiestos vielos. Nebuvau 
dar savo gyvenime matęs taip 
greitai apsisukančio tanko. Ko 
nenulėkėm nuo jo viršaus. Va
žiuojant atgal pro vaistininką, 
šis patenkintas mojuoja išdžiū
vusia ranka. Tanko vyresnysis 
suskumba atsistoti, pridėti ran
ką prie kepurės ir sušukti: 
“Thank you, Sir! Happy Easter 
to y°u!” * * *

Viešbučio kiemas atrodo pil
nas velykinės nuotaikos. Spūs
tis linksmai nusiteikusių anglų 
karių. Jie šūkauja, prausiasi, 
skutasi, kažką verda ir kepa pa
kabinę šalmus virš liepsnelių. 
Vokiečiai belaisviai, gulinėdami 
ant žolės, šildosi saulėje, gurkš
nodami kavą. Karininkas siūlo 
man nepranykti bent kol jam 
būsiąs reikalingas vertėjas. Dar 
pridėjo, kad kitą sykį vykdamas 
anglų reikalais gausiu tikrai 
minkštesnį vežimą. Linksmai 
nusijuokė ir nueidamas sušuko: 
“Happy Easter!”

Žmona atrodo daugiau su
krėsta, negu aš, bet dabar jau 
patenkinta. Žinojo, kad nuo 
šios dienos jai nebereikės kas 
rytą man bandažuoti kelią taip, 
kad ir pamiršęs eičiau šlubuo
damas. Kitaip arti anglų fronto 
tikrai nebūčiau prišlubavęs, o 
prišlubuoti būtinai reikėjo.

Išnešėm iš kambariuko gružą, 
išvalėm ir išplovėm grindis. 
Langų nebereikėjo, nes lauke 
buvo šilta ir saulėta. Staliuką 
uždengėm baltutėle lietuviška 
linine staltiese. Gavome naują 
lėkštę, sudėjome kad ir sukiu
žusius, bet dar gerus margu
čius. Bulkutės nenukentėjo. At
sinešėm iš paupio prasiskleidu
sių katpėdėlių ir, pamerkę į 
naują vazoną, pastatėme ant vi
durio stalo. Taip prasidėjo pir
mos Velykos tikroje laisvėje.
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Šviesos užgeso, uždanga nusileido

Politiniu gairių metmenys II
Taikos sambūvio pasekmės išeivijos politinei veiklai

AL. GIMANTAS
Dalia Juknevičiūtė (Macku- 

vienė - Simoliūnienė), vos 40 
metų amžiaus sulaukusi, užbai
gė gyvenimo-mirties kovą, kuri 
tikrai nebuvo lygi — visos pas
tangos nepasiduoti, deja, nebu
vo sėkmingos. Sunki liga, nežiū
rint visos medicininės išmonės, 
naujų vaistų ir priemonių, pasi
glemžė naują auką . . . Toks 
atvejis buvo nelauktai staigus, 
skausmingas Dalios artimie
siems, bičiuliams ir lietuviško
sios scenos mylėtojams.

Teatras, drama, kitos dailiųjų 
menų, sritys buvo neatskiriama 
jos gyvenimo dalis. Baigusi du 
fakultetus, turėdama prigimtą 
ir vis tobulinamą talentą sceni
niam menui, ji buvo ir aktorė, 
ir režisorė, ir inspiruoto  j a sa
votiškai trapaus ir nepastovaus 
lietuviškojo teatro išeivijoje. 
Pagrindiniai jos nuopelnai bei 
jtaka toje srityje daugiausia 
buvo matomi ir jaučiami lietu
viškoje Čikagoje ir iš dalies De
troite. Nelaiku pasirodę grasūs 
rimtos ligos ženklai neleido jai 
dar plačiau ir giliau įsijungti 
lietuviškojo teatro plėtron. Bet 
ir tas neperilgas, bet itin bran
dus D. Juknevičiūtės darbas lie
tuviškoje scenoje liudijo jos 
sceninę kultūrą, sugebėjimus ir 
kūrybingą jieškojimą. Ji nesi-

lius pėdsakus lietuvių dramos 
istorijoje: vienas — Lietuvos, 
kita — išeivijos teatre.

Teko Dalią aplankyti ligoni
nėje, keletą kartų telefonu kal
bėti tuo metu, kai pažengusios 
ligos ženklai ją jau visai buvo 
prirakinę prie lovos. Stebėjo
mės jos valingu ryžtu, ištverme 
ir susivaldymu. Fizinis skaus
mas, išsisėmimas, regis, visai 
nebuvo palietęs jos dvasinės 
būklės ir plataus intelekto. Ji 
sugebėjo būti rami, net su šyp
sena lūpose, mažiausia kalbos 
buvo apie jos sveikatą, daugiau
sia — apie lietuviškąjį ir ameri
kinį meninį gyvenimą, vaidini
mus, koncertus, meno parodas, 
naujausias knygas.

Ribotas kultūrinis lygis De
troite, aišku, buvo persiauras 
jos polėkiams. Čikaga ir Niu
jorkas visada ją viliojo. Nenuo
stabu, kol sveikata leido, pramo
ninis, sumaterialėjęs Detroitas 
negalėjo būti jos idealu. Tačiau 
vyro tarnyba ir kiti įsipareigoji
mai vertė ją įsikurti tame did
miestyje. Apsigyveno kultūri
nio centro aplinkose — Wayne 
State universitetas, meno insti
tutas, muzėjai, centrinė biblio
teka, pora teatrų buvo beveik 
ranka pasiekiami. Kaimynystė
je vyko meninių filmų festiva
liai, simfoniniai, kameriniai ir

GEDIMINAS GALVA
Taikos sambūvio pradžia, kai 

1969 m. JAV ir Sov. Sąjunga 
pradėjo pasitarimus, mūsuose 
buvo lyg nepastebėta. Abu kraš
tai, siekdami skirtingų tikslų, 
bandė suartėti. Konsulinę sutar
tį pasirašius, buvo kiek sujudi
mo. Net iš mūsų tarpo atsirado 
botagu pliauškinančių į jūrą ir 
šaukiančių: audra nurims ir 
konsulinė sutartis nebus įgyven
dinta. Kai šalys pasikeitė gene
raliniais konsulais, jau tiesiai 
palietusiais ir Pabaltijį, jo tie
sioginį pripažinimą de facto Sov. 
Sąjungai, politinė išeivija nesu- 
judo. Lietuvių išeivija, vis dar 
tebegyvenanti praeities politinio 
romantizmo įsibėgėjimu, tuo 
metu įrodė politinį nesubrendi
mą. Vieni tylėjo, nes jiems buvo 
neparanku atvirai kalbėti, o 
triukšmingesnieji, kurie nesigė
di savybėje akis rakinėti ir net 
paviršutinišką sutarimą griauti, 
ramia sąžine galėjo ir toliau gra
žius politinius sapnus sapnuoti.

Šis faktas ryškiai parodė mū
sų visuomenės ir politinių orga
nizacijų vadovų stoką politinės 
orientacijos. Kai reikėjo bent žo
dį tarti, mūsų tautą liečiantis 
reikalas buvo palydėtas nelem
tos tylos.

Pavėluotas pabudimas
Net anksčiau minėto projek

to tarptautinės politikos analizė
je labai nenoriai atsisveikinama 
su šaltojo karo tarpsniu, kai te
buvome kitų talkininkais, bet 
galėjome garsiai šūkauti. Ten 
nuoširdžiai tariama: “Dar vis 
mes negalim susigyventi su fak
tu, kad JAV jėga Rytų Europo
je naudojama nebus ir kad to
liau remtis išimtinai tik JAV 
politiniu vaidmeniu, Lietuvos 
ateitį sprendžiant, nebėra re
alu”.

O kada buvo realu? Kada ir

nebūtinai sutampa su lietuvių 
tautos interesais. Norim ar ne
norim, atėjo laikas iš naujo ban
dyti apibrėžti tarptautinę padė
tį ir iš to pasidaryti konkrečios 
politinės veiklos planus . . .”

Projektas gerokai pavėluotas, 
sekant mūsų seną lietuvišką 
įprotį. Gerai, kad nors dabar 
pripažįstamos mūsų politinės 
klaidos, o ypač klaida sutapatin
ti lietuvių tautos ir JAV sieki
mus. Jau praslinko bene dvide
šimtmetis, kai šio savaitraščio 
skiltyse rašiau apie minėtų ša
lių visai skirtingus interesus. 
Anuo metu perspėjau, kad ateis 
metas, kai pavergėjas ir laisvin- 
tojai bus vienodai keikiami. Tas 
momentas atslinko prieš penke
rius metus, bet tik dabar pabu
dome ir pasiraivėme. O kada 
prasidės darbas? Minimas poli
tinės veiklos planas, tačiau jis 
neišryškintas projekte.

Ryšiai su tauta
Projekto politinėje aptartyje 

liečiamas šis klausimas, kuris 
vis dar nesulaukė rimto aptari
mo ir sprendimo. Apie išeivijos 
ir lietuvių tautos ryšius štai kas 
pasakyta: “Net ir galimybėms 
atsiradus artimesnių ryšių su 
tauta ne tik nesiekėme, bet juos 
dar draudėme. Išeivijos politi
nių organizacijų politika, būda
ma teisiška, santykiavimą su 
okupuotos Lietuvos lietuviais 
daugeliu atvejų laikė bendra
darbiavimu su okupantu. Ka
dangi iki šiol rimtų bandymų 
sudaryti reikiamą ryšį su tauta 
nebuvo, todėl negalėjome suda
ryti nei sistemingo žinių apie pa
dėtį Lietuvoje telkimo, nei jų 
analizavimo. Jų atsisakėme dėl 
išviršinių faktorių ir teisinės po
litikos reikšmės, kuri dabar yra 
labai sumažėjusi”.

Matyt, šiuos žodžius rašė dar 
nesubrendęs akademikas, nes 
suplakė į krūvą kelis skirtingus

dalykus. Pasakyta tiesos dėl ne
susigaudymo ryšius palaikyti su 
tauta, tačiau abejotina, ar jie 
daug padėtų žinioms telkti ir 
joms analizuoti dabartinėje po
litinėje padėtyje. Pastarajam 
tikslui mes nesugebėjome pa
naudoti net viešų šaltinių, ku
riems gauti nereikalingi jokie 
ryšiai su tauta.

Pati didžiausia klaida glūdi ne 
tik nesugebėjime skirti lietuvių 
tautą nuo okupanto, bet ir visiš
koje ryžto stokoje atsidėjus stu
dijuoti atskirų lietuvių tautos 
sričių veiklą, pažinti jos gyveni
mą. Kai mes atsidėję nesekame 
lietuvių tautos gyvenimo, savai
me nuo jos atitrūkstame, ir vi
sos kalbos apie laisvinimą tam
pa tuščiavidurėmis.

Rusiškasis imperializmas
Projekte visai pagrįstai ski

riamos dvi sąvokos, kurias iki 
šio meto suplaka mūsų politinė 
išeivija. Kaikurie mūsų filosofai 
aiškina, kad mes bėgome nuo 
komunizmo. Pamoksluose girdi
me graudenimus apie nelabąjį 
•komunizmą. Rusiškasis imperia
lizmas, kuris šiuo metu vykdo
mas komunizmo priedangoje, 
lieka toks nekaltas, švarus, bal
tutėlis.

Komunistų stovykla niekad 
nebuvo vieninga, šiuo metu yra 
bent kelios dešimtys komunizmo 
linkmių, kurios savyje nesuta
ria. O jos nesutaria kaip tik dėl 
didžiųjų tautų vykdomo impe
rializmo. Jis ir sukėlė milžinišką 
kiniečių - rusų trintį, kuri tebe
sitęsia iki šio meto.

Sąvokas supainioję, prarado
me talkininkus, kuriuos galėjo
me rasti ir komunistiniuose 
kraštuose. Savo politinio susta
barėjimo turėtume atsikratyti ir 
bent kiek pasimokyti iš kraštų, 
kurie laikinai pamiršta pasaulė
žiūrinį ginčą besiekiant politinių 
tikslų.

PADĖKA
A. a. Danutė Stefanija Jonaitytė,

mūsų mylima dukrelė, pašaukus Viešpačiui, mus paliko 
1975 m. vasario 23 d. Palaidota vasario 26 d. Sv. Jono 
lietuvių kapinėse.

Skaudžią valandą susilaukėm daug užuojautos ir pa
galbos. Nuoširdžiai dėkojame: kun. klebonui P. Ažubaliui, 
mūsų globėjui, už nemokamą a.a. Danutei amžino poilsio 
vietą; kun. J. Staškevičiui už maldas koplyčioje, šv. Mi
šias, gražų pamokslą ir už palydėjimą į amžino poilsio vie
tą; Tėvams pranciškonams už leidimą pasinaudoti jų šven
tove ir šv. Mišias; vargonininkui P. Gulbinskui už paskutinį 
patarnavimą šios žemės kelionėje; visiems a. a. Danutės 
mokslo draugams, draugėms, mokytojams bei pažįsta
miems, aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėlių; kars
to nešėjams; visiems veinokiu ar kitokiu būdu prisidėju
siems prie a.a. Danutės pagerbimo, palydint į amžinybę; 
mieliems mūsų giminėms, bičiuliams ir kaimynams, auko
jusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėlių, pasirūpinusiems po 
laidotuvių pietumis; ponioms už svečių aptarnavimą.

Savo ir šeimos vardu tariu jums visiems brolišką, nuo
širdų, lietuvišką ačiū.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mūsų širdyse 
iki karsto lentos.

Nuliūdę tėvai ir sesuo Aldona su vyru

A+A
ANTANINAI AUGUSTAITIENEI

mirus, dukroms ir žentams E. J. GIRĖNAMS, V. A. 
Jašiūnams, M. M. Šakaliniams, sūnui EDVARDUI 
ir visiems anūkams reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą —

P. A. J. Skilandžiūnai

Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui 
prelatui dr. J. TADARAUSKUI, jo mylimai seseriai 
STANISLAVAI VARANAVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
liūdesio valandoje —

Hamiltono Lietuvių Bendruomenės valdyba

tenkino vidutiniškumu ar mėgė
jiškumu. Jos sceninėje veikloje 
galima įžvelgti ir jos tėvo Ro
mualdo Juknevičiaus įtakos pra
dų. Tai, kuo pokario metais Lie
tuvoje buvo J. Jurašas, tuo 
prieškario laikais Lietuvos te
atre buvo R. Juknevičius. Gali
ma drąsiai teigti, kad tiek tė
vas, tiek ir dukra yra palikę gi-

vokaliniai koncertai. Ji su vyru 
Saulium buvo nuolatiniai lanky
tojai, žiūrovai ir klausovai.

Visa baigėsi nelauktai, neti
kėtai. Dalios Juknevičiūtės sce
noje rampos šviesos užgeso, už
danga nusileido. Veiksmas bai
gėsi 1975 m. vasario 25 dienos 
ankstyvą rytmetį — vieną va
landą po vidurnakčio.

kur JAV panaudojo jėgą Rytų 
Europoje? Kada gali būti toks 
atvejis ateityje, kai Vašingtono 
politikai vis dar tebesvajoja iš
laikyti didelę ir nedaloma Rusi
ją?

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Netekus MOTULĖS
GERTRŪDAI ir ČESLOVUI AMOLEVIČIAMS

reiškiame gilių užuojautų ir liūdime su jais —

Kęstutis, Marytė ir Asta 
Mikliai

PADĖKA
Mirus brangiai mūsų Mamytei ir Senelei 

a,a. ANTANINAI RUDZINSKIENEI 
kovo 3 d., susilaukėm didelio tautiečių nuoširdumo. Reiš
kiame nuoširdžią padėką: mans. dr. J. Tadarauskui už 
Rožinį ir apeigas šventovėje; kun. L. Januškai — už Rožinį 
ir palydėjimą į kapines; karsto nešėjams; visiems laidotuvių 
dalyviams; užprašiusiems šv. Mišias; atneštas gėles; pa
reikštas užuojautas; visiems kuo nors prisidėjusiems prie 
mūsų Mamytės laidotuvių.

Nuliūdę: dukterys, žentai ir jų šeimos

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose. .

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

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

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

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

Atidaryto nuo 9 v,r. - 5 v. p.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. - 12 v.Telefonas 534-0563

• TELEVIZIJOS APARATAI
• VAIKŲ BALDAI

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS
SKALBIMO MAŠINOS

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave----- Tel. OX- 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Nauji nariai ir įnašai:
631. Krasauskienės, Marijonos 

atm.
632. Jociaus, Romo atm.

Projekte taikliai pastebėta: 633. Tamošaitienė, Anastazija
634. Vyšniauskas, Povilas 

.North Bay, Ont.
635. Račys, Martynas, Toronto 

Miniota, Stasys, Toronto
Įnašus papildė: 

175. Daugelavičius, Alfonsas 
Montreal iki

M. Krasauskienė iš Delhi, Ont., mi
rė šių metų sausio pabaigoje. Vieto
je gėlių jos atminimui ir įamžini
mui Lietuvių Fonde įnašą sudėjo po 
$10: Alb. Augųstinavičius, Br. Dirsė, 
M. Grincevičius, Alf. Kairys, P. La- 
pienis, V. Radauskas, G. Rugienis, B. 
Stonkus, K. Valaitis ir D. Žiogas. — 
Martos ir Prano Jocių šeimoje gimęs 
1949 m. lapkričio 15 d. sūnus Romas 
tragiškai žuvo š.m. kovo 2 d. Jų arti
mieji giliai užjausdami prasmingai 
velionį pagerbė įamžindami jį Kana
dos Lietuvių Fonde. Aukojo po $40:

“JAV interesai Pabaltijo atžvil
giu pasikeitė nepripažinimo po
litikos nenaudai. JAV palaips
niui pradėjo vengti taikyti prak
tiškus ir logiškus teisinės nepri
pažinimo politikos dėsnius, ir 
šiandien okupacijos nepripažini
mas beturi jau tik simbolinę ir 
psichologinę reikšmę”.

Projekto atsiradimas
Kas vertė šį projektą ruošti? 

Akių pravėrimas. Projekte ran
dame šį išpažinimą: “Kaip ne
malonu bebūtų, bet reikia sutik
ti, kad besikeičianti JAV politi
ka yra logiška besikeičiančių 
JAV ir Sovietų Sąjungos santy
kių išdava ir kad JAV turi sa
vus tautinius interesus, kurie

$100
240
100

100
100

4

300

O. Delkus ir R. E. Vilembrechtas; 
$20: G. L. Jocius; po $10: V. L. And- 
rulionis, J. E. Bersėnas, Edv. Ciparis, 
V. J. Ignaitis, HSJ. Jasinskas, St. Ka- 
žmėkaitis, M. A. Keraševičius, Z. L. 
Mockus, S. J. Pakcturas, A. Povilai
tis, J. T. Rastapkevičius ir P. Vaitie
kūnas; po $5: P. E. Van Dongen, P. 
S. Gaidauskas, K. G. Gaputis ir J. E. 
Statkevičius. — Tautodailės puoselė
toja dail. A. Tamošaitienė iš savo 
kuklių išteklių L. Fondui jau yra at
siuntusi keturias šimtines, kurių tre
jetas buvo skirtas tėvelių Juozo Ma
žeikos (100) ir Marijos Gečaitės-Ma
žeikienės (200) įamžinimui. Tai pa
vyzdys amžinai negęstančios vaikų 
meilės savo tėvams. Aukotojams nuo
širdus ačiū!

Nauji įnašai Romo Kalantos įam
žinimui ir “Laisvės Lietuvai” šūkiu 
priimami lietuvių kredito koopera
tyvuose Montrealyje, Hamiltone ir 
Toronte arba siunčiami iždininkui 
šiuo adresu: P. Bastys, 70 Indian 
Grove, Toronto, Ont. M6R 2Y4.

KL FONDO VALDYBA

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, mielą narę ONĄ INDRELIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame —

”z*' Toronto Lietuvių Namų
t : f i k?- • 1

Moterų Būrelis

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

sūnų JUOZĄ ASMENAVIČIŲ ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame —

G. A. Skaisčiai
Z. J. Didi baliai

i; Paslaptingasis Bermudos trikampis |
. O. B. AUDRONĖ

vui skristi betkokia kryptimi, 
išjungus visas kontroles. Spin
desys akinančiai stiprėjo ir tru
ko kokias 5 minutes: tada pa
laipsniui blėso. Vėl visi instru
mentai pradėjo normaliai veik
ti. Niekas nebuvo perdegę — 
nė vienas saugiklis. Normalų 
instrumentų veikimą pastebė
jau, kai kuro rodyklės vėl rodė 
puspilnį. Magnetinis kompasas 
vėl buvo pastovus ir rodė, kad 
aš tik porą laipsnių buvau pasu
kęs iš kurso. .

Panašių atsitikimų yra buvę 
ir kitiems pilotams, tik jie ne
nori apie tai kalbėti, nes neįma
noma išvengti Trikampio, jei 
tenka skristi į tokias 
kaip Puerto Rico ir kt., 
pro Bermudos šiaurę.

Galvojant apie tokį 
skaičių dingusių lėktuvų ir lai
vų Bermudos trikampyje, norisi 
rasti logišką viso to priežastį. 
Deja, juo daugiau į tuos dalykus 
gilinamasi, juo mažiau aiški da
rosi logiška išvada, kuri derin
tųsi su moksliniu išaiškinimu.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kitą nuostabų atvejį papasa

kojo buvęs jūrų laivyno lakūnas, 
dabar prezidentas bendrovės 
“Chalk Air Ferry”, atliekančios 
keliones tarp Opa-Locka aero
dromo Miami, Bimini ir kitų 
Bahamų vietovių. Daugelyje jo 
kelionių įvyko irgi nuostabių 
elektrinių ir magnetinių sutri
kimų.

Vieną ankstyvą rytą, skren
dant iš Floridos į Turks salas, 
buvo ir jo sūnus drauge. Staiga 
lėktuvo kompasas pradėjo suk
tuką iš kairės į dešinę. Jis krei
pėsi į sūnų: “Kas darosi su kom
pasu?” Sūnus atsakė: “Mes esa
me virš Anros”. Jis pastebėjo, 
kad tai dažnai atsitikdavo skren
dant Moselle uolų kryptimi. Tos 
uolos yra vieta, kur nevienas 
yra matęs paslaptingas šviesas 
nakties metu. Bimini jūrininkai 
mano, kad tenai vaidenasi. Tas 
šviesas yra matę Jim Richard
son ir kiti lėktuvų pilotai ar lai
vų kapitonai.

Panašus elektroninis atvejis 
atsitiko lakūnui Chuck Wake- 
ley, skraidančiam tarp Nassau 
ir Fort Lauderdale. Profesiniu 
lėktuvų ir helikopterių pilotu 
jis buvo daugiau kaip 10 metų. 
Yra patyręs stebėtojas ir turi 
didelį pasitikėjimą Amerikos 
vyriausybėje. Jis nebuvo gir
dėjęs apie Bermudos trikampį 
iki jam pačiam teko jį patirti. 
Štai jo pasakojimas.

1964 m. lapkrityje tarnavau 
pilotu “Sunline Aviation” Mia
mi. Išskridau su keleiviais į 
Nassau ir, išlaipinęs juos ten, 
iš aerodromo pakilau atgal, vos

pritemus. Oras buvo labai gied
ras ir spindėjo žvaigždės dan
guje.

Pakilau iki 8,000 pėdų ir pasi
daviau kelionės rutinai. Bet 30- 
50 mylių už Andros, tiesia kryp
timi į Biminį, pastebėjau kažką 
neįprasto: labai švelnų, nežymų 
spindėjimą ant sparnų. Pradžio
je maniau, kad tai tik iliuzija, 
susidaranti nuo paties lėktuvo 
šviesų, einančių pro lango stik
lus. Lėktuvo sparnai atrodė 
šviesiai mėlynai žalsvi, nors iš 
tikrųjų buvo baltai dažyti. Gal 
5 minučių laikotarpyje tas spin
dėjimas taip sustiprėjo, kad 
man pasidarė sunku sekti in
strumentus. Magnetinis kompa
sas pradėjo pastoviai, nors pa
lengva, suktis. Kuro rodyklė, 
kuri pakylant rodė “puspilnį”, 
dabar rodė “pilną”. Elektrinis 
automatinis vairas staiga pasu
ko lėktuvą į sunkų dešinį posū
kį, ir aš turėjau jį išjungti bei 
vadovautis nuovoka.

Negalėjau pasitikėti nė vienu 
elektriniu instrumentu, nes jie 
visi veikė klaidingai. Netrukus 
jau visas lėktuvas spindėjo, bet 
tai nebuvo atspindintis blizge
sys, nes spindėjimas ėjo iš pa
ties lėktuvo. Pažvelgęs pro lan
gą į sparnus pastebėjau, kad 
jie ne tik spindėjo žalsvai, bet 
ir atrodė pūkuoti. Šiuo momen
tu negalėjau pasitikėti nei ho
rizonto ar augščio rodyklėmis. 
Kadangi buvo naktis ir skridau 
pagal apytikrį horizontą, visai 
jo netekau. Spindėjimas pasida
rė toks akinantis, kad negalė
jau įžiūrėti nė žvaigždžių. Liko 
vienintelė išeitis — leisti lėktu-

Mylimai MAMYTEI
mirus Lietuvoje, gilaus liūdesio prislėgtai dukrai
ONAI INDRELIENEI ir jos šeimai reiškiame nuo

širdžią užuojautą —

Ona ir Adolfas Kanapka Emilija Kvederienė

vietas, 
nebent

didelį

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas Šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnaką daugelį metų kaip mais
tą, turinti 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!

A+A
STEPUI JUODIKAIČIUI

mirus, jo žmonai JUZEFAI JUODIKAITIENEI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

Juozas ir Lilija
Vancouver, B.C. Geleževičiai

A+A
JUOZUI DELKUI

mirus, sūnui OSVALDUI DELKUI ir jo šeimai liū
desio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą —

V. G. Agurkiai

A+A , 
VLADUI JACKEVIČIUI 

mirus, jo šeimą, brolius, seseris ir visus gimines 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

V. G. Agurkiai



Laiškas iš Britanijos Londono

Lietuviai su draugais
Vartau neperdidelio formato 

aptriušusią, smarkiai apnešiotą 
svečių knygą, kurios nugarėlės 
kolenkoras jau visai apšepęs ir 
paauksuoti puslapių kraštai, ro
dos, nebesiderina su tuo api- 
brizgimu. Tačiau ta knyga ir 
įdomi, ir iškalbinga. Joje gau
sybė parašų, ir kiekvienas jų 
kuo nors įdomus.. Tų parašų šie
met Vasario 16 proga vėl pa
gausėjo.

1951 m. D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos valdyba Vasario 
16 proga pirmą kartą į Lietu
vių Namus Londone susikvietė 
būrį lietuvių ir Lietuvos draugų 
porai valandų kartu pabūti (išei
tų, kad šiemetinis susitikimas 
buvo jau dvidešimt penktasis, 
taigi jubilėjinis). Nuo to laiko 
tokie susitikimai vyksta kas me
tai. Paprastai šitai būna vis tą 
pačią nepriklausomybės sukak
ties dieną. Sueina kokia šimti
nė, pasikalba, atnaujina pažin
tis, užmezga naujas, ir taip pa
laikomas gyvas ryšys tarp lie
tuvių, britų, lenkų, ukrainiečių, 
jugoslavų, čekų, estų, latvių, al
banų ir kitų kitokių, su kuriais 
bendraujama ir kitoje plotmė
je. Gal tokie susitikimai bus ne
maža lėmę, kad dabar jau kelin
ti metai ruošiamosios pavergtų
jų savaitės praeina sėkmingai 
arba kad demonstracijose, kai 
jas ruošia lietuviai, tuojau at
skuba į talką padėti būriai uk
rainiečių ir net neša lietuviško 
turinio šūkius ar yra nešę Simo 
Kudirkos ir Romo Kalantos 
portretus. Kai lietuvių Londone 
nedaug, o ir tie patys išsibarstę 
po visus didmiesčio pakraščius 
ir nevisada prisišaukiami, ypač 
šiokią tokią, tai kitataučių tal
ka yra baisiai maloni.

Tokiuose Vasario 16 suėji
muose kartais kaikas taria žodį 
(anais metais, štai, kalbėjo 
Thomas H. Preston, buvęs Bri
tanijos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Lietuvai). 
Vienais metais, talkinant PEN 
klubui, tą dieną buvo suruoš
tas lietuvių literatūros vakaras 
— anglai aktoriai skaitė lietu
vių rašytojų kūrinius anglų kal
ba. Kas turėjome progos tą pro
gramą išklausyti, dar iki šiol 
neužmirštame, ypač karališkai 
paskaityto J. Biliūno “Brisiaus 
galo”.

Bet grįžkime prie tos apčiuru- 
sios knygos su paauksintais 
kraštais, kurioje tiek daug pa
rašų.

Turbūt tikrai simboliška, kad 
knygoje pats pirmasis parašas 
yra Lietuvos ministerio B. K. 
Balučio. Jis mėgdavo būti tarp 
pirmųjų, o tą pirmąjį kartą tur
būt norėjo būti pats pirmasis ir 
kiekvienam ateinančiam lietu

Urbonas gerai žinojo, kad 
rankų virpulys nereiškia ligos. 
Jis jautėsi tvirtai. Savijauta bu
vo dargi geresnė už kasdieniš
ką, nes nuotaiką kėlė pavasario 
rytas, saulėtas vėjūkštis, visokie 
priešvelykiniai išpardavimai, 
kainų nuolaidos, reklamų mar
gumas ir bažmas žmonių gatvė
se bei krautuvėse.

Virpėjo rankos ant lazdos 
rankenos dėl senatvės — suka
ko jau aštuoniasdešimt. Jam 
reikia pereiti didelę maisto 
krautuvę, kuri žvilga prekių 
švytesiu ir įpakavimų spinde
siais.

Urbonas žengė lazdele pasi
ramsčiuodamas. Skrybėlė su 
raudonai raina plunksnele už 
aplanko jį, jam atrodė, jaunino. 
Jis turėjo gi atrodyti jaunesnis 
— juk atėjo į krautuvę pirkti 
nerimto daikto — šokoladinio 
zuikio.

Ne sau jieškojo to zuikio Ur
bonas. Ir be to žaisliuko jis jau
tėsi patenkintas Velykoms at
einant. Jis buvo pakankamai 
sveikas, jaukiai vienišas, kaip 
tinka jo amžiaus vyrui. Dvi fo
tografijos buvo gyvas atmini
mas senokai mirusios žmonos. 
Vaikai gyveno kitur ir ėjo sa
vais keliais — veda, dauginasi, 
skiriasi. Jam nereikia Velykoms 
šokoladinio zuikio. Ką darys tas 
zuikis jo ankštame bute, kur 
skurdokame jaukume jis pats 
vos besutelpa? Dairysis pro lan
gą į dar lapais neapsiklojusią 
žalitvorę? Net ir šaldytuve Ur
bonas nelaikė šviežių morkų, be 
kurių, kaip žinia, negali apsieiti 
gyvas arba šokoladinis zuikis.

Zuikis buvo reikalingas trime
čiui Algučiui, su kuriuo Urbo
nas bičiuliavosi. Algučio tėvai 
gyveno kaimynystėje. Tėvas ret
karčiais pavėžindavo Urboną. 
Algučio motina dailiai trypčiojo 
storiausių kamštinių puspadžių 
batais, laikydama Algučio ran
ką. 

vių draugui paspausti ranką. 
Kaip parašai liudija, kol tik ga
lėjo, tokią dieną jis visada atei
davo, nes, be kita ko, jis ir čia 
susitikdavo ne tik su kurių kitų 
tautybių vadovais, bet ir su Bal
tijos kraštų ministeriais — Za- 
rinš ir Torma. Nė vieno jų ne
bėr, ir dabar Lietuvos atstovas 
V. Balickas čia šventiškai susi
tinka jau su kitais savo kraš
tams atstovaujančiais asmeni
mis.

Žinoma, tikrieji tų suėjimų 
šeimininkai būna DBLS pirmi
ninkai ir tos organizacijos val
dybų nariai. Jiems padėti užimti 
svečius sueina būrys kviestinių 
lietuvių. Pastaraisiais metais 
prie durų salėje paprastai pir
masis kiekvieną pasveikina bu
vęs ilgametis DBLS sekretorius 
A. Pranskūnas. Kai jis bene la
biausiai yra dabar pasinėręs po
litinėje veikloje ir palaiko glau
džius ryšius su kitomis tautybė
mis, tai turbūt daugumas tokio 
suėjimo svečių yra jam jau se
ni pažįstami, su kuriais šen ar 
ten buvo tartasi, posėdžiauta, 
mitinguota ar demonstruota.

Atsimenu, anksčiau būdavo 
malonu šventės proga susitikti 
anglą prof. W. K. Matthews, ku
riam buvo pažįstami bei įdomūs 
lietuvių literatūros ir kalbos da
lykai. Jis jau miręs, tik parašas 
knygoje kelia atsiminimus. Ki
tas toks vis pilnas visokiausių 
sumanymų būdavo Peter Ai- 
gars, latvių rašytojas ir kurį 
laiką Londone leidžiamojo jų 
laikraščio redaktorius ir PEN 
klubo egzilų sekcijos pirminin
kas (daugiausia jo pastangomis 
buvo suruoštas jau minėtasis 
lietuvių literatūros vakaras). 
Nebėra jau nė jo. Bet čia kas
met sutiksi ir kaikurių Londono 
angliškų laikraščių bendradar
bius, kurie mėgsta paspragsėti 
ir fotografijos aparatais. Nebė
ra, beje, ir ilgamečio estų laik
raščio redaktoriaus rašytojo 
Helbemae ir latvių laikraštį pa
staraisiais metais redagavusio ir 
gražiai lietuviškai kalbėjusio 
Priedičio — abu jie pernai mi
rė. Bet dabar čia susitiksi Prie
dičio pareigas perėmusį Jani 
Andrups, kuris tuose namuose 
net nebe svečias, nes jo laikraš
tis ir žurnalas jo paties renkami 
ir spausdinami lietuviškoje “Ni
dos” spaustuvėje. Susitiksi gru
ziną Ramišvilį ir čeką Josteną, 
lenką Racięskį ir albanę Zava- 
lani, ukrainietį prof. W. Shaya- 
ną ir dar keletą kitų tos tauty
bės atstovų ir lietuvį aktorių 
George Mikeli . . . Taip, kai su
eina, tai tikras tautybių inter- 
nacionals! (Be kita ko, keletą 
metų užeidinėdavo ir socialistų 
internacionalo sekretorius A.

JURGIS GLIAUDĄ

Prarastas džiaugsmas
Susitikus, Algutis bėgo prie 

Urbono, abiem rankom stvėrė 
jo storą lazdą ir bandė atimti ją 
iš senio. Urbonas laikė lazdą, 
vaikas purškė ir krunkštė.

— Tu turėsi tokią lazdą, kai 
sulauksi mano amžiaus, — guo
dė vaiką Urbonas.

Motina nuolankiai šypsojosi.. 
Taip šypsosi jaunos moterys, 
žiūrėdamos į labai seno vyro 
pokštą.

Urbonas praskėtė pirštus, ir 
Algutis atėmė lazdą. Tik jis ne
žinojo ką daryti su grobiu.

Buvo kelios dienos prieš Ve
lykas. Prašydamas grąžinti jo 
lazdą, Urbonas tarė:

— Jeigu atiduosi man lazdą, 
aš rasiu tau zuikį.

— Zuikį? — nustebo berniu
kas.

— Algutis nėra matęs gyvo 
zuikio, — pasakė motina.

Pažadas buvo priimtas, lazda 
sugrąžinta, bet vėliau, kaskart 
susitikęs vaikas klausė:

— Kur zuikis?
— Dar neatvažiavo. Ateis Ve

lykos, atvažiuos ir zuikis . . .
Urbonas trypinėjo didžiulėje 

maisto krautuvėje. Zuikį rasti 
lengva. Jų čia tiek daug. Sunku 
rasti tokį, kuris patiktų — su 
linksmu snukučiu, morkyte 
dantyse. Vienas zuikis atrodė 
permažas, kitas — kvailas. Bu
vo tokių, kurie šypsojosi, bet ne
turėjo morkos snukutyje.

Pagaliau jis rado tokį, kuris 
patiko. Nors snukutis kvailutis, 
nors ir džiaugsmas dėl gardu
myno nelabai įtikina, Urbonas 
padėjo tą šokoladinį skanėstą į 
vežimėlį. Pasisuko į daržovių 
skyrių, kur skobniai buvo už
versti daržoviniais stebuklais.

JAV prez. G. Fordas priėmė baltiečių delegaciją Baltuosiuose Rūmuose. 
Nuotraukoje — ALTos delegacija po priėmimo. Iš kairės: ALTos vice
pirmininkai T. Blinstrubas ir dr. K. Sidlauskas, ALTos pirm. dr. K. Bobelis, 
kongreso narys E. J. Derwinski

JURIST AUS mirties faktas slepia savyje kažką, ko žmogus 
vien savo protu nepajėgia suprasti. Jeigu Kristus žmonijos 

atpirkimą būtų įvykdęs kokiu nors stebuklingu būdu, įžengęs 
dangun nemiręs ir tik žodžiais skelbęs, kad mirusieji gyvena, 
kad jie vieną dieną prisikels, — sunku būtų buvę tikėti. Kris
tus betgi savo žodžius patvirtino pavyzdžiu. Jo prisikėlimo 
faktas buvo drąsą įkvepiantis apaštalams ir kitiems moki
niams. Kristaus suėmimo valandą apaštalai išbėgiojo ir, atro
do, nevisi susirinko net Jo palaidoti, bet po prisikėlimo visi, 
neišskiriant nė Tomo, nebijojo mirti ir liudyti bei skelbti, jog 
Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių.

Svarbiausia tačiau yra tai, kad Kristus įvykdė atpirkimą; 
išganymą padarė ne tolimos, nežinomos ateities pažadu, o 
kiekvienam pasiekiamą jau dabar. Jeigu žmonijai pačiai rei
kėtų susirasti kelią į teisingą gyvenimą bei išganymą, tai, 
kaip patirtis rodo, būtų labai sunku, be to, niekas negalėtų . 
būti .tikras, ar kuris žmonių siūlomų kelių yra teisingas. Kris
tus tą kelią parodė ir pamokė kaip gyventi. Žmonėms belieka 
ne klaidžioti nežinioje, o eiti Kristaus nurodytu keliu. Kitaip 
žmogaus gyvenimas gali būti beprasmis. Kaip apaštalai, taip 
ir mes esame tikri, jog Kristus yra ne tik Bažnyčios steigėjas, 
bet ir už mus miręs, prisikėlęs ir amžinai gyvenąs Viešpats.

Dėkingumo, vilties ir pergalės dvasia tėra Velykų nuo
taikos išraiška. Dvasiškai atnaujintas gyvenimas yra didžiau
sias mūsų dėkingumo, tikėjimo į Kristaus prisikėlimą liudiji
mas, taipgi išmintingiausias būdas pasinaudoti atpirkimu.

Mūsų tikėjimas ir gyvenimas tebūna toks pat, kaip apaš
talų ir pirmųjų krikščionių. Ir mums per Kristaus prisikėlimą 
baigėsi mirtis, prasidėjo gyvenimas.

Visiems linkiu malonių ir Kristaus šviesos kupinų Prisi
kėlimo švenčių.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

Carthy, kol jis ėjo tas pareigas; 
yra atsilankę — parlamento na
rys J. Biggs-Davison, lordas 
Bossom ir kt.).

Parašų daug. Kaikurie metai 
iš metų kartojasi, kaikuriuos 
pakeičia kiti. Bet kasmet susi
renka būrys draugų, vien tuo

atėjimu parodydami, kad jie 
lietuviais, su jų rūpesčiais ir 
Lietuva.

SU 
su

K. Krauzė

• Viltis maitina mane, maitina 
pusę pasaulio. Ir man ji buvo visą 
gyvenimą kaimynė. Kas būtų buvę 
iš manęs be jos? Beethoven

NOVELE

Viskas žėrėjo ryškiomis spalvo
mis: agurkai tamsiai žaliu spin
desiu, kopūstai atrodė švelniai 
violetiniai, pomidorai — kaip 
didžiuliai raudoni lašai. Urbonas 
paėmė rankon kelių morkų ry
šulėlį. Jam atrodė, kad morkų 
lapai veržėsi augštyn kaip žali 
geizeriai. Jis prikabins morką 
ant šokoladinio zuikio nugaros, 
ir atrodys gyvas bei linksmas.

Staiga Urbonas sustiro. Virš 
skobnio, ant virvutės siūbavo 
ore švelniai rausvas paršiukas 
su morkyte dantyse ir šypsojo
si. Ta šypsena buvo pasakiškai 
laiminga — net balsvi paršiuko 
vokai buvo primerkti dėl lai
mės pertekliaus.

Tai buvo spalvota, kartoninė, 
labai ryškiai atspausta reklama. 
Paršiukas plūduriavo ore ties 
morkų stovu. Senų seniausi vai
kystės vaizdai ūmai persmeigė 
Urbono sąmonę. Velykų stalas 
buvo stebuklingas vaizdas. Ant 
stalo, viso jo kūdikiško dėmesio 
centre, puikavosi paršiukas su su morkomis ir šokoladiniu zui- 
morka danytse. Ir kilo jame 
nuostabus džiaugsmas. Ši šviesa 
iš kūdikystės tapo laimės san
kaupa visam jo gyvenimui, ku
rios visad ilgėjosi, nesąmonin
gai jieškojo. Lyg raktas į vai
kystės grąžinimą į laimės vieš
patiją prieš jį siūbavo ant vir
vutės ryškiaspalvis kartoninis 
paršiukas.

Urbonas paėmė morkų ryšu
lėlį ir paspaudė mygtuką. Pri
ėjo jaunas raudonšvarkis, labai 
paslaugios veido išraiškos vy
ras.

— Aš noriu pirkti šią figūrė
lę, — pasakė Urbonas, durstelė- 
jęs pirštu į reklaminį paršiuką.

Raudonšvarkis vyrukas buvo

šiek tiek pažįstamas iš ankstes
nių susitikimų šioje krautuvėje.

— Tai skelbiminis daiktas.
Žinau. Noriu pastatyti jį 

ant stalo. Toks jis velykinis!
Vyras šyptelėjo. Senis, jam 

atrodė, moka pokštauti.
— Iš tikrųjų?
— Iš tikrųjų. Juk aš jūsų pir

kėjas.
Urbonas pakratė morkomis ir 

parodė vežimėlio poskyryje pa
dėtą šokoladinį zuikį, kuris žvil
gėjo celofaninio apvalkalo spin
džiais. Raudonšvarkis vyras, 
nuolankiai šypsodamasis, ištie
sė ranką į paršiuką, nusegė jį 
nuo šniūro.

— Jis jūsų.
Eidamas pro kasininkę, mo

kėdamas už morkas ir zuikį, Ur
bonas aiškino:

— Paršiuką man dovanojo jū
sų vedėjas.

Apystorė blondinė įdėjo par
šiuką i popierinį maišelį kartu 

kiu.
Kai paršiukas įsitvirtino ant 

staliuko prie sofos, į ankštą se
no vyro kambarį įžengė Urbono 
kūdikystės Velykos. Koks atsi
minimų ryškumas! Tai atmintis 
— žmogui dovanotas stebuklas! 
Toks stambus, toks visaapiman
tis atsiminimas atkūrė gyveni
mą iš naujo. Per šias Velykas 
jis gali grįžti į savo kūdikystę, 
jaustis mažu vaiku, vėl turėti 
tėvą ir švelniarankę motiną. At
siminimų skeveldros jungėsi vi
sumom Jį apgaubė maloni už
maršties būsena. Visa tai pada
rė pripuolamai pastebėtas nau
jas, simboliškas žaislas — lyg 
iš kūdikystės rūkų parneštas
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Politiniu studijų savaitgaliai
Kalifornijos lietuviai kasmet rengia studijų dienas Lietuvos laisvinimo klausimams gvildenti

Visi darbai ir darbeliai Lietu
vos laisvinimo žygyje atliekami 
ir vykdomi labai mėgėjiškai. 
Kovoje už Lietuvos laisvę netu
rime didesnių užsimojimų bei 
išmąstytų planų. Mūsų jauni
mas nėra paruoštas Lietuvos 
laisvinimo darbui. Kovai už Lie
tuvos laivę tenka tik finansiniai 

,trupiniai nuo gausių mūsų sta
lų. Ar geros valios lietuvių ma
sės tai pastebi ir jaučia? Jei ne, 
tai ar tie, kurie tai mato ir pa
stebi, ką nors daro būklei pa
gerinti?

Nauja iniciatyva
Rezoliucijų dėl Lietuvos lais

vės žygio mintis gimė Kaliforni
joje. Jos tautiečių pastangomis 
ir darbu buvo priimta JAV-bių 
kongrese garsioji H. Con. Res. 
416 (89th Congress). Kalifornie- 
čiai davė pradžią JAV-bių LB 
informacinei tarnybai. Jie buvo 
pirmieji, kurie aiškiai pasisakė 
dėl veiksnių sustingimo ir jiems 
patikėtų darbų neatlikimo. Jie 
pirmieji pradėjo ruošti jaunimą 
Lietuvos laisvinimo darbui.

Politiniai studijų savaitgaliai 
Kalifornijoje yra jau tradicija. 
Eilę metų juos ruošia Lietuvių 
Fronto Bičiulių Kalifornijos 
sambūris. Tie politinių studijų 
savaitgaliai sutraukia šimtus 
lietuvių, kurie dar sielojasi ir 
rūpinasi greitesniu Lietuvos 
laisvės rytojumi. Tais politinių 
studijų savaitgaliais išjudinama 
visa lietuvių visuomenė pilnes- 
niam ir našesniam Lietuvos lais
vės darbui. Juose skiriama daug 
laiko jaunimo problemoms ir jo 
paruošimui Lietuvos laisvinimo 
darbui. Jaunimo darbuotojai la
bai aktyviai dalyvauja visoje 
programoje. Niekad nepasiten
kinama vien tik Kalifornijos lie
tuvių jėgomis. Į šiuos politinių 
studijų savaitgalius visad išsi
kviečiami bent keli žymesni ir 
aktyvesni lietuvių darbuotojai 
iš JAV-bių rytinio pakraščio. 
Nepamirštami ir amerikiečių 
politinio bei visuomeninio gyve
nimo vairuotojai: stengiamasi jų 
visad pasikviesti ir juos įjungti 
į Lietuvos laisvės darbus. Poli
tinių studijų savaitgalių progo
mis stengiamasi laimėti vietos 
ir krašto amerikiečių spaudoje 
kiek galint daugiau dėmesio 
Lietuvos bylos reikalui.

Gvildentos temos
Politinių studijų savaitgalio, 

kuris buvo suruoštas 1975 m. 
sausio 25 ir 26 d.d. Los Ange
les Hilton viešbutyje ir šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je, dalyviai turėjo progos iš
klausyti trijų paskaitų, vieno 
pranešimo ir poros simpoziu- 

švelniai rausvas paršiukas. Nak
tį Urbonas sapnavo laimingas, ■ 
seniai pamirštas svajas . . \ j

Velykų rytą, vos išėjęs iš sa
vo buto į koridorių, Urbonas 
susitiko su Algučiu. Motina 
vaikštinėjo storų puspadžių ba
tukais. Vaikas suriko:

—, Ar zuikis atvažiavo?
— Jis mano bute, — iškilmin- ; 

gai pasakė Urbonas.
Jie trys sustojo tarp pravirų ; 

durų. Prieš pat duris, ant žemo ! 
staliuko buvo šokoladinis zuikis ; 
su didele morka, kaip pakabin
ta gitara, ant nugaros. Valandė- ; 
lę, lyg apsispręsdamas, Algutis ■ 
stebėjo vaizdą. Paskui jis pribė- : 
go prie staliuko, stvėrė kartoni- ; 
nį paršiuką, kuris kukliai laikė- I 
si staliuko šone, už išdidaus ; 
zuikio.

— Tai ne zuikis! — apmau- ; 
džiai suriko Urbonas.

Trimetis bėgo pro praviras 
duris lauk. Jis spaudė prie krū
tinės savo grobį.

— Mano, mano, — murmėjo ■ 
vaikas. !

Motina atlaidžiai nusišypsojo ; 
Urbonui. :

— Tai nieko, tai nieko, — pa- : 
tikino senis, lyg prašydamas at- : 
leisti jam taip netikėtai pergar- 
siai, tiesiog dramatiškai pareikš
tą protestą dėl grobio. Jis ati
davė šokoladinį zuikį Algučio 
motinai.

Niekad savo gyvenime Urbo
nas neturėjo tokių nemalonių 
Velykų. Rytoj jis gali vėl nueiti 
krautuvėn. Gal būt jie pakabins 
kitą tokį paršiuką virš morkų 
stovo, bet rytoj nebebus Vely
kų, o paršiuką jam reikia turėti 
šiandieną, per Velykas, nes jis 
yra raktas į velykinius jo atsi
minimus.

Lėtai slinko dienos valandos. 
Laimė buvo išplėšta. Atsimini
mų palaima nebegalėjo gaivin
ti. Dabar jis ryškiai juto virpu
lį savo rankose ir manė, kad tai 
paskutinės jo Velykos. 

mų. Dalyvių skaičius diskusinė
se paskaitose ir simpoziumuose 
svyravo tarp 100 ir 300. Jų tar
pe buvo nemažai jaunimo dar
buotojų ir jaunimo, kuris dėl 
vienos ar kitos priežasties dar 
nėra įsijungęs į platesnę lietu
vių visuomeninę bei politinę 
veiklą. Štai, tų paskaitų ir sim
poziumų temos: “Demokratija 
išeivijos visuomeninėje sąran
goje: tikrovė ar mitas?” (dis
kusinė Stasio Barzduko paskai
ta); “Politika ir išeivija” (disku
sinė Jurgio Gliaudos paskaita); 
“Juozo Brazaičio kūryba ir dar
bai” (Bernardo Brazdžionio pa
skaita apie a.a. prof. Juozą Bra
zaitį); “Lietuvių prasiveržimas į 
plačiąsias amerikiečių mases su 
Lietuvos bylos reikalu — prie
monės ir būdai” (simpoziumas); 
“Nauji keliai Lietuvos laisvini
mo žygyje” (simpoziumas); 
“Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos planai ir darbai” (kun. 
K. Pugevičiaus, tos tarnybos 
vadovo, pranešimas). Pagrindi
niai simpoziumų pranešėjai bu
vo: Ž. Brinkienė, J. Pažėraitė, 
dr. J. Gliaudys, L. Kojelis, J. 
Kojelis, S. Kudirka, dr. F. Pa
lubinskas, dr. J. Žmuidzinas ir 
V. Vidugiris.

Politinių studijų savaitgalyje

Politinių studijų savaitgalyje Los Angeles mieste dalyvavo visa eilė veikėjų 
ir svečių. Iš kairės: LFB Los Angeles sambūrio pirm. P. A. Raulinaitis, 
Simas Kudirka, buvęs JAV prezidento kabineto narys R. Finch, PLB val
dybos garbės pirm, ir “Pasaulio Lietuvio” red. St. Barzdukas. L. Kantas

dalyvavo ir žymių amerikiečių. 
Iš jų paminėtinas buvęs Kalifor
nijos vicegubernatorius ir JAV- 
bių ministerių kabineto narys 
Robert Finch. Jis pareiškė savo 
sugestijų, kaip lietuviai ir kiti 
baltiečiai galėtų plačiau pa
skleisti savo kraštų bylą ameri
kiečių visuomenėje ir sulaukti 
apčiuopiamų rezultatų.

Amerikiečių spaudoje
Simas Kudirka buvo panaudo

tas Lietuvos reikalui paskleisti 
amerikiečių spaudoje, organiza
cijose bei visuomenėje. Milijo
ninio tiražo “Los Angeles 
Times” įdėjo puikų straipsnį 
apie Simo Kudirkos eitus kry
žiaus kelius ir kartu Lietuvos 
bylą. Visus Kanados ir JAV-bių 
kampus siekiąs katalikų savait
raštis “Twin Circle” paskyrė 
beveik visą numerį Simui Ku
dirkai ir Lietuvos reikalui. Ta 
proga apie Simą Kudirką ir Lie
tuvą rašė kiti vietiniai ameri
kiečių laikraščiai. Simui Kudir
kai buvo sudarytos sąlygos susi
tikti su amerikiečių universite
tų studentais ir profesūra, daly
vauti bei kalbėti amerikiečių or
ganizacijų susirinkimuose. Vi
sos tos reklamos Lietuvos bylai 
nebūtų buvę galima nupirkti už 
dešimtis tūkstančių dolerių.

Kalbėtojų siūlymai
Paskaitininkai, simpoziumų 

pranešėjai ir diskusijų dalyviai 
padarė šimtus siūlymų kovai už 
Lietuvos laisvę pilniau išvysty
ti bei patobulinti. Čia pateikia
ma viena kita charakteringesnė 
išvada.

1. Demokratiniai principai tai
komi visoms laisvojo pasaulio 
lietuvių išeivijos politinėms, 
kultūrinėms ir ūkinėms organi

Nauji keliai Lietuvai laisvinti buvo gvildenami politinių studijų savaitga
lyje Los Angeles mieste. Nuotraukoje matyti simpoziumo dalyviai. Iš kairės: 
J. Kojelis, pirmininkaujantis, L. Valiukas, dr. J. žmuidzinas, dr. F. Palu
binskas, S. Kudirka. Studijų savaitgali surengė Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūris Nuotr. L. Kanto

zacijoms, turinčioms bendrinių 
tikslų.

2. Lietuvių Bendruomenė ir ’ 
toliau savo vadovybes išsirenka 
demokratiškai, rinkimų reika
lui sudarydama tikslius narių 
sąrašus.

3. Atsisakoma visokių vadų 
garbinimo ir pasiduodama dau
gumos valiai. Demokratinės idė
jos puoselėjamos spaudoje, vi
suomenėje ir kasdieniniame gy
venime.

4. LB, lietuvių jaunimo orga
nizacijų vadovybės ir lietuvių 
politinės grupės imasi konkre
čių žygių paruošti ir įtraukti 
jaunimą į Lietuvos laisvinimo 
darbą.

5. Visi geros valios lietuviai 
skiria Lietuvos laisvinimo dar
bui finansuoti kasmet bent vie
nos dienos uždarbį ir savo auką 
nukreipia į tą veiksnį, kuriam 
nori.

6. Veiksniai raginami steigti 
Lietuvos laisvinimo darbui fi
nansuoti bendrą politinį pinigi
nį fondą.

7. Politinio darbo instituci
joms vadovauti ir tam darbui 
vykdyti kviestini tos srities spe
cialistai.

8. Lietuvos laisvinimo veiks
niai ir visi kiti gyvieji lietuvių 

vienetai skiria visą dėmesį.Lie
tuvos bylos kėlėjų ir ’ gynėjų 
jieškojimui laisvojo pasaulio 
politinio bei visuomeninio gyve
nimo vairuotojų tarpe.

9. Profesijonaliai paruošti ir 
išleisti kiek galint daugiau lei
dinių apie Lietuvą ir jos bylą 
laisvajam pasauliui.

10. Lietuviškoji patriotinė 
spauda kviečiama skirti kiek ga
lint daugiau vietos gyvųjų, aktu
aliųjų ir opiųjų lietuviškų rei
kalų bei Lietuvos bylos klausi
mų atviram svarstymui.

Jei Kalifornijos lietuviai gali 
tai padaryti, kodėl to negali pa
daryti gausios lietuvių bendruo
menės bent Toronto, Hamiltono 
ir Montrealio miestuose? Inicia
tyvos galėtų imtis LB apylinkių 
vadovybės ar kiti aktyvesni lie
tuvių vienetai. Tuo atveju visa 
lietuviškoji veikla žymiai pagy
vėtų ir atneštų keleriopai dau
giau apčiuopiamų rezultatų.

P. V. Kairys

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka Įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Torontą 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
KULTŪRININKŲ SĄSKRYDIS
Antrasis kultūros darbuotojų su

važiavimas Įvyko Vilniaus operos ir 
baleto teatre vasario 27-28 d.d. Jis 
buvo pradėtas gėlių padėjimu prie 
Lenino paminklo, sovietinės kom
partijos politbiuro išrinkimu Į gar
bės prezidiumą, ilgoku kultūros mi- 
nisterio L. šepečio pranešimu, užgo- 
žusiu laikraščių puslapius. Pagrindi
nę jo mintį labai tiksliai išreiškia į 
tekstą įjungta antraštėlė “Stiprinti 
ideologijos ir kultūros vienybę”. Ją 
papildo ir suvažiavimo dalyvių pri
imtas kreipimasis į visus okupuotos 
Lietuvos kultūros darbuotojus: “Mes 
nė akimirkai negalime pamiršti da
bar vykstančios aštrios ideologinės 
kovos. Mūsų pareiga — apsiginkla
vus marksistine-Ieninine ideologija, 
klasiniu sąmoningumu, tvirtomis ži
niomis atremti bet koki priešiškos 
ideologijos pasireiškimą, demaskuo
ti jos esmę. Mūsų uždavinys yra nuo
lat ir atkakliai skleisti ir tvirtinti 
materialistinę pasaulėžiūrą, tam 
plačiai ir įtaigiai panaudojant gyvą 
žodį ir kiekvieną meninį renginį, 
knygą ir teptuką, liaudies kūrybos 
turtus ir muziejų lobius . . .” Ka
dangi tos materialistinės pasaulėžiū
ros aruodas yra Maskva, Lietuvos 
kultūrininkų laukia priverstinis jos 
įsakymų vykdymas sovietinės kom
partijos politbiuro kontrolėje. Pa
starosios centro komitetui pasiųsta
me sveikinimo laiške suvažiavusieji 
skelbia: “Mes, Lietuvos TSR kultū
ros darbuotojų antrojo suvažiavimo 
delegatai, užtikriname Tarybų Są
jungos Komunistų partijos Centro 
Komitetą, kad ir ateityje ištikimai 
tarnausime Komunistų partijos rei
kalui, ryžtingai kovosime už mums 
keliamų uždavinių įvykdymą. Kartu 
su visos mūsų daugianacionalinės 
Tėvynės darbo žmonėmis skirsime 
visas savo jgas ir talentą kilniems 
komunistinės visuomenės sukūrimo 
tikslams. Tegyvuoja Tarybų Sąjun
gos Komunistų partija — visų mūsų 
pergalių įkvėpėja ir organizatorė!” 
Pagrindiniai klausimai buvo svarsto
mi atskirose sekcijose. Juos pakan
kamai išryškina sekcijų pavadini
mai: “Meno vaidmuo socialistinėje 
visuomenėje”, “Kultūrinis palikimas 
ideologiniame darbe”, “Knyga ir ko
munistinis auklėjimas”, “Kinas — 
sudėtinė socialistinės visuomenės 
kultūrinio gyvenimo dalis”.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS
Tradicines žirgų lenktynes, kas

met rengiamas ant Sartų ežero Duse
tose, vasario 22 d. teko perkelti į 
Širvintas, “Širvintos” kolchozo hipo
dromą. šį žingsnį padiktavo ledo ir 
.net sniego pašykštėjusi žiema. Anta
nas Vaupšas “Tiesos” 47 nr. rašo: 
“Pavasariška saulutė maloniai šildė, 
varžybų šeimininkai pasirūpino, kad 
gausiems žiūrovams būtų ne tik 
akims peno. Praalkusius viliojo čirš
ką šašlykai, pašildytas alutis, storu
liai skilandžiai, kvepią pyragai, ries
tainių virtinės ... Tačiau, supranta
ma, visiems labiausiai rūpėjo žirgai, 
skrieję hipodromo ratu pakinkyti į 
lengvus vežimaičius. Sąlygos lenkty
niauti nebuvo lengvos. Hipodromo

ST. CATHARINES, ONTARIO
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ su

rengė gražiai suaugęs mūsų jauni
mas — skautai. Pamaldose jie daly
vavo su vėliavom. Po pamaldų įvyko 
didžioji sueiga, kurios metu Petras 
Balsas buvo visų pasveikintas kaip 
gavęs augščiausią skautų laipsnį. 
Sveikino skautininke Marija Gverz- 
dienė. Programos metu salės vidu
ryje “užsidegė” laužas. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą skaitė didelius 
dramatinius gabumus turinti Nida 
Zubrickaitė. Girdėjome kelis gerai 
pasakytus eilėraščius, juokus, pa
skaitytus ir suvaidintus. Protarpiais 
skambėjo dainos visų dalyvių, kurių 
buvo pilna salė — iš St. Catharines, 
Buffalo, Wellando, Niagara Falls, 
Port Colborne. Buvo ir gera Kaziuko 
mugė.

“NEMUNO” ANSAMBLIO 5-rių 
jnetų sukakties šventė įvyks balan
džio 19 d., 6.30 v.v., slovakų salėje. 
Ansamblio tėvų komitetas, sudary
tas iš Stasės Zubrickienės, Virginijos 
Žemaitienės, J. Šarapnicko ir V. 
Skrebutėno, deda visas pastangas, 
kad šventė būtų atšvęsta kuo gra
žiau ir iškilmingiau, pasikviečiant 
kurį ansamblį ir iš kitur.

VASARIO 16 šventės atgarsiai yra 
labai geri. Po šios šventės galime 
jaustis “įsipilietinę” į šio miesto vi
suomenę kaip gerai organizuota ir 
dėmesio užsitarnavusi visuomenės 
dalis. Tai yra mūsų visų didelis lai
mėjimas. Kovoje už mūsų tautos 
laisvę nebesame čia vieni. Gauti gra
žūs laiškai iš žymiųjų kanadiečių, 
kurie pažada ir ateityje remti mūsų 
tautinius siekius. Federacinio parla
mento narys Gilbert Parent teikėsi 
atsilankyti į šio korespondento na
mus ir kelias valandas užtrukusia
me pasikalbėjime aptarti aktualius 
lietuvybės reikalus. Nors šis parla
mento atstovas yra liberalas, bet pa
vergtų tautų atžvilgiu jis yra Ota
voje aktyviausias, dalyvavęs ukrai
niečių suruoštoje demonstracijoje 
prie sovietų ambasados. Per iškilmes 
prie kanadiečių paminklo St. Catha
rines mieste jis pasižadėjo tvirtai 
kovoti ir už Lietuvos laisvės siekius.

GRĮŽO IŠ TRINIDADO ir kitų sa
lų J. A. Zubrickai su savo dukrele 
Vilte, kuri, būdama mūsų miesto 
burmistro palydove kaip Niagaros 
vynuogių festivalio karalaitė, gražiai 
atstovavo Lietuvai ir visiems lietu
viams.

takas pažliugo, šalia vienas kito 
skrieją vežimaičiai kėlė tikrus pur
vo purslų debesis. Ir važnyčiotojai, 
ir žirgai, kol įveikdavo 1600 m nuo
tolį, tapdavo panašūs į gyvas moli
nes statulas, žiūrovus tai linksmino, 
tačiau sportininkams tokia “pirtis” 
juoko nekėlė ...” Dėl aštuonių prizų 
varžėsi apie 70 žirgų sporto mėgė
jų iš Zarasų, Širvintų, Radviliškio, 
Molėtų, Utenos, Biržų, Anykščių, Pa
nevėžio ir Tauragės rajonų. Koman
dinėje įskaitoje I vietą laimėjo Du
setų valstybinio žirgyno atstovai, II 
— Zarasų rajono antroji komanda, 
III — Utenos rajono lenktyniauto- 
jai.

ANT NERIES KRANTO
Lietuvos tekstilės pramonės moks

linio tyrimo institutas įsikūrė nau
jame aštuonių augštų pastate Kau
ne, Vilijampolės pramoniniame ra
jone, ant Neries kranto. Instituto 
darbuotojai dabar turės daugiau 
kaip pustrečio šimto kabinėti}, labo
ratorijų bei kitų pagalbinių patalpų.

ŽURNALISTŲ UŽDAVINIAI
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos val

dybos sekretoriato išplėstiniame po
sėdyje buvo aptarti žurnalistų užda
viniai, kuriuos jiems padiktavo so
vietų kompartijos centro komiteto
1974 m. gruodžio posėdžio nutari
mai ir L. Brežnevo kalba. Praneši
mą šiais klausimais padarė Vilniuje 
leidžiamo rusiško laikraščio “So- 
vetskaja Litva” red. V. Jemeljano- 
vas. Kad žurnalistai tėra komparti
jos įsakymų vykdytojai, liudija po
sėdžio aprašymas “Valstiečių Laik
raščio” 23 nr.: “Posėdyje buvo pa
žymėta, jog laikraščių redakcijos, 
televizijos ir radijo komiteto, infor
macijos agentūros darbuotojai, visi 
žurnalistai turi daugiau prisidėti 
prie partijos iškeltų uždavinių įgy
vendinimo, siekti, kad kuo plačiau 
būtų vystomas socialistinis lenkty
niavimas, sėkmingai įvykdytos de
vintojo penkmečio užduotys ...”
1975 yra baigminiai to penkmečio 
metai, kuriuos Maskva nori apvai
nikuoti planų viršijimu sovietų kom
partijos ir “plačiosios tėvynės” gar
bei. Lietuviams žurnalistams tenka 
varovo vaidmuo socialistinėse lenk
tynėse.

KURŠIŲ NERIJA
Juodkrantėje jau užbaigta naujo

jo prekybos centro statyba, tiesia
mas vandentiekis ir kanalizacija, sta
tomi butai dvylikai šeimų naujaja
me kvartale. Nidoje baigiami statyti 
ryšių mazgo ir vykdomojo komiteto 
pastatai, tvarkomas kultūrinis cent
ras. Neringos žuvininkystės ūkis su
silauks pramoninių pastatų ir uosto 
krantinės. Preiloje tiesiamas van
dentiekis ir kanalizacija. Nerijos 
gyventojai duoklę sovietinio “išva
davimo” trisdešimtmečiui atidavė 
sausio 31 d., susirinkę Alksnynėje 
prie paminklo žuvusioms sovietų ka
riams. Mitinge kalbėjo Neringos 
miesto vykdomojo komiteto pirm. 
A. Puslys ir Klaipėdos miesto parti
jos komiteto sekr. A. Vaitiekūnas. 
Kuršių Nerija buvo paskutinis Lie
tuvos kampelis, vokiškuosius oku
pantus pakeitęs sovietiniais, y. Kst.

VIRGINIJA IR JUOZAS ŽEMAI
ČIAI atšventė savo vedybinę sukaktį. 
Jų pasveikinti susirinko pilnas na
mas lietuvių. Juozas šiuo metu yra 
apylinkės valdybos sekretorius, o Vir
ginija jau seniai įsitraukusi į jau
nimo darbą. Jie augina gražią lietu
višką, katalikišką šeimą. Sėkmės 
jiems visiems. Kor.

ATITAISYMAS. Apylinkės valdy
bos padėkoje, išspausdintoje “Tž” 
10 nr., įvyko klaida sakinyje: “už 
daiktinės loterijos tvarkymą — V. 
Žemaitienei...” Turėjo būti P. Skei- 
velienei. Atsiprašome.

Sudbury, Ontario
REKOLEKCIJOS, kurias sėkmin

gai vedė iš Australijos atvykęs kun. 
Laurynas Kemėšis, praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Dauguma atliko savo ve
lykinę pareigą. Jo pasėtos gražios 
mintys ilgai pasiliks parapijiečių at
mintyje. Šiemet lietuvišką kleboniją 
išlaikė J. L. Remeikiai ir P. M. 
Venskai.

— J. L. Remeikiai nusipirko gra
žią vasarvietę prie Wanapitae ežero.

— Mirė senosios kartos lietuvis 
Julius Klusis. K. A. S.

LIETUVIŲ ŽVEJŲ IR MEDŽIO
TOJŲ klubo “Geležinis Vilkas” val
dyba bal. 12 d., 7 v.v., slovakų sa
lėje, 28 Alder St., ruošia tradicinę 
vakarienę, kurios metu bus įteiktos 
taurės laimingiems žvejams ir me
džiotojams. Kadangi šie metai yra 
sukaktuviniai, tai maloniai kviečia
me narius ir visus apylinkės lietu-, 
vius šioje vakarienėje gausiai da
lyvauti. Mums yra labai svarbu ži
noti apytikrį dalyvių skaičių, todėl 
norinčius dalyvauti prašome kaip 
galint anksčiau pranešti betkuriam 
valdybos nariui. Iki pasimatymo va
karienėje! Valdyba

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

valdyba kviečia visus narius daly
vauti bendruomenės susirinkime 
sekmadienį, balandžio 6 d., 12 v.p.p. 
punktualiai (tuoj po 11 v. Mišių). 
Valdyba norėtų, kad visi dalyvautų 
susirinkime ir naujosios valdybos 
rinkimuose. Numatyta darbotvarkė: 
atidarymas, pirmininkės pranešimas, 
iždininko pranešimas, revizijos ko
misijos pranešimas, naujos valdybos 
rinkimai, klausimai ir sumanymai, 
uždarymas. Valdyba

Detroito Lietuvių Organizacijų Centras Lietuvių Kultūros Centre surengė 1975 m. Vasario 16 minėjimą. Mūsų 
šaunusis jaunimas jį pravedė įspūdingai. Dalyvavo per 600 lietuvių. Aukų Lietuvos laisvinimui surinkta arti 
§3500. Iš kairės: Vida Nakaitė, Rita Neverauskaitė, Kristina Veselkaitė, Taura Zarankaitė Nuotrauka K. Sragausko
C

Hamiltono Tautinių Šokių Grupė /ZQ Y V A T A R A S" 
balandžio 5-6 d. d. švenčia 25-rių metų gyvavimo sukaktį
SEKANČIA PROGRAMA:

šeštadienį
Jaunimo Centre

BANKETAS-SOKIAI, 
grojant "Cabaret" orkestrui. Pradžia 7 v. v.

Sekmadienį Mohawk IX" jk I E D T /V C
College auditorijoj IV I
Programa atliks 150 šokėjų, Montrealio "Gintaro" liaudies instrumentų orkestras, 
jaunieji solistai — A. Pakalniškytė ir J. Vaškevičius, akompanuojami J. Govėdo.
Pradžia 4 v. p. p. Minėjimo komitetas

Tillsonburgo Medžiotojų - Meškeriotojų Klubas "Vilkas" 
ir Delhi DLK Gedimino šaulių kuopa visus maloniai kviečia j

tradicini ZUIKIU BALIU
PROGRAMOJE:

Studenčių Drūtyčių trio iš Čikagos
Šilta ir šalta žvėriena, žuvis ir kiti 
skanumynai nemokamai
Loterijoj — vieno milijono dolerių bilietas 
ir kiti laimikiai.
Muzika — Londono lietuvių studentų orkestras
"Atspindžiai".

g HAMILTON
VISI HAMILTONO LIETUVIAI 

pagerbia Gyvataro tautinių šokių 
grupę, švenčiančią sidabrinę sukak
tį. Kas negali dalyvauti šeštadienį 
bankete, tas galės atvykti sekmadie
nį, 4 v.p.p., į Mohawk College salę, 
kur scenoje pamatysime 150 šokėjų, 
“Gintaro” ansamblį iš Montrealio, 
jaunus solistus — A. Pakalniškytę ir 
J. Vaškevičių. Bilietai į koncertą ir 
banketą Jaunimo Centre gaunami 
po visų Mišių parapijos salėje. K. B.

“AIDO” PENKMETIS. Mergaičių 
choras “Aidas” smarkiai ruošiasi ju- 
bilėjiniam koncertui balandžio 26 d. 
Jaunimo Centre. “Aidas” per tuos 
penkerius metus daug kur koncer
tavo ir išleido dvi plokšteles: “Bal
tos gėlės” ir “Keliauju su daina”. 
Pastaroji jau įrekorduota ir balan
džio 26 d. bus išleista. Po koncerto 
bus šokiai, kurių ruoša rūpinasi tė
vų komitetas. Bilietai bus platina
mi iš anksto. Visais bilietų reikalais 
prašome kreiptis pas J. Stankų tel. 
545-5432. Naujos plokštelės išleidi
mas pareikalavo didelių išlaidų. Tam 
tikslui šokių metu yra organizuoja
ma loterija. Turį laimikių prašomi 
paaukoti. Loterijos reikalus tvarko

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai ,—
Skanėstai ------------------Įftį

kiekvieno skoniui Loj oUenninc^er

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
.isikuręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas t4Tft| K A”
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.) aVc
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas ................. 8%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- term, depozitus 1 m. 8'/j %
galius šeštadieniais uždaryta. IMAME UŽ*
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. asmenines paskolas 12%

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

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

VALDYBOS

H. Norkienė, todėl turį fantų skam
binkite tel. 383-6597. Tėvų komite
tas kviečia visus balandžio 26 d. va
karą skirti “Aidui”. J. P.

VISUOTINIS SLA 72 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyko kovo 15 d. 
pas p.p. Bajoraičius. Naujon valdy- 
bon buvo išrinkti: pirm. J. šarapnic- 
kas, vicepirm. J. Paukštys, protokolų 
sekr. J. Bajoraitis, ižd. Ig. Varnas, 
VI. Bagdonas — parengimų vadovas. 
f revizijos komisiją: G. Melnykas ir 
R. Motukaitis; ligonių lankytojus: Z. 
Pulianauskas ir V. Triponas. Susirgę 
SLA nariai tuojau praneškite ligo
nių lankytojams — bus aplankyti ir 
greičiau gaus draudos pašalpą. Su
sirinkime valdyba pranešė, kad me
tų laikotarpyje tautiniams bei kul
tūriniams reikalams paskirta $282. 
Stambiausia suma paskirta Kanados 
Lietuvių Fondui R. Kalantos ir V. 
Simokaičio vardu — po $100. Nu
tarta šiais metais tradicinę SLA ge
gužinę ruošti liepos 27 d. A. Padols- 
kio sodyboje Paris, Ont., ir iš gauto 
pelno paskirti Pr. ir Alg. Bražins
kams Turkijoje $100. J. Paukštys, Z. 
Pulianauskas, G. Melnykas, VI. Ma- 
tukaitis, VI. Bagdonas, V. Triponas

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

X

C

balandžio 5, 
šeštadienį,
7 vai. vakaro, |
Tillsonburgo
Community
Centre Hali
(45 Hardy St.) |

ir X jau aukojo SLA loterijos pre
mijoms, bet dar trūksta iki numaty
tos sumos. Kas paaukos loterijos 
premijų fondui, bus įtrauktas į rė
mėjų sąrašą. Po susirinkimo p.p. 
Bajoraičiai dalyvius pavaišino už
kandžiais. Narys

DELHI, ONTARIO
GEDIMINO IR ELENOS RUGIE

NIŲ šeimoje kovo 9 diena kiekvie
nais metais giminių ir artimųjų bi
čiulių tarpe būna gražiai paminėta, 
nes tą dieną supuola net trys pro
gos: G. Rugieniaus gimtadienis, p. 
Rugienienės vardadienis ir jos ma
mytės Augustinavičienės gimtadie
nis.

Šiais metais kovo 9 buvo sekma
dienis. Ji buvo susijusi su liūdesiu. 
Tuo metu, kai buvo ruošiamasi švęs
ti sukaktį, gauta žinia, kad Lietuvoje 
mirė G. Rugieniaus motina. Tą die
ną už mirusios vėlę šventovėje buvo 
atlaikytos Mišios, o p.p. Rugienių 
namuose suruošti gedulingi pietūs 
dalyvaujant giminėms ir artimiems 
bičiuliams. Pietų metu paaiškėjo, 
kad prieš kelias dienas Lietuvoje 
yra miręs ir Jono Vieraičio tėvas. 
Ta proga visi dalyviai drauge su 
kun. dr. J. Gutausku pasimeldė už 
mirusius, o G. Rugieniui ir J. Vie- 
raišiui pareikšta užuojauta.

Po pietų įvyko lyg ir antroji dalis 
— sukaktuvininkų sveikinimas, ku
riems greta užuojautos išreikšta ir 
gražių sveikinimų ir linkėjimų. Kal
bėjo kun. dr. J. Gutauskas, p. Povi- 
laitienė, Stp. Jakubickas ir J. Vie- 
raitis, kuris Įteikė Lietuvoje išleis
tų plokštelių montažą apie žvejybą 
ir medžioklę. Stepas Jakubickas

VANCOUVER, B.C.
KUN. IZ. GRIGAITIS, gyvenąs 

Vankuveryje, kovo 14 d. išvyko į 
Kalgarį, Winnipegą ir Edmontoną 
aplankyti lietuvių ir atlaikyti Ga
vėnios pamaldų.

VIETINIS KATALIKŲ SAVAIT
RAŠTIS “The B.C. Catholic” išspaus
dino kun. K. Pugevičiaus rašinį 
apie Lietuvos tikinčiųjų būklę. Ka
dangi rašinys ilgokas, ėjo per tris 
numerius. Tuo būdu su tikinčiųjų 
persekiojimu Lietuvoje buvo supa
žindinti ne tik vietiniai lietuviai, bet 
ir Br. Kolumbijos katalikai, kurie tą 
laikraštį daugiausia skaito. Vankuve
rio ir kitų apylinkių lietuviai turėtų 
parašyti redakcijai padėkos laiškų, 
kad ir ateityje panašius straipsnius 
spausdintų. Kor.

J. A. Valstybės
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

Vašingtone lankėsi ALTos delegaci
ja — dr. K. Šidlauskas, T. Blinstru- 
bas ir dr. J. Genys. Juos priėmė R. 
Europos ir Baltijos valstybių sky
riaus viršininkas W. Shepard, ku
riam buvo priminta, kad ir lietuvių 
tautos atstovai turėtų būti įvesti j 
Jungtines Tautas, kaip kad buvo po- 
daryta su Palestinos Išlaisvinimo Or
ganizacija bei jos vadu Y. Arafatu. 
Pasikalbėjime taipgi paliesta jau 
ankstesnė ALTos mintis į JAV de
legaciją Europos saugumo konferen
cijoje įjungti ir Baltijos tautų at
stovus patarėjų teisėmis. Vizito me
tu, vasario 18 d., ALTos atstovams, 
atrodo, dar nebuvo žinoma JAV 
dviejų konsulų viešnagė Vilniuje ir 
vieno jų surengtas oficialus priėmi
mas kompartijos bei komunistinės 
valdžios pareigūnams. Jie taipgi dar 
nebuvo skaitę Bill Andersono straips
nio “Chicago Tribune” dienraštyje 
apie valstybės sekr. H. Kissingerio 
polinkį paaukoti Baltijos respublikas 
ant politinio atolydžio aukuro. Šie 
klausimai yra svarbesni už ALTos 
atstovų iškeltuosius. Tikėkimės, kad 
į juos bus atitinkamai reaguota se
kančiuose ALTos žygiuose.

VAŠINGTONE LEIDŽIAMAS 
ŽURNALAS “National Geographic” 
vasario numeryje paskelbė gausiai 
iliustruotą reportažą apie Baltimorę, 
paminėdamas ir lietuvius — kun. K. 
Pugevičių, adv. VI. Rastenį, Z. Sau- 
rusaitienę. Pastaroji korespondentą 
Fred Kline Hopkins plazoje pavai
šino lietuvišku alkoholiniu gėrimu, 
pardavinėtu šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui. Išgirdęs lietuvišką 
“sveiks”, F. Kline prisiminė, kad ir 
jis pats yra lietuvių kilmės, nes jo 
seneliai buvę lietuviai.

JAV LIETUVIŲ FONDAS, sutel
kęs pirmą dolerių milijoną, balandžio 
12 d. rengia narių suažiavimą Čika
goje, Martinique salėje. Pokylio pro
gramą atliks humoristas Aloyzas Ba
ronas ir pramoginės muzikos daini
ninkė Vanda . Stankienė. Kviečiami 
dalyvauti visi nariai, busimieji na
riai bei svečiai iš tolimesnių vieto
vių. Bilietai ($17.50 asmeniui, įskai
tant ir gėrimus) gaunami LF rašti
nėje 2422 W. Marquette Rd., Chica
go, Hl. 60629. Tel. 312-925-6897.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄ 
JUNGOS centro valdybos pirm. kun. 
Juozas Vaišnys, gydytojų patariamas, 
išvyko atostogų į Floridą. Tris savai
tes jis atostogaus pas dr. Joną ir 
Aldoną Saudargus, aplankys ir kitas 
Floridos lietuvių kolonijas.

LIETUVOS VYČIŲ 103 KUOPOS 
sudarytas komitetas balandžio 27 d. 
paminės Providence, R. I., šv. Kazi
miero parapijos klebono kun. Vaclo
vo Martinkaus kunigystės 40 metų 
sukaktį. Ji bus pradėta 10.30 v.r. iš
kilmingomis pamaldomis parapijos 
šventovėje, dalyvaujant Providence 
vyskupui L. E. Gelineau, ir užbaigta 
specialiu pokyliu 12 v. parapijos sa
lėje. Visi lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.
Venecuela

KULTŪROS FONDĄ Karakaso 
mieste 1953 m. įsteigė skautų drau
govės meno grupė. Jo pašalpomis 
turėjo būti remiama kultūrinė veik
la, bet gražiai pradėtas užmojis ne
buvo įgyvendintas. Fondo atgaivini
mu per pastaruosius trejus metus rū
pinosi VLB centro ir Karakaso apy
linkės valdybos. Pernai įvykusiame 
visuotiniame atstovų suvažiavime 
fondas buvo atgaivintas ir pradėjo 
veikti VLB Karakaso apylinkės val
dybos priežiūroje. Fondo komitetą 
sudarė: pirm. J. Menkeliūnas, ižd. J. 
Vaisiūnas, nariai — J. Statkutė-Ro- 
sales ir P. Kriščiūnas. Per trumpą 
laiką lietuviai fondui suaukojo apie 
700 bolivarų.
Urugvajus

VASARIO 16 MINĖJIMĄ Monte- 
vidėjuje surengė Lietuvių Kultūros 
Draugija vasario 15 d. Pagrindinį žo
dį tarė Lietuvos atstovas Anatolijus 
Grišonas, programą atliko urugvajie
čių kariuomenės vokalinis kvartetas, 
lietuvių kanklių orkestrėlis, iš Ar
gentinos atvykusi tautinių šokių gru
pė. Sekančią dieną, vasario 16, tauti
niais drabužiais pasipuošęs jaunimas 
padėjo gėlių vainiką prie Urugvajaus 
nepriklausomybės paminklo, apsilan
kė Plaza Lituania aikštėje. Lietuvos 
atstovo surengtame oficialiame pri
ėmime dalyvavo Vatikano nuncijus, 
Čilės, Ispanijos, P. Afrikos respub
likos, Maltos, tautinės Kinijos amba
sadoriai, Libano atstovas, JAV am
basadoriaus pavaduotojas, Urugva
jaus užsienio reikalų ministerijos 
protokolo direktorius ir sekretorius, 
du buvę užsienio reikalų ministerial. 
Urugvajaus Patriotinio Centro ini
ciatyva vasario 18 d. Lietuva buvo 
prisiminta specialiu religiniu “Kan
kinė Lietuva” Ateneo salėje, kur su
sirinko daug įtakingų urugvajiečių. 
Dainų melodijom programą papildė 
kanklių orkestrėlis. Vasario 16 iškil
mes aprašė pagrindiniai dienraščiai, 
ištraukas rodė televizija. Lietuvos at
stovo A. Grišono laišką pirmame 
puslapyje išspausdino “El Pais”. 
Valstybinės televizijos V kanalas 
transliavo A. Grišono žodį apie Lie
tuvą, jos praeitį, ateities siekius, 
perdavė pasikalbėjimą su juo, papil
dytą Argentinos lietuvių ansamblio 
tautiniais šokiais.
Argentina

BUENOS AIRES KATEDROJE 
Vasario 16 proga Mišias atnašavo 
Lomas de Zamora vyskupas D. Col- 
lino, asistuojamas katedros rekto
riaus D. Keegano ir kun. A. Steigvi- 
lo. Giedojo šv. Cecilijos lietuvių 
choras. Savo pamokslą vysk. D. Colli- 

no skyrė Lietuvai ir jos prisikėlimui. 
Vasario 16 minėjimą Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tary
ba surengė Avellanedoje, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Pagrindiniais 
kalbėtojais buvo ALOST pirm. A. 
Mičiūdas, Z. Juknevičius ir jaunimo 
atstovė J. Burbaitė, žodį tarusi ispa
niškai. Meninę programą atliko sve
čiai — Berisso miesto Mindaugo 
Draugijos “Pumpurėliai”, jaunoji sol. 
A. Jocytė ir Temperley mišrus cho
ras “Aušra”. Z. Juknevičiaus per
skaitytoj rezoliucijoj Argentinos vy
riausybė buvo paprašyta iškelti Lie
tuvos klausimą Jungtinėse Tautose 
bei kitose tarptautinėse institucijo
se, patikslinti įstatymą nr. 2015, kad 
lietuviams išduodamuose argentiniš- 
kuose dokumentuose jų gimtine bū
tų įrašoma ne Sovietų Sąjunga, bet 
Lietuva. Iškilmių proga gėlėmis bu
vo papuoštas Argentinos išlaisvinto
jo gen. Jose de San Martin kapas. 
Jas plačiai paminėjo “La Prensa”, 
“La Nacion” dienraščiai, komentavo 
radijas ir televizija.
Prancūzija

PRANCŪZIJOS LIETUVIAI Pary
žiuje įvykusį Vasario 16 minėjimą 
pradėjo savo kapeliono kun. J. Pet
rošiaus Mišiomis už Lietuvą. Pamal
dose ir oficialioje minėjimo dalyje 
YMCA salėje susilaukta net 125 tau
tiečių ne tik iš Paryžiaus, bet ir iš 
kitų miestų. Įvadinį žodį tarė PLB 
pirm. kun. J. Petrošius, o pagrindi
niu paskaitininku buvo baronas De- 
latournelle, Baltiečių Draugijos pir
mininkas. Jo mintis papildė PLB ta
rybos pirm. R. Bačkis, jn., ir jauna
sis J. C. Mončys, Prancūzijoje gimęs 
dail. A. Mončio sūnus. Eilėraščius 
apie Lietuvą skaitė dr. V. Skrupske- 
lyte ir C. Masiulytė. Tautinių šokių 
programą atliko St. Dominaitės-Bal- 
tus vadovaujamas Belgijos lietuvių 
ansamblis “Gintaras”, padainavęs ir 
keletą liaudies dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu ir bendromis 
lietuvių vaišėmis, šias informacijas 
atsiuntė buvęs torontietis B. Vytis - 
Vrublevičius.

Vokietija
VASARIO 16 MINĖJIMUOSE Kai- 

serslauterne ir Schwetzingene pamal
das laikė kun. Br. Liubinas, pamoks
lus sakė evengelikų diakonas Fr. 
Skėrys, paskaitas skaitė VLB krašto 
valdybos pirm. J. Lukošius. Abu šie 
minėjimai buvo susieti su LS kuo
pomis, kurioms vadovauja: Kaisers- 
lauterne — mjr. Juozas Venckus, 
Schwetzingene — mjr. Jonas Valiū
nas.

MUENCHENO WALDFRIEDHOF 
KAPINĖSE kovo 5 d. buvo palaido
ta a.a. Zinaida Grabauskaitė-šukienė, 
Bavarijos valstybinės operos sol. Li- 
lijos šukytės motina. Velionė nuo 
praėjusių metų vasaros sirguliavo 
skleroze ir mirė kovo 2 d. Kanados 
lietuviams ji yra žinoma kaip ilga
metė Hamiltono kolonijos gyventoja. 
Iš Kanados ji su dukra Lilija išvyko 
į Niujorką, kai pastaroji, baigusi To
ronto konservatoriją, pralaužė pir
muosius ledus ir buvo priimta so
liste į Niujorko Metropolitan ope
rą. Vėliau jos persikėlė į Muenche- 
ną, kur Lilija sėkmingai reiškiasi 
B a v a r i j os operoje, gastroliuoja 
Frankfurte, Vienoje ir V. Berlyne.

“LAISVĖS RADIJAS” Muenchene 
kovo 2 d. pradėjo pilnas laidas, skir- 
tas sovietų okupuotai Lietuvai. Pa
grindiniai lietuviškų programų sky
riai yra “Jaunimas kalba jaunimui”, 
“štai kaip buvo”, “Autoriai juoste
lėse” ir spaudos apžvalga. Jaunimo 
laidose bus leidžiama pasisakyti iš 
okupuotos Lietuvos išvykusiems jau
nuoliams. Skyrius “Autoriai juoste
lėse" radijo klausytojus supažindins 
su rašytojų kūriniais, nevaržomais 
sovietinių cenzorių, “štai kaip bu
vo” paminės svarbiuosius įvykius, 
ignoruojamus ar iškreipiamus komu
nistinio režimo, pateiks išeivijos 
spaudos apžvalgą, analizuos tautybių 
problemas Sovietų Sąjungoje, specia
lų dėmesį skirs moterims. Du kar
tus per savaitę transliuojama “Sam
izdat” spaudos apžvalga remsis to
kiais leidiniais, kaip “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika”, doku
mentais bei rašiniais, kurie Lietu
voje gali būti skleidžiami tik pogrin
dyje. Lietuviško skyriaus vadovas 
yra Juozas B. Laučka iš JAV, jo 
bendradarbiai — sociologas dr. Ka
jetonas Čeginskas iš Švedijos, Abrao
mas Levinas, dirbęs Vilniaus radijo 
ir televizijos komitete, ir jaunas žur
nalistas Aleksandras Katsas, nese
niai atvykęs iš okup. Lietuvos. Jiems 
talkins kiti bendradarbiai Europoje 
ir JAV.

Lenkija
LENKIJOS LIETUVIAI susilaukė 

šiemetinės “Aušros” 1 nr., kuriame 
aprašoma vilniškės kompartijos I 
sekr. P. Griškevičiaus viešnagė, Laz
dijų rajono atstovų apsilankymas 
Seinuose. Vyr. red. E. Petruškevi
čius rašo apie iškilmingą kertinio 
akmens padėjimą Punsko mokyklos 
pastatui. Su lietuvių kultūriniu gyve
nimu plačiau supažindina J, Kar
čiauskas. Seinų apskrityje dabar yra 
5 aštuonmetės ir 2 keturklasės mo
kyklos su dėstoma lietuvių kalba, 
lietuviška vidurinė mokykla Puns
ke. Šias mokyklas lanko daugiau 
kaip 700 mokinių. Lietuviai yra nu
matę paminėti M. K. Čiurlionio šim
tąjį gimtadienį, įsijungti į pergalės 
prieš Vokietiją trisdešimtmečio ren
ginius. Pataikaudami Vilniaus kom
partijai, jie planuoja ir specialų “ta
rybinės valdžios atkūrimo” Lietuvoj 
35 metų sukakties minėjimą. Taigi, 
nebus užmiršta ir Lietuvos sovieti
nės okupacijos sukaktis.



Kuo naujas šis kongresas?
ANTANAS SAULAITIS, SJ 

PLJS pirmininkas
Šis lietuvių jaunimo kongre

sas yra tiktai trečias, bet savo 
ruošos bei vystymo bruožais tu
rėtų Įnešti savitų atspalvių j jau 
dešimtį metų sulaukusią kon
gresinę mintį.

Nauji aspektai
Visų pirma III PLJK yra pir

masis pasaulinio masto lietuvių 
sąskrydis Pietų Amerikoje. Šio 
žemyno lietuviai nuo 1961 m. 
turėjo jau 5 P. Amerikos lietu
vių kongresus, bet nebuvo jokio 
kito tarpvalstybinio masto suva
žiavimo, išskyrus keletą studijų 
savaičių Argentinos, Urugva
jaus ir Brazilijos jaunimui. Š. 
Amerikos lietuviai turėjo dešim
tis plataus masto suvažiavimų 
Čikagoje, Toronte ir kitur: PLB 
seimai, tautinių šokių šventės, 
kultūros kongresai, ateitininkų 
kongresai, teatro festivaliai, tau
tinės skautų stovyklos ir pana
šiai.

Antra, būsimo jaunimo kon
greso kraštuose — Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje didelė 
dauguma lietuvių yra senosios 
imigracijos tautiečiai, o kongre
są ruošiąs ir jame dalyvausiąs 
jaunimas bus daugiau trečios 
kartos lietuviai. Pirmajame ir 
antrajame kongrese dalyvavo 
tik maža dalis trečiosios kartos 
jaunimo daugiausia iš P. Ame
rikos. šiame kongrese atstovų ir 
dalyvių dauguma bus pirmosios 
ir antrosios kartos, bet jo ruošo
je ir tvarkyme daug gausiau da
lyvaus trečioji karta. Todėl svar
bu trečiąjį kongresą ruošti, pra
vesti ir vertinti gal kitaip. Poka
rinės išeivijos jaunimas pamatys 
tokį kongresą, kokį suruoš jų 
vaikai, kurie už keliolikos metų 
bus kaip tik trečioji karta.

Trečia, kongresas vyks ne 
dviejuose kraštuose, kaip antra
sis, bet trijuose: Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Prasi
dės Buenos Aires, Argentinos 
sostinėje, tęsis Urugvajaus sosti
nėje Montevideo, persikėlus per 
plačiąją La Platos upę, ir baig
sis už 2000 kilometrų — Sao 
Paulo, didžiausiame Brazilijos 
mieste.

Pirmųjų dviejų kraštų ispanų 
ir trečiojo — portugalų kalbos 
daugumai jaunų dalyvių iš kitų 
žemynų nebus suprantamos, to
dėl už paties kongreso progra
mos nebus taip lengva ir jauku 
kaip š. Amerikos kraštuose, kur 
pagrindinė kalba užsieniečiams 
labiau žinoma. P. Amerikos 
kraštai kitų šalių lietuviams ir 
nelietuviams mažai pažįstami. 
Dėlto šalia kongreso akademi
nės ir kitos programos numaty
tos ekskursijos, kurios kongre
so atstovams, dalyviams ir sve
čiams duos progų su jais susipa
žinti.

Ketvirta, tai yra pirmasis kon
gresas jau įsteigus Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą. Tenka 
dalintis atsakomybe ir pasiskirs
tyti darbais su PLB, kurios glo
boje ir ribose sąjunga veikia. 
Dar svarbiau, trečiasis kongre
sas duoda progą PLJS sustiprė
ti, augti, išsivystyti, nes, JS 
valdyba kaip tik ir veikia šiuose 
trijuose kongreso kraštuose.

Prie PLJS reikalų galima pri
dėti ir kitą kongreso atspalvį. 
Pirmajame kongrese atstovai 
buvo tie, kurie nuvyko iš įvairių 
kraštų. Antrajame — jie buvo 
rinkti pagal taisykles, bet tik pa
čiam kongresui, nors vėliau stu
dijų savaitėje suvažiavimo metu 
ir PLJS įsteigimu jų kadencija 
pratęsta iki sekančio kongreso. 
Šį kartą atstovai renkami jau ke- 
lerių metų laikotarpiui — iki 
ketvirtojo kongreso. Tai svarbu 
atsiminti III PLJK atstovų rin
kimo metu.

Kiek kainuos?
Pagal PLB sąmatą kongreso 

kelionėms šį kartą bus maždaug 
tiek pat sukelta, kiek pirmajam 
ir antrajam kongresui. Tik tre
čiajam kongresui kelionės lėšos 
bus sukeltos finansiškai pajė
gesnių kraštų — JAV ir Kana
dos savajam jaunimui.

Per kiekvieną kongresą girdi
me ir girdėsime: “Kam tiek iš
laidų tokiam trumpam laikui?” 
Ir tai kraštuose kaip JAV, kur 
mažiausia mėnesinė alga yra 
apie $350 (doleriais skaičiuoja
mos ir lėktuvų kainos). Tuo tar
pu Brazilijoje mažiausia alga bu
vo ir tebėra apie $50 į mėnesį, 
Argentinoje per $100 į mėnesį, 
šiedu kraštai su Urugvajumi į 
II JK nusiuntė iš viso apie 90 
jaunimo. Lėkutvas kainavo $57,- 
000. Iš JK ir iš tautinių šokių 
šventės komisijos gavo tik $6,- 
000. 1975 m. pabaigoje Š. Ame
rikoj nuomotų lėktuvų kaina 
bus apie $600 asmeniui, t.y. pus
antro mėnesio mažiausios algos 
JAV-se, arba dešimt Brazilijos

mažiausių mėnesinių algų.
Š. Amerikos lietuviai rinks 

lėšas visų pirma savo jaunimo 
kelionėms ir mažiau kitų kraštų 
jaunimui, kurį per abu pirmuo
sius kongresus taip nuoširdžiai 
ir duosniai rėmė, suprasdami 
JK svarbą tiems kraštams.

Švenčių laikotarpis
Šis kongresas turės kitą “sko

nį” ne tik dėlto, kad pirmą kar
tą vyksta ne Šiaurės Ameriko
je ir kad jame stipriau pasireikš 
trečioji karta — prisideda ir pa
ties kongreso laikotarpis — Kū
čios, Kalėdos, N. Metai. Gražiai 
sugalvota Argentinoje, kad kiek
vienas vykstąs į JK atsivežtų 
paruoštą mažą dovanėlę kitam 
JK dalyviui iš kito krašto. Daug 
galimybių kitokiems pergyveni
mams suteiks JK eglutė, stovyk
loje papuošta šiaudinukais, Kū
čios ir pirmą kartą tokių skir
tingų kraštų lietuvių jaunimo 
kartu atšvęstos Kalėdos.

Kur nakvosime?
Norima, kad III JK atspindė

tų savo vyksmo vietas ir nebūtų 
tiktai II JK perkėlimas į kitą 
geografinę vietą. Sekantis JK 
(po trečiojo) P. Amerikoje bus 
gal tik už 20 ar 25 metų. Todėl 
P. Amerikos lietuviams svarbu, 
kad šiai kartai vienintelis kon
gresas rištųsi kuo daugiau ir gi
liau su šių kraštų lietuvių gyve
nimu, rūpesčiais, siekiais.

Antrojo JK vienas gražiausių 
ir turtingiausių pergyvenimų, 
pagal iki šių dienų išlikusius gy
vus pasakojimus jaunimo tarpe, 
yra P. Amerikos jaunimo viešė
jimas ir globojimas Š. Amerikos 
lietuvių šeimose. Tas ryšys šei
mose papildė pačios JK progra
mos pasaulinius ryšius tarp lie
tuvių. Jeigu P. Amerikoje sun
ku surasti nakvynių šeimose, 
dažnai atsiranda pagunda parū

pinti viešbučius. Kaip viena 
Urugvajaus lietuvaitė klausė: 
“Bet tada kiek ir kaip susipažin
tų iš kitų kraštų atvykę su mū
sų lietuviais ir šeimomis?”

Didieji ir mažieji
Paskutinė III JK aplinkybė, 

kurią tenka paminėti, yra ši: 
pietinė Pietų Amerika yra antra 
skaičiumi lietuvių kolonija lais
vajame pasaulyje. Po Čikagos 
lietuvių kilmės žmonių skaičiu
mi seka Sao Paulo Brazilijoje. 
Verta dėmesio statistika. Į šiuos 
kraštus atvykę iš tuzino ar dau
giau kitų šalių turės progos 
švęsti didelę šventę: auksinę 
didžiosios lietuvių imigracijos į 
Argentiną, Braziliją ir Urugva
jų sukaktį. Pats 50-ties metų 
sukakties minėjimas prisidės 
prie vieno jaunimo kongreso už
davinių — iškelti lietuvių ir Lie
tuvos vardą šiuose kraštuose.

Prie JK bruožo prisideda ir 
P. Amerikos rūpestis kreipti 
ypatingą dėmesį į mažas ir toli
mas lietuvių kolonijas. Pvz. Bra
zilijoje studijų savaitės progra
mos komisija viena tema siūlo 
ne “lietuvybės išlaikymą” (bend
rai)', bet “lietuvybės išlaikymą 
mažose kolonijose”. Tuo būdu 
turinys, diskusijos ir išvados bus 
kitokios. Nėra didelė sociologinė 
paslaptis, kad didieji lietuviško
jo gyvenimo centrai tik pamažu 
pastebi mažesnes ir tolimesnes 
vietoves. Pvz. Sao Paulo lietu
viams ir veikėjams netaip leng
va prisiminti ir įtraukti kituose 
120-tyje ar 150-tyje miestų gy
venančius tautiečius. Jau pats 
JK atstovų balsavimas už P. 
Ameriką 1972 m. parodo bręs
tančią lietuvių išeivijos sąmonę, 
kad esame pasaulinė bendruo
menė. PLB ir JAV LB švietimo 
įstaigų dėmesys kitiems kraš
tams taip pat padidėjo per pas
kutiniuosius 10 metų.

Gedulo telegrama tėviškėje
Su a.a. Jonu Bleizgiu atsisveikinus 

P. AUGAITIS

Ne tas yra didis, prieš ką mili
jonai . . . , 

bet kas meilę, vienybę ir taiką 
čia žemėja sėja

Mažėjanti lietuviška bendruo
menė ir vėl neteko tauraus savo 
nario, didelio stulpo, kuris stip
riai rėmė lietuviškos veiklos sie
nas.

Praėjusių Kalėdų švenčių pa
čioj įžangoj, 1974 m. gruodžio 
25 d., po trumpos ligos ir jau 
pavykusios operacijos gana stai
ga atsiskyrė Jonas Bleizgys, ei
nąs tik 59-sius metus. Gimęs, 
augęs ir mokslus išėjęs gražioje 
Dzūkijoje, kario prievolę atli
kęs dragūnų pulke ir pamilęs 
kario pareigas, paliko kariu il
gesniam laikui. Karo audros ir 
gimtinę užplūdusi raudonoji 
banga išmetė jį ne tik iš balno, 
bet ir iš gimtojo krašto, nublokš- 
dama jį į tolimą, bet gana sve
tingą Kanados kraštą. Toronte 
su savo miela šeima kūrėsi, įsi
jungdamas į lietuviškos koloni
jos darbą. Taip pat kopė ekono
miniais laiptais augštyn ir kar
tu plačiai dalyvavo lietuviška
me kultūriniame bei religinia
me gyvenime. Jį matėme Šv. Jo
no Krikštytojo parapijos komi
teto eilėse, aktyviai remiantį 
Tautos Fondą ir einantį parei
gas jo valdyboje, veikiantį Lie
tuvių Fonde ir Toronto Lietu
vių Namuose. Buvo skautų rė
mėju ne tik materialiai — savo 
dukrelę išauklėjo iki skautinin-

kės laipsnio. Išliko aktyviu lie
tuviško gyvenimo dalyviu, žino
ma, nuolat lydimas savo ištiki
mosios gyvenimo draugės Uršu
lytės.

Jonas buvo lydimas ir 'kito 
amžino savo palydovo — tai 
didelio, plataus, draugiško šyps
nio, kuris kiekvieną sutiktą 
traukte traukė į save. Tas jo 
mielas šypsnis, taikos bei vie
nybės jieškojimas ir didelė mei
lė savo tautai — ir buvo tie 
didieji perlai, kurie spindulia
vo iš jo asmenybės ir apjuosė jį 
gausiu būriu nuoširdžių draugų.

Prieš metus dideliam jo 
džiaugsmui ir tėvynės ilgesio 
apraminimui Jono šeimą ap
lankė mamytė, atnešusi jam 
Dzūkijos dvelkimą. Pažadintas 
gimtinės ilgesys paskatino Joną 
aplankyti savo gimtąjį kraštą, 
pavaikščioti jaunystės pramin
tais takais, išsimaudyti ne tik 
kūnu, bet ir siela srauniam Ne
mune, dar kartą paganyti akeles 
Dzūkijos kalneliuose . . . Deja, 
likimas pašykštėjo jam to di
džiojo džiaugsmo: vietoj mylimo 
svečio iš užjūrio tėviškę pasie
kė gedulo telegrama, vietoj 
džiaugsmo pasigirdo skaudi mo
tinėlės rauda ir brolio dejonė.

Tebeliūdi mieloje velionies 
jo ištikimoji našlė, dukrelė Rū
ta, žentas kun. Algimantas Ži
linskas, anūkėlės Loreta su Ri
ta. Tos jaunosios velionies at
žalos yra puikiai įrikiuotos į lie
tuviško gyvenimo vagas, seka 
savo tėvo, uošvio, senelio pė
domis.

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

Meistrižkas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Kanados gamtos kampelis, iškentęs žiemą, laukia pavasario. Nuotr. Vyt. Maco

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)
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Penktosios Kairio metinės
Č. SENKEVIČIUS

Mirtis yra permaina ir mirš
tančiam, ir pasilikusiems, kurie 
kokius nors ryšius su mirusiuo
ju turėjo. Mirties paliestasis 
pradeda naująjį gyvenimą nebe 
žemišku individualumu, nebe 
laiko srovėje. Pasiliekantieji 
tęsia su gimimu pradėtąją ke
lionę, tačiau jausdami ir pergy
vendami mirusio artimojo nete
kimą, ypač pirmomis permainos 
dienomis, kai dažnai nevienam 
atrodo, kad, netekus mylimo ir 
labai reikalingo asmens, gyveni
mas sustos, jo pagrindai susiū
buos po kojomis, prasivers bai
sūs plyšiai, kurių niekas nebe
galės užtaisyti.

Panašios iš jausmų telkinių 
susiformavusios prielaidos toli 
gražu nėra realios. Ir labiausiai 
dėl kieno nors mirties budėjęs 
žmogus vėliau pamato, kad gy
venimas eina kaip ėjęs ir gali 
apsieiti be mirusiojo, kurio bet
gi palikimas, koks jis bebūtų — 
medžiaginis ar dvasinis, didelis 
ar mažas, plačiai žinomas ar 
kuklus — kaip vertybė yra to
liau vystoma. Tai tarytum pra
tęstas žemiškasis gyvenimas ne
be individualine prasme. Čia ir 
yra akivaizdus keitimosi proce
sas, kuris sudaro žmonijos pa
žangą ir kuria jos ateitį. Jei mi
rusios motinos palikimas yra 
meilės pavyzdys, jei tėvo — 
naudingas patarimas, jei moky
tojo ar vadovo — suformuotas 
kad ir vienas iš šimto jaunuolis, 
tai plačiau visuomenėje bei tau
toje pasireiškusių palikimas yra

didelis, įvairus, ilgaamžis, visų 
lengvai pastebimas ir turįs vi
suotinės reikšmės.

Medžiaginiai palikimai nor
maliai yra registruojami ir spe
cialiais dokumentais perleidžia
mi paveldėtojams. Dvasiniai pa
likimai priklauso visiems, išeina 
iš šeimos, net iš bendruomenės 
ar tautos ribų. Jie nėra sure
gistruojami, skaičiais įvertina
mi. Jie yra perdideli ir perdaug 
įvairūs, kad galima būtų klasi
fikuoti. Jie ir vertinami ne visų 
vienodai. Vieniems, sakysim, 
kokios nors organizacijos įkūrė
jo palikimas yra didelis turtas, 
kitiems — tik eilinis dalykas.

Nėra didelis pasirinkimas 
žmonių, kuriems gyvenimas 
reiškia nuolatinį rūpestį kaip ir 
ką padaryti kitiems, ypač gru
pėms, kurioms asmuo priklauso.

Prieš penkerius metus amži
nybėn iškeliavęs Stepas Kairys 
buvo vienas tokių. Be konkre
taus, organizacijos ar visuome
nės aiškiai matomo dvasinio pa
likimo, jis pats kaip toks arti
mųjų atmintyje liko visada be
sisielojančiu, dėl nepasisekimų 
kenčiančiu, bendrais rūpesčiais 
persiėmusiu, naujomis idėjomis 
gyvenančiu žmogumi. Asmeni
nės problemos likdavo antroje 
vietoje. Kai pastebima, kad at
siranda jaunimo tarpe panašiai, 
nusiteikiančių vadovų, norisi 
pasakyti, kad mirusiojo gyveni
mo būdas, kaip dvasinis paliki
mas ir pavyzdys jauniesiems, 
lieka didžios reikšmės neleng
vai mūsų dabarčiai ir dar sun
kesnei ateičiai.

Prieš 20 metų tarptautiniame skautų sąskrydyje Niagara on the-Lake vieto
vėje. Iš kairės: kun. J. Vaišnys, SJ, Vi. Šarūnas, kun. dr. J. Vaišnora, 
Stepas Kairys ' Nuotr. VI. Bacevičiaus

■ . M-* »''■ T.’ • -»9o«

Pinigai.
* utnoiboqif- -»*■

Jeigu juos uždirbate, 

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

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

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

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

P.S. Neužmirškite — jūsų pajamų mokesčių 
blankai turi būti pašte1 nevėliau 1975 m. ba
landžio 30 vidurnakčio.

Revenu Canada
Impot
L’hon. Ron Basford 
ministre

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

Štai kaip daroma.

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

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

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

| Revenue Canada 
SS nr Taxation

Hon. Ron Basford
Minister
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BALTIEČIŲ JAUNIMAS SCENOJE
Toronto West Park gimnazi

jos salėje (Dundas - Bloor) kovo 
15 d. buvo surengtas įdomios 
programos baltiečių koncertas.

Praėjusią vasarą baltiečių 
jaunimas su įdomia programa 
buvo nuvykęs į Banff, Albertos 
provincijoj. Iš Ontario dalyvavo 
latvių “Dizdancis”, estų vyres
niųjų skaučių choras bei šokė
jai “Kungla” ir lietuvių Hamil
tono “Gyvataras”. Jie ten arti
mai susidraugavo. Kelionei bu
vo gauta parama iš federacinės 
valdžios, šiais metais jie pla
nuoja surengti bendrą stovyklą 
rytinėje Kanadoje. Atsitiktinai 
buvo parinktas šis šeštadienis 
prisiminti Banffe praleistam 
laikui ir parodyti Torontui dalį 
buvusios programos.

Programa buvo supinta iš dai
nų bei atskirų šokių, kuriuos at
liko šokėjai ir šokėjos iš visų 
trijų vienetų kartu ar atskirai. 
Tai buvo ne atskiros trijų tau
tybių programos, bet visų dar
nus bendravimas.

Latvių šokių grupės “Dizdan
cis” mokytojas — Z. Miezitis. 
Jų mažųjų šokėjų ratelis vadi
namas “Dizdancitis”. Akordeo
nistas — A. Smits. Estų vyres
niųjų skaučių chorui, vadovau
jamam E. Laikue, pritarė akor
deonu Andres Pint ir bosu (in
str.) Paul Kulaspea. Hamiltono 
“Gyvatarui” vadovauja G. 
Breichmanienė, administruoja 
Ir. Jokubynienė, akordeonu gro
ja K. Deksnys. Vakaro pranešė
ja buvo Lina Verbickaitė.

Programos pradžioje matėme 
latvių šokį Jandalinš, kurį atli
ko didieji ir mažieji visų trijų 
vienetų, atskiromis poromis su
darydami bendrą ratelį. Toliau 
sekė “Gyvataro” augštaičių kad
rilis, Abrūeėlis (ar nereiktų pa
keisti lietuvišku Rankšluostė
liu, kuris ir dainos takto nega
dintų?) ir Malūnas. Šokėjai ir 
šokėjos gražiai atliko šokius. 
Atrodė, kad tai nebuvo sceninis t n ojfir

PEDAGOGINIAI KURSAI VOKIETIJOJ
Otavos universiteto pedagogi

kos fakultėtąs. drauge su Lygi
namosios Pedagogikos Centru 
šią vasarą organizuoja “Com
parative and International Edu
cation” kursus Kasselyje, Va- 

“ karų Vokietijoje. ‘ Programoje 
. dų ,.j‘(graduate”' lygto': užskaitų 

kursai:
EDU 5220 Comparative Edu

cation (Emphasis on contempo
rary education in France, Ger
many, Great Britain and Swe
den). i .i. • > *

EDU 52^5, Šėmiųar: Contem
porary (jE$upjttion in the USSR 
and Eastern Europe.

Mokomasis personals sudary
tas iš Otavos universiteto, kvies
tinių Europos ir JAV universi
tetų profesorių. Kursai praside
da 1975 m. liepos 1 d. ir truks 
5 savaites. Darbotvarkė: šiokia
dieniais 4 valandos iš ryto iki 
pietų skiriamos paskaitoms ir 
seminarams; savaitgaliai laisvi 
ar skirti numatytoms išvykoms

pasirodymas, o natūralus, žais
mingas šokis su laisva, drąsia 
nuotaika ir puikia laikysena. 
Lietuvių berniukų ir mergaičių 
individualūs, skirtingai (spalvų 
ir raštų) išausti drabužiai paro
do šokėjų individualumą, bet 
bendrame vaizde pastebi, kad 
visų drabužiai sudaro uniformi
nį panašumą. Kiek tai laiko pra
ėjo, kol tautoje palaipsniui bu
vo sukurti tokie spalvingi, ma
lonių, skirtingų derinių drabu
žiai? Tokio vieningo drabužių 
derinio neteko matyti šio vaka
ro latvių ir estų grupėse. “Gy- 
vataro” pasirodymo viršūnė bu
vo pasiekta Sadute ir po to se
kusia Rezginėle, kur abu šokiai 
sudarė bendrą išbaigtą mintį.

Po “Gyvataro” Malūno sekė 
latvių Malūnas. Nors vardai pa
našūs, bet šokių judesių formos 
nedaug panašumo teturėjo. Ki
tus latvių šokius atliko vyres
nieji, mažieji arba bendrai. Jau
nučių tarpe buvo labai jaunų, 
bet kiekvienas žinojo savo vietą.

Estų mergaičių choras malo
niai padainavo ir kartu imitavo 
šokimo judesius. Tik 2-3 poros 
šoko chorui dainuojant. Grojo 
akordeonas ir dar pora muzikos 
instrumentų.

Visi vadovai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Buvo malonu išgirsti 
ir pamatyti skirtingus šokius 
bei dainas trijų kaimyninių tau
tų. Programa truko beveik dvi 
valandas. Žiūrovų galėjo būti 
žymiai daugiau. Gaila, kad šis 
koncertas nebuvo tinkamai iš
reklamuotas — daugelis visiš
kai nežinojo apie jį. Be to, po 
šio koncerto kitose patalpose 
įvyko kitas latvių koncertas.

Laisvas jaunimas gražiai šoka 
ir dainuoja toli nuo savo tėvy
nės, skatinamas bei remiamas ■ penkiasdešimtuosius metus ir 
šio krašto valdžios. Deja, jie ne
gali nuvažiuoti į savo tėvų kraš
to sodybas ir padainuoti laisvės 
dainų savo tautos broliams.

M, Vitalius

Estų, latvių ir lietuvių šokėjai atlieka bendrą “Draugystės” šokį Toronto L. Namuose Vasario 16. B. Tarvydas

Šventieji metai praeityje ir dabar
J. VAIŠNORA, MIC

Šventųjų arba jubilėjinių me
tų kilmės reikia jieškoti Senaja
me Testamente. Patsai žodis 
“jubilėjus”, užtinkamas Šv. Raš
te, yra nevienodai aiškinamas. 
Vieni jį išveda iš hebraiško žo
džio šaknies, pagal kurią turėtų 
reikšti “atleidimas”, “dovanoji
mas”. Kiti žodį “jubilėjus” veda 
iš hebraiško žodžio “jobel”. Ta
sai “jobel’ buvo avino ragas, į 
kurį pučiant buvo paskelbiami 
50-tieji arba jubilėjiniai metai. 
Senojo Testamento Kunigų kny
goje skaitome: “Viešpats kalbė
jo Mozei Sinajaus kalne tarda
mas: ‘Atskaitysi taip pat septy
nias metų savaites, tai yra sep
tynis kartus septyneris, kas su
daro iš viso keturiasdešimtis de- 
vyneris metus, ir septintame 
mėnesyje dešimtą dieną per
maldavimo metu trimituosi vi
soje jūsų žemėje, ir pašventinsi

į mokslines ir auklėjimo institu
cijas.

Akademiniai reikalavimai pro
gramos dalyviams: bakalaurea- 
tas su “B” vidurkiu. Kursuose 
galės dalyvauti iki 30 asmenų. 
Patariama registruotis'kuoanks- 

''čihū. ''JėL susidarytų' pakanka
mas' asmėnų skaičiuš, kuriuos 
domintų švietimo bei auklėjimo 
padėtis ir problemos dabartinė
je Lietuvoje, dalis seminaro 
(EDU 5225) galėtų būti skirta 
tam klausimui nagrinėti. Kursų 
programa bus dėstoma anglų 
kalba. Už kiekvieną imamą kur
są dalyviai gaus po 4 “gradu
ate” lygio užskaitas. Kursų kai
na: $865.00, įskaitant kelionę 
(Montrealis — Paryžius lėtuvu, 
Paryžius — Kasselis traukiniu), 
studijų mokestį ir pensijoną su 
maistu. Suinteresuotieji prašo
mi kreiptis anglų ar lietuvių 
kalba: Prof. G. Procuta, Faculty 
of Education, University of Ot
tawa, Ottawa, Ont. KIN 6N5, 
Canada. Tel. 1-613-231-4971.

Toronto Lietuvių Namų salėje ant scenos uždangos buvo prisegta tradicinė 
rūtų šakelė, nupiešta dail. T. Valiaus. Iš kairės: buvusi Lietuvos operos 
solistė Pr. Radzevičiūtė • Klimienė, “Aukuro” režisorė E. Dauguvietytė ■ Ku
dabienė, “Aitvaro” režisorė L. Nakrošienė ir dail. T. Valius. B. Tarvydas

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.

paskelbsi visiems tavo žemės 
gyventojams atleidimą, nes tai 
yra jubiliejaus metai. Kiekvie
nas sugrįš prie savo nuosavybės 
ir kiekviena grįš į pirmykštę šei
myną’ ” (Kun. 25, 1 8-10). Tais 
metais likdavo nedirbama žemė, 
nerenkamos vynuogės ir visa, 
kas savaimę išaugdavo, tekdavo 
vargšams. Taip būdavo atstato
ma pusiausvyra žemės padalini
me ir socialiniame gyvenime. 
Kas neteko žemės, jubilėjiniais 
metais vėl ją atgaudavo, o kas 
ųfateko vergijon; tapdavo vėl 
■laisvas.

Toji tradicija, bet jau dvasi
nėj plotmėj, atgyja Naujajame 
Testamente. Pagrindiniai žydų 
jubilėjaus metų elementai yra 
perkeliami į Kristaus įvykdyto 
išganymo planą. Atgavimas me
džiaginių gėrybių yra pakeičia
mas atgavimu prarastų malonių 
ir nuopelnų per nuodėmę. Grį
žimas į savo šeimyną dabar reiš
kia sugrįžimą į Dievo vaikų ei
les.

Pirmojo tūkstančio metų gale 
iškilo ir kiti faktoriai, kurie su
darė šventųjų Metų pagrindą. 
Tai maldingos kelionės į Romą 
lankyti apaštalų kapų ir su tuo 
susijęs paprotys, didesnių šven
čiu metu, suteikti specialius at
laidus. Tuo metu ypač išryškė
jo atgailos sąjūdis ir noras dil
dyti nuodėmes įvairiomis mal
dingumo pratybomis bei fizi
niais atgailos darbais.

Pirmieji jubilėjiniai metai
Romoje 1300 m. sausio 1 d. 

pasklido gandas, kad. kas aplan
kys Vatikano baziliką, gaus pil
ną kalčių ir bausmių atleidimą. 
“Visi į šv. Petrą vedantieji ke
liai, — pasakoja savo akimis 
matęs liudininkas, — užsikimšo 
didžiausiomis miniomis, ir tikin
tieji apgulė Apaštalo 
taip, kad kiti negalėjo 
prisiartinti”.-

Kaip išaiškinti tokį 
reiškinį? Gal tai įvyko dėlto, 
kad tos dienos rytą popiežius 
Bonifacas VIII savo pamoksle 
kalbėjo apie Senojo Testamen
to jubilėjų? O gal dėl seno įsiti
kinimo, jog popiežius kiekvieno 
šimtmečio pradžioje suteikia ne
paprastus atlaidus?

Popiežius Bonifacas VIII įsa
kė peržiūrėti archyvus, apklau
sinėti maldininkus ir tik po to 
ryžosi daryti sprendimą. Taip 
pirmieji šventieji Metai gimė

altorių 
prie jo

masinį

liaudies pamaldumo dėka, kaip 
spontaniškas sąjūdis, kurio pa
grinde buvo troškimas atsinau
jinti ir išsilaisvinti iš naujų so
cialinių pančių, kurie jau ma
tėsi istorijos horizonte.

Taigi 1300 m. vasario 
Bonifacas paskelbė bulę, 
nustatoma, kad kas 100 
bus švenčiami Jubilėjiniai Me
tai. Tikintiesiems, kurie išpažins 
savo nuodėmes ir darys atgailą, 
bus suteikiamas atleidimas kal
čių, už jas skirtų bausmių. Gauti 
tokiom dvasinėm malonėm nu
statomos tokios sąlygos: maldin
gos kelionės formoje romėnams 
30 kartų aplankyti šventųjų Pet
ro ir Pauliaus bazilikas, o sve
timšaliams — 15. Manoma, kad 
tais metais Romą aplankė du mi
lijonai maldininkų.

Šviesos ir šešėliai
Nepaisant Bonifaco VIII 

tvarkymo “ad perpetuam 
memoriam” (amžinam atmini
mui), Šventųjų Metų laikotarpis 
buvo keičiamas. Pirmiausia bu
vo nustatyta, kad Šventieji Me
tai bus švenčiami kas 50 metų, 
paskui — kas 33 metai ir paga
liau — kas 25 metai. Ypatingos 
istorinės sąlygos neleido švęsti 
Jubilėjinių Metų 1800 ir 1850 

'm. Pijus XI 1933 m. paskelbė 
nepaprastus Jubilėjinius Metus, 
paminėti 19 šimtmečių nuo pa
saulio Atpirkimo. Be to, ir bazi
likų lankymas nebuvo vienodas. 
Prie dviejų — Šv. Petro ir šv. 
Pauliaus 1350 m. buvo pridėta 
dar šv. Jono Laterane, o 1400 
m. dar ir Didžioji Marijos bazi
lika. 1425 m. pirmą kartą buvo 
atidarytos “šventosios durys” 
Laterano bazilikoje. Aleksand
ras VI įvedė šią apeigą visom 
kitom bazilikom.

XIV ir XV š. jubilėjai, ypač 
dėl Avinjono “nelaisvės” (po
piežių apsigyvenimo Avinjone), 
įgavo tam tikrų politinių moty
vų. Jubilėjiniai metai pradėjo 
prarasti pirminį savo originalu
mą. Juos kaikurie popiežiai pa
naudojo papildyti ištuštėjusiam 
Šv. Sosto iždui. Kiti jubilėjiniais 
metais norėjo pabrėžti popie
žiaus žemiškos valdžios galy
bę. Iš antros pusės, tikintieji, 
užsikrėtę atlaidų “kiekybės” li
ga, į jubilėjų pradėjo žiūrėti 
kaip gerą progą išsigelbėti nuo 
amžinosios bausmės. Pagausėjo 
dalyvavimas Mišiose, iškilo re
likvijų garbinimas ir atlaidų tei
kimas. Šiame laikotarpyje iš
kilo Liuterio ginčas, jo kova su 
atlaidais. Protestantų reforma 
pagreitino jubilėjinių metų re
formą. Nuo 1575 m. prasidėjo 
atsinaujinimas. Tais metais Ro
ma jau dvasiškai pasiruošė pri
imti viso pasaulio maldininkus.

Paskui vėl kaitaliojosi šviesos 
ir šešėliai. Baroko laikotarpyje 
ir Šventieji Metai buvo didelio 
išorinio iškilmingumo bei apei
gų pompastiškumo ženkle. Dėl
to sumažėjo asketinė jubilėjaus 
pusė. Tačiau jau XVIII š. vėl 
grįžtama prie dvasinės jubilėji- 
nių metų pusės. Benediktas XIV 
nustatė, kad esminė ir būtina są
lyga jubilėjaus atlaidams gauti 
yra išpažintis. 1875 m. jubilėji
niai metai buvo atšvęsti kaip so
lidarumas popiežiui, kuris, ita
lams užvaldžius Romą, pasida
rė “Vatikano belaisviu”. Pasku
tinių laikų jubilėjiniai metai vis 
labiau sudvasėja. Asmeninė at
gaila pakeičiama bendruomeni-

ne. Bažnyčia rodo pasauliui au
tentišką išganymo kelią ne tik 
paskiriems asmenims, bet ir vi
sai žmonijai. Padaugėja ne pa
vienių asmenų, bet kolektyvų, 
grupių Romos lankymas. Pvz. 
1950 m. Romą aplankė pusket-22 d.

kuria virto milijono maldininkų. Juos 
metų

p.a- 
rei

visus po karo tragedijos vedė 
stiprus taikos troškimas. Tų me
tų lapkričio 1 d. šv. Petro aikš
tėje minių akivaizdoje buvo pa
skelbta Marijos į dangų paėmi
mo dogma.

Dabartis
Dabar šventieji Metai daug 

kuo skiriasi nuo ankstesniųjų. 
Iki 1950 m. jie pirmiausia buvo 
švenčiami Romoje, čia juos už
baigus, dvasinės malonės (drau
ge ir jubilėjinių atlaidų gavi
mas) būdavo suteikiamos visų 
pasaulio vyskupijų tikintie
siems. šį kartą įvyko priešingai: 
jubilėjus prasidėjo praėjusių 
metų Sekminėmis ir truko iki 
gruodžio 24 d. (“šventųjų durų” 
atidarymo) visame katalikų pa
saulyje. Tiktai Romoje, atida
rius “šventąsias duris”, jubilė
jus įgavo įprastą eigą.

Šia naujove norėta pabrėžti 
vietinių Bažnyčių svarbą, kuri 
iškilo II Vatikano 
sprendimų ženkle. Drauge tai 
buvo pakvietimas ir paragini
mas visiem krikščionių bend
ruomenės nariam aktyviai daly
vauti Bažnyčios jubilėljuje. 
Ypač norėta pabrėžti, kad Šven
tieji Metai nėra privilegija tik 
tų tikinčiųjų, kurie gali atvykti 
į Romą.

Pirmoji šventųjų Metų fazė 
pavaizdavo gyvybinę funkciją 
vietos Bažnyčių. Jubilėjaus tiks
las ir uždavinys — išganymo do
vaną paskleisti visame pasauly
je. Dabar, pradėjus jubilėjinius 
metus Romoje, bus ne pakarto
jimas to, kas dėjosi atskirose 
vyskupijose, o tik užbaigimas ir 
apvainikavimas jubilėjinių me
tų, nukreipiant tikinčiųjų dėme
sį iš vyskupijų į krikščiony
bės centrą. Po maldingų kelio
nių į vietos katedras ir įvairias 
šventoves dabar maldininkai nu
kreipiami į Romą, kad paliudy
tų tikėjimo ir Bažnyčios vieny
bę, kad gautų naujų paskatų 
dvasiniam gyvenimui. Taip dva
sinis sąjūdis tęsiasi ir toliau, ei
damas prie savo viršūnės. Kata
likų Bažnyčia per Šventuosius 
Metus turi praturtėti dvasia, su
stiprinti tikėjimo ir Bažnyčios 
vienybę.

“Eglutės”
Neviena žinutė pasirodė spau

doje, kad vienintelis laisvajame 
pasaulyje vaikų laikraštėlis “Eg
lutė” švenčia savo 25 metų su
kaktį. Tą laikraštį redaguoja, 
leidžia ir platina lietuvaitės se
selės Putname, JAV-se. Jos at
lieka didelį švietimo darbą, nes 
kažin ar kita kuri organizacija 
įstengtų per tiek metų tęsti šį 
darbą. Seselės taip pat rūpinasi, 
kad “Eglutės” sukaktis būtų tin
kamai paminėta. Jos kreipėsi, 
prašydamos talkos, į Čikagoje 
veikiančius rėmėjus. Pastarieji 
sutiko padėti joms ir tuoj pat 
ėmėsi planingo darbo. Nutarta 
sukaktį paminėti 1975 m. spalio 
17 -19 d.d. Čikagoje. Jau suor
ganizuoti net keli atskiri komi
tetai. Vienas jų — piešinių paro
dai rengti Čiurlionio Galerijoje 
ir vaidinimui. Scenos veikalą pa
rašė “Eglutės” bendradarbė ir 
nuoširdi seselių rėmėja rašytoja 
Danutė Augienė. Režisuoja ak
torė ir pedagogė Zita Visockie- 
nė. Ji jau sutelkė būrį vaikų ak
torių ir pradėjo repetuoti.

Vaikų piešinių parodai orga
nizacinį komitetą sudaro: pirm. 
G. Meiluvienė, E. Abelkienė ir 
O. Gradinskienė. Talkinti sutiko 
dailininkai: D. Stončiūtė, A. 
Kaupas, E. Marčiulionienė ir R. 
Jautokaitė. Komitetas rūpinasi, 
kad piešinių paroda būtų įdomi, 
įvairi ir augšto lygio. Jis krei
piasi į lietuviškų mokyklų mo
kytojus, ypač į tėvus, kad jie 
ragintų vaikus piešti, tapyti ir 
siųsti jų darbus pirm. Grasilijai 
Meiluvienei, 4525 S. Rockwell 
St., Chicago, Ill. 60632, USA, 
pažymint dalyvio pavardę ir var
dą, amžių ir pilną adresą. Tokio 
pobūdžio lietuvių vaikų paroda 
rengiama pirmą kartą. Norima 
turėti piešinių iš viso laisvojo 
pasaulio kampų, kur tik yra lie
tuviukų. Kiekvienas parodos da
lyvis bus apdovanotas specialiu 
pažymėjimu. Be to, bus skiria
mos kelios premijos pagal daly
vių amžių.

sukaktis
Po parodos atidarymo bus va

karonė su rašytojais, “Eglutės” 
bendradarbiais. Šiai vakaronei 
vadovaus rašytoja Birutė Pūke- 
levičiūtė.

“Eglutė” per savo 25 gyvavi
mo metus augo, gražėjo, tobulė
jo. Ji yra visų mūsų pažiba ir yra 
būtina lietuviškam mažųjų ug
dymui. Tėveliai turėtų prenu
meruoti tą gražų laikraštuką sa
vo mažiesiems ir pratinti prie 
lietuviškos spaudos. Mokytojai 
tevartoja ją mokyklose kaip pa
galbinę priemonę klasės skaity
bai.

Čikagos rėmėjai ėmėsi didelio

SESUO ONA MIKAILAITĖ, dabar
tinė “Eglutės” redaktorė, Kanados 
lituanistinių mokyklų mokytojų su
važiavime Toronte Nuotr. S. Dabkaus

ir gražaus darbo. Jie tikisi, kad 
susilauks nuoširdžios paramos 
ir kad “Eglutė” dar ilgai žaliuos 
atšventusi savo 25-rių metų su
kaktį. M. R.

Susirinkimo

Džiaugiasi nauju “Eglutės” numeriu Putname sesuo Teresė Lukoševičiūtė 
su Šarūnu Abromaičiu ir Vilija Abromaityte

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, ofiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

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).

Visų rūiių automobilių Korės 
(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

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

21 ar daugiau? 
Dirbate pilnq

laikq? 
Vedąs?

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 j artimiausių 
OHIP.
Jūsų apylinkės OHIP 
visus jūsų klausimus.
Barrie 
114 Worsley Street 
726-0326
Hamilton
25 Main Street West 
528-3481
Kingston 
1055 Princess Street 
546-3811
Kitchener
68 King Street East 
745-7379

176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.)

Port Credit, Ont. Tel. 278-2757
LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bonk of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti ,visq meniiką darbg pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

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

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

Ministry of 
Health

Ontario
Hon. Frank s. Miller. Minister

įstaiga atsakys į

London 
227 Queens Avenue 
433-4561
Mississauga 
55 City Centre Drive 
275-2730
Ottawa 
75 Albert Street 
237-9100
Peterborough 
311 George Street North 
743-2140

St. Catharines 
15 Church Street 
682-6658
Toronto 
2195 Yonge Street 
(Eglinton) 482-1111
Windsor 
1427 Ouellette Avenue 
258-7560
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DAIL. DARGIO DAILĖS PARODA
TELESFORAS VALIUS

Š.m. balandžio 19-20 ir 26-27 
d.d. Toronto Prisikėlimo para
pijos Parodų salėje rengiama 
Ročesteryje gyvenančio Alfonso 
Dargio paroda. Tuo pačiu laiku 
organizuojamas ir ten gyvenan
čio rašytojo Jurgio Jankaus li
teratūros vakaras.

Dail. Dargis yra laukiamas 
Toronte jau seniai. Permaža bu
vo progų Toronto visuomenei 
susipažinti su jo kūryba, nes tik 
keliais atvejais Dargio kūryba 
buvo rodyta Toronte. Vienas jų 
buvo trečiosios PLB Seimo pa
rodos O’Keefe Centre proga. 
Nepaslaptis tačiau, kad iš spau
doje tilpusių atsiliepimų ar kri
tikos jo parodų proga JAV-se, 
Europoje ir kitur Dargio vardas 
yra žinomas. Jis kaip dailininkas 
sėkmingai dirba jau nuo Kauno 
meno mokykloje išugdyto pa
jautimo.

Dail. Alfonsas Dargis gimė 
1909 m. Reivyčiuose, Žemaitijo
je. Kauno meno mokykloje stu
dijavo 1929- 1936 m., kur šalia 
pagrindinės klasės (dekoracija) 
turėjo progos ilgesni laiką dirb
ti grafikoje pas prof. Adomą 
Galdiką. Tai jam padėjo pratur
tinti išsisakymo galimybes vė
lesnėje ir šiandieninėje kūrybo
je. Baigęs dekoratyvinę klasę 
pas prof. St. Ušinski 1936 m., 
gavo valstybinę stipendiją gilinti 
dailės studijas Vienos Meno 
Akademijoje, Austrijoje, kur 
studijavo iki 1940 m. Vasaros 
atostogų metu keliaudavo po 
Italiją, Vengriją, Čekoslovakiją, 
Prancūziją, Šveicariją ir Lietu
vą. Vienas tokių vasaros atos
togų Lietuvoje gerai prisimenu, 
nes buvo miela Dargį Kaune 
matyti bei gėrėtis jaunatviško
mis jo nuotaikomis ir įspūdžiais, 
patirtais studijų metu Vienos 
Meno Akademijoje.

Gaila, bet nebebuvo lemta 
Dargiui savąja kūryba prisidėti 
prie išsiilgto krašto dailės ugdy
mo, nes dar tais pat metais, vos 
įpusėjus jo darbui vieno veikalo 
pastatymo Valstybiniame Kau
no Teatre, Dargis repatrijavo į 
Vokietiją. Dėlto iki šiol gausus 
jo sėkmingos ir iškilios kūrybos 
metų vaisius yra “nubyrėjęs” 
nuo lietuviškosios dailės lobio 
tėvynėje.

1941 -1951 m. laikotarpyje 
Dargis (kaip dailininkas - deko
ratorius) intensyviai dirbo sce
nos ir filmų pastatymuose Vo
kietijos teatruose: Berlyne, Tep- 
litze, Gotha, Eisenache, Goettin- 
gene ir Hannoveryje. 1951 m. 
Dargis persikėlė į Ročesteri, 
JAV-se. Jei neskaityti keleto at
vejų, kai dailininkas buvo ilges
niam laikui išvykęs į Europą, 
Dargis visą JAV gyventą laiką 
praleido Ročesteryje, kur susi
darė išskirtinai pripažintą var
dą, laimėdamas premijas meti
nėse parodose Ročesterio Me
morial Meno Galerijoje ir Al
bright Meno Galerijoje Buffalo 
mieste.

Tarp visos eilės laimėtų pre
mijų ir atžymėjimų norėtųsi iš
kelti bent du svarbiausius jo lai
mėjimus. 1961 m. Dargis laimė
jo Rochester - Finger Lakes pa
rodoje pirmą premiją, kuri bu
vo vadinama “The Jurors Show 
Award” arba meno vertintojų 
premija, šis atžymėjimas reikš
mingas, nes davė Dargiui teisę 
rengti individualią parodą Ro
česterio Memorial Meno Galeri
joje 1961 m. rudenį. Už šią pa
rodą ir buvo Dargiui paskirta 
1961 metų “Lillian B. Fairchild 
Award” premija, kuri yra ski
riama Ročesteryje gyvenančiam 
menininkui už jo kūrybą dailė
je, poezijoje arba literatūroje. 
Dargiui ši premija buvo paskir
ta už jo kūrybą aliejuje.

Dail. Dargio darbai buvo iš
statyti daugelyje grupinių paro
dų Kaune, Rygoje, Taline, Ro
moje, Hannoveryje, Hamburge, 
Goettingene, Duesseldorfe, Kas- 
selyje, Muenchene, Niujorke, 
Filadelfijoje, Dalias, Nebrasko- 
je, Čikagoje, Buffalo, Brookly- 
ne ir kt. Daugeliu atvejų minė
tų vietų galerijose Dargis yra 
dalyvavęs po kelis..ar net kelio
lika kartų. Pavyzdžiui, Ročes
teryje — per 30 parodų. Taip 
pat surengė per dešimtį indivi
dualių parodų: Australijoje, Ita
lijoje, Persijoje, Turkijoje, Vo
kietijoje ir kt.

Alf. Dargio darbų turi šie mu- 
zėjai: Memorial Art Gallery, Ro
chester, N.Y.; Museum of Fine 
Art, Dallas, Texas; Museum of 
Modern Art, New York, N.Y.; 
Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphia, Pa.; The Hunting
ton Galleries, Huntington, W. 
V.; University of Delaware; Uni
versity of Nebraska ir kt.

Privačių asmenų nuosavybėje 
A. Dargio darbų yra Lietuvoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Indijo
je, Meksikoje, Anglijoje, Kana
doje, JAV-se.

Dargis savo kūryboje naudo
jasi įvairių technikų patirtimi. 
Tai leidžia jam nevaržomai keis
ti kūrybines nuotaikas, pasiren
kant tinkamiausias galimybes 
medžiagose. Todėl jo kūrybos 
tęstinumas iš vieno laikotarpio, 
dažniausiai trukusio keletą me
tų, pereina į kitą nuosekliai, ne
forsuojant ir išlaikant anksty
vesniojo laikotarpio kūrybinę ir 
techninę įtampą, ši dailininkui 
privaloma savybė ir buvo laidas 
taip mūsuose retam ir išskirti
niam pripažinimui.
Atsiųsta paminėti
THE CHURCH SUFFERING. 

Chronicle of the Catholic Church in 
Lithuania No. 8. Published by Lithu
anian R. Catholic Priests’ League 
of America, 64-14 56th Road, Mas- 
peth, N.Y. 11378, USA.

J. V., Lietuvių spaudos draudimo 
laikotarpis. Išleido VELS Centras 
1974 m., 31 psl. Mecenatas — kun. 
K. Senkus.

LIETUVIŲ DIENOS. 1975 m. sau
sis. Atsakingasis redaktorius ir lei
dėjas — A. F. Skirius, 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90029, USA.

Dailininko Alfonso Dargio kūrinys “Motina”, kuris bus išstatytas parodoje 
š. m. balandžio 19-20 ir 26-27 d. d. Toronto Prisikėlimo Parodų salėje

Čikagos Donelaičio augštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojų taryba. Iš kairės: Vyt. Gutauskas, I. Serelie- 
nė, dir. J. Sirka, vicedirektorė D. Bindokicnė, inspektorius J. Bagdonas, I. Smieliauskienė. Antroje eilėje: I. Stra- 
vinskytė, St. Bacevičienė, Br. Stravinskienė, S. Burokienė, J. Jasaitytė, R. Kučienė, B. Vindašienė. V. Noreika

Vertingas moksliniu darbu tomas
Aštuntojo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimo darbai
A. LINKUVIS

Praėjusių ir šių metų sąvar
toj pasirodė VIII Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos šuva-, 
žiavimo, įvykusio Toronte 1970. 
IX. 1-6, darbų tomas, išleistas 
Romoj. Jį, kaip ir ankstesnius 
(pradeadnt IV), redagavo kun. 
prof. Antanas Liuima, spaudos 
išlaidas padengė mecenatė Ele
na Mickeliūnienė. Korektūras 
peržiūrėjo kun. Rapolas Kra
sauskas, vardyną sudarė inons. 
Klemensas Razminas. Knyga 
iliustruota mecenatės portretu 
ir kaikurių dalykinių temų nuo
traukomis.

Stambus, 595 puslapių, leidi
nys apima daugumą to suvažia
vimo paskaitų, skaitytų 11-koje 
sekcijų. Palyginus knygos turi
nį su pridėta suvažiavimo pro
grama, matyti, kad vienas kitas 
paskaitininkas neatvyko, keli 
buvo skaitę, bet paskaitų spaus
dinti neįteikė. Iš 41 numatytos 
paskaitos pasigendame bent 6. 
Kadangi jų temos aktualios ar 
moksliškai svarios, tikėkimės, 
kad jos gal bus kitur atspausdin
tos. Pagal šio suvažiavimo sek
retoriaus kun. Jono Staškevi
čiaus sudarytą suvažiavimo dar
bų eigą matyti, kad suvažiavime 
dalyvavo iš viso 274 asmenys: 
222 svečiai ir 52 Akademijos 
nariai.

Redaktorius paskaitas sudėjo 
ne iš eilės, kaip jos buvo skaity
tos, bęt pagal tam tikrą biblio
grafinę gradaciją, pradedant te
ologija bei filosofija ir baigiant 
tiksliaisiais mokslais. Paskaitos 
skaitytos šiose sekcijose: teolo
gijos, filosofijos, literatūros bei 
kalbos mokslo, istorijos, archi
tektūros bei meno, socioligijos, 
psichologijos, pedagogikos, tei
sės, politikos bei ekonomikos, 
medicinos, gamtos ir tiksliųjų 
mokslų.

Visumos posėdžiuose
Visumos posėdžių paskaitos, 

skaitytos dr. Juozo Girniaus ir 
dr. Jono Aisčio (mirė 1973), vie
na suvažiavimą atidarant, kita 
uždarant, sudėtos pradžioj. Nuo 
čia ir metam žvilgsnį bent į pa
skaitų turinį ir pobūdį, nesileis
dami į nuodugnesnį jų vertini
mą, kurį, be abejonės, galėtų at
likti tik savų sričių specialistai. 
Beje, gera tai, kad daugumas pa
skaitų turi santraukas kuria 
nors svetima kalba (anglų, pran
cūzų, vokiečių). Bet tik nedauge
lis iš jų yra aprūpintos išsames- 
nėm bibliografijom. Bendrą pa
skaitų kryptį nusako redakto
rius prof. A. Liuima “Prakal
boj”, iškeldamas reikalą jieško- 
ti Tiesos šiais jau prof. St. Šal
kauskio užsimintais pagonėjimo 
ir barbarėjimo laikais: “Skelbia
ma taika, ir ilgimasi, laukiama 
jos. Tik be teisingumo ir tiesos 
ji nėra galima ... Tikra yra, nei 
melas, nei nežinojimas, nei tie
sos iškreipimas negali pagrįsti 
nei teisingumo, nei tikros tai
kos” (p. viii), čia jau nereikia nė 
aiškinti, kas šiais laikais dau- 
gausia tiesą iškraipo ir klastoja 
ir kas jau užmiršta ne taip dar 
seniai kartotą posakį “taika su 
teisybe”.

Dėlto jau pilnaties posėdžių 
paskaitoj “Tauta kaip žmogiško
ji tikrovė” dr. J. Girnius vienam 
iš “didžiųjų” metė teisingą _pa- 
stabą: “Kada kalba apie grėsmę 
“laisvajam pasauliui”, turi gal
voje tik save pačius, o dėl ma
žesniųjų tautų pavergimo nė 
kiek nesisieloja” (p. 21). Kitam 
“didžiajam” vėl meta kita ran
ka: “Atvirai rusifikacija ne
skelbiama, bet faktiškai vykdo
ma, pridengus ją gražiu “nacijų 
broliškumo” vardu” (p. 34). Tad 
quo vadis, didieji? “Lyg mažos 
tautos būtų koks parazitas, nuo 
kurio reikėtų žmoniją apvalyti” 
(p. 26).

Poeto J. Aisčio paskaita “Ka
nauninkas Juozas Tumas - Vaiž

gantas” buvo skirta 100 metų 
nuo Vaižganto gimimo sukakčiai 
paminėti. Čia prelegentas atvė
rė nemaža dalykų iš Vaižganto 
intymaus gyvenimo, kurių, be 
abejonės, nevienas būsim anks
čiau nežinoję. Tai pavyzdys, kaip 
rašytojas ėjo “per aspera ad ast
rą”. Ir tada Vaižgantą dar la
biau pamilstam, branginam.

Teologiniai klausimai
Teologijos sekcijoj aktualią 

paskaitą “Parapija — tautinio 
individualizmo puoselėtoja” da
vė kun. dr. A. Baltinis, primin
damas, kad Bažnyčia smerkia 
etninių grupių susijungimą su 
svetimom parapijom ir kad II 
Vatikano santaryba pritarė tau
tinei parapijai su sava kalba, 
muzika, menu. Išeitį tarp dviejų 
kraštutinumų — individualizmo 
ir kolektyvizmo—sprendė prof. 
St. Ylos vadovaujamas simpo
ziumas, kur dalyvavo prof. A. 
Paplauskas -Ramūnas (mirė 
1974), kun. dr. V. Cukuras, kun. 
dr. P. Gaida-Gaidamavičius. Ko
kia išeitis? Į tai atsako dr. P. 
Gaida savo paskaitoj “Krikščio
nis tarp kolektyvizmo ir indivi
dualizmo”: “Krikščionio dvidi- 
mensinis pasaulis nėra vien sak
ralinis gyvenimas, apimąs tiktai 
žmogaus santykį su Dievu bei 
jam artimas sritis. Tai pasaulis 
plačiosios apimties, kuriam yra 
sava ne tik sakralinė, bet ir pa
saulietinė sritis” (p. 102).

Filosofijos sekcijoje
Filosofijos sekcijos vadovas 

prof. J. Navickas pastebėjo, kad 
jo sekcijos paskaitininkai “lie
tuviškos minties ugdymui nėra 
pilnai atsidėję”. Tai daugiau 
tarptautinio pobūdžio paskaitos: 
prof.' S. Skrupskelio “Royce 
žmogaus sampratos pagrindiniai 
bruožai”, prof. J. Navicko “Są
monės brendimo vyksmas Hėge
lio fenomenologijoje”, prof. dr. 
V. Vyčino “Mitinė etika Heideg- 
gerio filosofijos principų švieso
je”. Tik prof. V. A. Mantauto 
“Žmogus, idėja ir idėjos proble
ma Vlado Pūtvio filosofijoje” 
panagrinėja lietuvio autpriaus 
filosofinius požvilgius jo išleis
tų raštų ir biografijos proga. 
Tarp kitko Pūtvis palaikė prof. 
Šalkauskio rytų ir vakarų sinte
zės mintį, pasisavinant iš abiejų 
pusių, kas lietuviui svarbiausia.

Literatūra bei kalba
Pradinuose suvažiavimuose 

menkai teatstovauta literatūros 
ir kalbos mokslo sekcija šįkart 
gerokai atkuto, duodama treje
to kalbininkų ir poros literatū
ros kritikų darbų. Prof. A. Kli
mas duoda mūsų kalbotyros ap
žvalgą, kritiškai žvelgdamas ir į 
okupuotos Lietuvos lingvistinius 
darbus. Prof. A. Sennas apžvel
gia svetimžodžius prieš krikščio
nybės priėmimą ir po jos. Pil- 
nesniam vaizdui, žinoma, reiktų 
žiūrėti ir į kitus jo darbus. Vie
nintelė paskaita anglų kalba bu
vo prof. W. Schmalstiego “A 
question without a clear an
swer”. Giliai lingvistiškai pa

KRYŽIUS IR PRISIKĖLIMAS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mą, kaip tai rodo korintiečių pavyz
dys ... Be kryžiaus sekimo neįma
noma dalyvauti prisikėlusiojo Vieš 
paties garbėje (p. 82).

Pagaliau nėra reikalo to nė 
sakyti. Jei ir Naujasis Testa
mentas šiuo klausimu nebūtų 
aiškus, užtenka pažvelgti į savo 
pačių gyvenimą, kad pamatytu
me, kad karalystė dar neatėjo, 
kad vestuvinė puota tik prasidė
jo ir kad prisikėlimas tėra ga
limybė, o ne tikrovė. Taip, 
džiaugtis galime, bet dar nepil
nai.

Iš viso glaudus ryšys tarp kry
žiaus ir prisikėlimo, atrodo, bu
vo dažnai nesuprastas krikščio
nybės praeityje. Korinto entu
ziastai nebuvo paskutiniai tos 
linkmės žmonės. 

grįstame rašiny sprendžiama 
baltų ir slavų ryšio problema 
pagal garsų kaitą su išvada: 
“the entire question of Balto- 
Slavic unity remains hanging in 
the air just as much today as it 
did one hundred years ago” (p. 
188). Prof. R. Šilbajorio suma
niai paruoštame darbe “Pasta
bos apie Donelaičio‘Metų’ struk
tūrą” kalbama apie fizinį ir so
cialinį aspektą, į pastarąjį įtrau
kiant ir religinį bei etinį, kuris 
iš tikrųjų poemoj gana žymus. 
Daugiau istorinės reikšmės turi, 
kruopščiai paruoštas A. Vaičiu
laičio darbas “Stendhalis Lietu
voje”.

Istorija, menas, sociologija
Istorijos mokslų sekcijoj 

prof. J. Jakšto “Lietuvos aušri
nė istoriografija” susisiekia ir 
su literatūra, pvz. su Pietario 
“Algimantu”, romantizmu. Pla
čiau panagrinėjęs Algirdo tikė
jimą to pat vardo paskaitoj, 
prof. R. J. Misiūnas galutinio at
sakymo neduoda, bet primena: 
“jei tenka abejoti tokiu (t.y. pro- 
voslavišku) jo tikėjimu, tai ten
ka abejoti ir jo veikla, susijusia 
su rusiškos kultūros plitimu 
Lietuvoje” (p. 251).

Architektūros ir meno sekci
joj, šalia bendresnio pobūdžio 
dail. Leono Urbono paskaitos 
“Kelionė į pasąmonės gelmes”, 
į lietuviškas temas gilinosi dr. 
A. Kulpa - Kulpavičius (“Lietu
vių liaudies medinių bažnyčių 
proporcijų apžvalga”), archit. 
Albertas Kerelis (“Žvilgsnis į 
lietuvių architektūrą”), dail. Te
lesforas Valius (“Pranas Dom- 
šaitis ir jo kūryba”). Deja, 
straipsniai neaprūpinti santrau
komis.

Socialinių mokslų sekcijos pa
skaitos, būtent Irenos Lukoševi
čienės “Socialinė lietuvių veik
la organizacijose” ir prof. Anta
no Musteikio “Akademinė am- 
basadorystė”, susisiekia su pe
dagoginiais mokslais, nes abu 
paskaitininkai naudojosi moks
lą vietėmis savo tyrinėjimams. 
Tai ne tik asmeninės patirties, 
bet ir mokslinės vertės darbai.

(B. d.)

$IV

$ Mėgstate rašyti? 
$ Esate kūrybiškas?

Mums reikia teatro 
veikalų, filmų scenarijų, 
televizijos skriptų bei 
idėjų, trumpų novelių, 
poezijos, biografijų, 
romanų, populiarios 
muzikos ir jos tekstų 
anglų kalba.
Susidomėkite, parašykite 
ir siųskite:
ENTERTAINEMENT 
CENTURY LTD.
7966 Beverly Blvd. #102 
Los Angeles, Cal. 90048, 
USA

II
i

Jėzaus išaugštinimas atėjo 
per tarnavimą — sunkų, skaus
mingą tarnavimą. Ir mums nėra 
kito pasirinkimo. Entuziastai, 
kurie bando pašalinti kryžių iš 
krikščionybės arba iškreipti 
procesą bei pakeisti jį “susitiki
mo sesija”, panaudoja masinio 
neigimo mechanizmą, kuris sa
vo esmėje suplaka viltį ir entu
ziazmą su tikėjimu. Taip pat jie 
dažnai sumaišo agresyvumą bei 
atkaklią iniciatyvą su meile. 
Kentėjimas, aprašytas šv. Mor
kaus dešimtajame skirsnyje, te
bėra gyvenimo centre. Tai ken
tėjimas, susijęs su džiaugsmu. 
Mes jau esame vestuvinėje puo
toje, bet tik jos įžangoje. Pa
grindinis patiekalas dar nėra 
atneštas.
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KULTURIffiJE VEIKLOJE
SIDABRINIAME TAUTYBIŲ FES 

TIVALYJE Klevelande, Music Hall 
salėje, žiūrovus šokiais ir dainomis 
džiugino apie 650 atlikėjų, priklau
sančių dvidešimčiai grupių. Liudo 
Sagio vadovaujama "Grandinėlė" at
liko veliuoniečlų “Aplinkinj", at
skleisdama dalelę mūsų vestuvinių 
papročių. Grojo “Grandinėlės” kape
la su vadovu Jonu Pažemiu. Dienraš
čio “The Cleveland Press” red. T. 
Boardman, atidarydamas festivalj, 
džiaugėsi, kad L. Sagio vadovaujama
me spektaklyje dalyvauja antros, 
trečios ir net ketvirtos kartos atsto
vai. To paties dionraščio tautybių 
skyriaus red. Eleanor Prech, cituo
dama visų 25 spektaklių pranešėją 
Theodore Andrica, festivalio išvaka
rėse priminė skaitytojams, kad festi
valiai yra išauginę tokias grupes, 
kaip “Grandinėlė", kuri jau yra žino
ma Europoje ir P. Amerikoje.

DIENRAŠTIS “THE NEW YORK 
TIMES” kovo 2 d. paskelbė savo 
bendradarbio Harold C. Schonbergo 
rašinį apie Bavarijos valstybinę ope
rą Muenchene, kuriai vadovauja ta
lentingas rež. Guenther Rennert. Ge
riausią įspūdį H. C. Schonbergui pa
darė Mocarto "Figaro vestuvių” 
spektaklis, kuriame grafą vaidino ky
lantis vokiečių baritonas Wolfgang 
Brendel, pasižymintis stipriu ir ryš-, 
kiu balsu, o grafienę — Lillian Su
kis, graži ir ideali šio vaidmens at
likėja. Tai neeilinis sol. Lilijos Šu
kytės talento pripažinimas įtakinga-' 
me amerikiečių dienraštyje. “Aidos" 
spektaklį nuo beveik visiškos nesėk
mės išgelbėjęs Amonasro vaidmens 
atlikėjas Kostas Paskalis, baritonas, 
greičiausiai yra graikas.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BE viešėjo Leonas Lėtas (Vytautas 
Adamkevičius), pirmuosius žingsnius 
poezijoj ir beletristikoj žengęs prieš
kariniais laikais Kauno jėzuitų gim
nazijoje. Jau tada jis turėjo polinkį į 
modernizmą, naujų formų jieškojl- 
mą, kurį pokaryje tęsė V. Vokietijoj, 
bendraudamas su broliais Jonu ir 
Adolfu Mekais, Algirdu Landsbergiu. 
Klubo nariams jis papasakojo apie 
savo kelią į grožinę literatūrą, pa
skaitė savo eilėraščių, išspausdintų 
“Metmenyse”, ir iš rankraščių. Porą 
tokių eilėraščių jis padainavo, pasi
naudodamas liaudies melodijomis. 
Gimnazijoje V. Adamkevičius dainuo
davo operečių vaidinimuose.

V. MYKOLAIČIUI - P U T I N U I 
skirtą vakaronę Čikagos Jaunimo 
Centre rengėjų vardu pradėjo ateiti
ninkų sendraugių pirm. dr. J. Gliau
delis. Gausiems dalyviams Putino 
kelius ir kryžkelius nušvietė Kazys 
Bradūnas, iškeldamas lietuviams bū
dingą kunigystės ir poezijos proble
mą, nes daug mūsų tautos kūrėjų 
buvo kunigai. Putino romanas "Al
torių šešėly” sustiprino lietuvių do
mėjimąsi literatūra. K. Bradūno 
nuomone, Maironis savo poezijoje 
buvo konkretesnis, Putinas — ab
straktesnis. Putinui labai daug įta
kos turėjo studijos Vakaruose. Jis 
yra pirmas lietuvių rašytojas vaka
rietiška prasme. Savo paskaitą K. 
Bradūnas iliustravo Putino eilėraš
čių posmais. M. Eivaitė skaitė jo ei
lėraštį "Vidurnaktis”, išverstą į vo
kiečių ir anglų kalbas. Tačiau di
džiausio dėmesio susilaukė juoston 
įrašytas paties Putino gyvas žodis 
— dalis jo skaitomo "Mėnesių” cik
lo, "Žilvino ir Eglės dialogas” bei 
kiti eilėraščiai. Vakaronės proga bu
vo surengta ir Putino raštų parodė
lė, papildyta svetimomis kalbomis 
išleistom antologijom, į kurias buvo 
įtraukti ir jo kūriniai.

REŽ. E. DAUGUVIETYTĖS • KU
DABIENĖS vadovaujamas Hamilto
no lietuvių teatras “Aukuras”, nese
niai atšventęs sidabrinį jubiljų, ba
landžio 12 d. gastroliuos Niujorke. 
Kultūros židinyje bus suvaidinta 
Anatolijaus Kairio drama "žmogus 
ir tiltas”, vaizduojanti 1941 m. suki
limo įvykius Kaune. “Aukurą” pa
kvietė ir jo viešnage rūpinasi Lietu
vių Fronto Bičiulių Niujorko sam
būris.

BIRUTEI PCKELEVICICTEI 
“Dirvos” novelės konkurso XIII pre
mija buvo įteikta Čikagoje, Lietu
vių Tautinių Namų salėje. Vertinto
jų komisijos — Vyt. Alanto, B. Gra
žulio ir Alf. Nako sprendimą pre
mijuoti novelę “Kaip Arvydas išėjo 
į žmones” perskaitė “Vilties” draugi
jos sekr. A. Juodvalkis, $500 premi
ją įteikė nuolatinis mecenatas S. Ka- 
šelionis, programai vadovavo “Vil
ties” pirm. K. Pocius. Laureatė skai
tė ištraukas iš šią premiją jai atne- 
šusios novelės ir “Draugo” premiją 
laimėjusio romano “Naujųjų Metų 
istorija”. Ji taipgi papasakojo apie 
savo paskutiniuosius kūrybinius dar
bus, pabrėždama posūkį vaikų lite- 
ratūron, kurį liudija jau išleistos ei
liuotos knygutės "Peliukai ir plaš
takė”, “Daržovių gegužinė", “Kalė
dų dovana”, "Skraidantis paršiukas”, 
“Klementina ir Valentina”, iš spaus
tuvės besiruošiantis iškeliauti “Ri
mas pas Kęstutį”. “Draugo” ir "Dir
vos” konkursų premijas ji panaudo
jo su vaikais sukurtam trumpam fil
mui "Kalėdų sapnas". Išlaidoms pa
dengti trūksta tik poros šimtų do
lerių.

DAIL. EVA KUBBOS, gyvenanti 
Australijos Sydnėjuje, NSW valsti
jos meno galerijoje surengtoj paro
doj laimėjo pagrindinę Pring pre
miją, kuri jai buvo paskirta kaip ge
riausiai moteriai dailininkei 1974 m. 
Premijos susilaukusį jos paveikslą 
“Pavasario daina” įsigijo sydnėjiš- 
kis Alfonsas Giliauskas. Iš lietuvių 
dailininkių šioje parodoje ji buvo 
zienintėlė dalyvė.

ALDONA LIOBYTE, Vilniuje gi
musi aktorė ir rašytoja, amžiaus še
šiasdešimtmečio proga susilaukė nu
sipelniusios kultūros veikėjos vardo. 
Sukaktuvininkė lietuvių kalbą ir li
teratūrą yra studijavusi 1935-39 m. 
Kauno universitete, “Vaidilos” teat
re dirbusi 1941-45 m., Vilniaus dra
mos teatre 1945-49 m. Lietuvos te
atruose žiūrovų buvo šiltai sutiktos 
liaudies pasakų motyvais vaikams 
sukurtos jos pjesės “Kupriukas mu
zikantas”, “Meškos trobelė”. Yra pa
ruošusi pasakų rinkinius “Šimto zui
kių piemuo", “Gulbė karaliaus pati”, 
"Nė velnio nebijau”, parašiusi pasa
kas “Mėnuo saulužę vedė”, "Pabė
gusi dainelė”, knygelę apie kultūri
nius augalus “13 žaliųjų draugų”. 
Vilniaus dramos teatrui inscenizavo 
A. Vienuolio “Paskenduolę”, P. Cvir
kos “Meisterį ir sūnų".

VILNIUJE VIESEJO latvių šokių 
ansamblis "Daile”, įsteigtas 1968 m. 
Jis remiasi latvių liaudies tradicijo
mis, bet stengiasi kurti naujas for
mas, perteikti dabarties pulsą. Pir
moje koncerto dalyje buvo atlikti 
šokiai, supinti su dainomis bei in
strumentine muzika. Vokalinė grupė 
padainavo dainų, jų tarife ir mūsų 
liaudies dainą "Kas subatos vakarė
lį”. Antrą koncerto dalį sudarė ves
tuvinės tematikos vientisas choreo
grafinis vaizdelis “Berneliui ranką 
padaviau”. Orkestrinėje grupėje — 
simfoninio orkestro instrumentai, pa
pildyti akordeonu, estradinio orkest
ro mušamųjų komplektu. Kuoklėmis 
pasinaudojama tik kaikuriuose pro
gramos numeriuose. Vaizdą silpnina 
mikrofonai, dirigentas scenoje. An
samblio meno vadovas ir choreogra
fas yra Uldis žagata. Recenzentų 
nuomone, "Daile” liudija latvių an
samblių atsilikimą nuo mūsiškių — 
“Lietuvos", “Rasos”, "Vaivos" ir kt.

VILNIAUS PUČIAMŲJŲ OR
KESTRAS “Trimitas”, vadovaujamas 
R. Balčiūno, paruošė kompozitorių 
J Navakausko ir A. Raudonikio nau
ją koncertinę programą, kuri pirmą 
kartą buvo atlikta Druskininkuose.

KOMPOZ. J. TAUSINGERIS, Pra
hos konservatorijos vadovas, lankėsi 
Vilniuje. Viešnagės proga Vilniuje 
ir Kaune įvykusiuose Vilniaus fil
harmonijos simfoninio orkestro kon
certuose buvo atliktas jo kūrinys 
“Avė Maria”. Vilniaus kompozitorių 
namuose svečias susitiko su kompo
zitoriais J. Karosu, V. Bagdonu, K. 
Kavecku, A. Senderovu, O. Balakaus
ku, susipažino su į juosteles įrašy
tais lietuvių kompozitorių naujau
siais kūriniais.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAU
GIJOS salone Vilniuje buvo sureng
ta apie 100 meninių nuotraukų paro
da “Žmogus ir kultūra”, skirta Lie-, 
tuvos kultūros darbuotojų II suva
žiavimui. Ypač gausus buvo portretų 
skyrius, lankytojus supažindinęs su 
rašytojais, dailininkais, kompozito
riais, aktoriais, saviveiklos žymūnais, 
meno vadovais ir bibliotekininkais. 
Kultūrinius įvykius atspindėjo re
portažinio pobūdžio nuotraukos.

AKTORIAUS KAZIO JURASUNO 
deimantinę amžiaus sukaktį paminė
jo Lietuvos teatralai. Sukaktuvinin
kas aktoriaus kelią yra pradėjęs 1918 
m. J. Vaičkaus dramos studijos spek
takliuose, Kauno dramos teatro stu
diją baigęs 1929 m. Dirbo Kauno ir 
Šiaulių dramos teatruose. 1941-48 m. 
buvo Kauno jaunojo žiūrovo teatro 
meno vadovu ir režisorium. 1952 m. 
buvo pasiųstas tobulintis į Maskvos 
Lunačarskio teatrinio meno institutą ° 
ir grįžęs iki 1962 m. dirbo Kauno 
dramos teatre, kol iš jo turėjo pasi
traukti dėl sušlubavusios sveikatos. 
Lietuvos teatruose jis yra sukūręs 
daugiau kaip 150 įvairių vaidmenų. 
Sukaktuvininkui taipgi nesvetimas ir 
radijo vaidinimų bei veikalų rašy
mas. Vien tik Kaune apie 300 kartų 
buvo suvaidinta jo inscenizuota liau
dies pasaka "Eglė žalčių karalienė”.

STOCKHOLMO UNIVERSITETO 
akademinis choras, įsteigtas 1931 m., 
gastroliavo Vilniuje ir Kaune. Jo 
vadovas yra Švedijos Kompozitorių 
Sąjungos pirm. Eskilas Hembergas. 
Abu koncertai buvo pradėti senųjų 
klasikų motetais, madrigalais, už
baigti švedų kompozitorių O. Lind- 
bergo, D. Vikanderio, C. Paulsono 
dainomis, į kurias yra įjungtį šnabž
desiai ir net šūksmai. Kompoz. Kon
rado Kavecko teigimu, choro daina
vimas pasižymėjo tvirta intonacija, 
įtikinamu niuansavimu. Ypač geri 
buvo tenorai ir altai, silpnesni — 
dusliau skambėję sopranai ir bosai.

SĄJUNGINIAME JAUNŲJŲ LI
TERATŲ pjesių konkurse jaunimo 
temomis varžėsi apie 200 dramatur
gų. Skatinamąsias premijas laimėjo
L. Jacinevičius už pjesę “N kilo
metre”, S. Šaltenis ir L. Jacinevi
čius už operetę “Ugnies medžioklė 
su varovais”, kuriai muziką yra su
kūręs kaunietis kompoz. G. Kupre
vičius. Šią operetę jau repetuoja 
Vilniaus jaunimo teatras.

F. ROZINERIO APYSAKĄ APIE
M. K. ČIURLIONĮ "Himnas saulei” 
išleido Maskvos leidykla “Molodaja 
gvardija”.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRE 
nuotykingą E. Švarco pjesę “Pasku
tinis stebuklas” pastatė rež. Nataša 
Ogaj, apipavidalino dail. Joana Tau- 
janskienė. Šioje pjesėje apie meilę, a 
švelnius jausmus pinasi lyrika su 
satyra, groteskas — su tragizmu. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka akto
riai I. Cepkevičiūtė, St. Paska ir V. 
Beinoraūis, talkinami teatro studi
jos auklėtinių — L Rukšnaitytės, V. 
Matulioko, K. Rudėno. V. Kst.
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SPORTAS Čikagoje įvyksiančiose SALFASS 
krepšinio pirmenybėse dalyvaus ke
lios Vyčio krepšinio komandos. A. S.

* * *

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

Vasario 22 d. įvyko S. Amerikos 
taitiečių slidinėjimo pirmenybės 
Blue Moutain Park Ski Resort, Col
lingwood, Ont. Pirmenybes organiza
vo V. Paulionis Kanados sporto apy
gardos vardu. Buvo rungtyniaujama 
slalome ir didžiajame slalome. Daly
vavo penkios grupės: mergaičių - mo
terų (dėl mažo dalyvių skaičiaus nė
ra amžiaus ribos), jaunučių berniu
kų ligi 14 m., jaunių ligi 18 m., vy
rų (elitas) ligi 45 m., vyrų veteranų 
per 45 m. Iš viso buvo 40 slidininkų, 
kurių 24 lietuviai. Vytenio Čiurlionio 
dėka panaudota nauja laiko skaičia
vimo sistema. Tvarkos tarnybą su-

nesusirinko, ir laimėjimas buvo už
skaitytas priešininkėms. Pirmamečių 
krepšininkių pasirodymus ir laimė
jimus reikia augštai vertinti. Ko
mandai vadovavo ir daug rūpesčio 
įdėjo O. Radzevičienė ir D. Gra
bauskaitė. Komandoje žaidė: L. Ra
dzevičiūtė, A. Sinkevičiūtė, R. Ba- 
liūnaitė, K. Šimkutė, R. Slapšytė, I. 
Balsytė, A. Kasperavičiūtė ir L. Ži
linskaitė.

Krepšininkai pradėjo rimtai orga
nizuotis. Neseniai įvykusiame krep
šininkų susirinkime išrinkta nauja 
vadovybė — vadovas P. Berneckas 
ir treneris A. Klimas. Linkime 
jiems sudaryti Vyčio vardo vertą ko
mandą.

Paulius Stanevičius, Stayner, Ont., 
gyvenantis lietuvis, vėl pasižymėjo 
kaip gabus sportininkas. Georgian 
Bay mokyklų uždarų patalpų pirme
nybėse, kurios vasario 26 d. įvyko 
Toronto CNE Coliseum patalpose, 
laimėjo 4 pirmas vietas ir pasiekė 
2 naujus rekordus. Šuolyje į tolį jis 
nušoko 21,8% pėdų (6.62 m) ir tri- 
šuolyje nušoko 43-4% pėdų (13.22 
m.). Tai nauji šio distrikto rekor
dai. Jis taip pat laimėjo pirmą vie
tą šuolyje į augštį 6% pėdų (1.84 
m.) ir Staynerio mokyklos 4x50 
estafetėje. P. Stankevičius yra ypa
tingų gabumų sportininkas — geras 
krepšininkas, tinklininkas, lengva
atletis ir slidininkas. A. S.

GARBENS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
^College St, Toronto, Ont ye| 532.340()

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8^2%
Antradieniais 10-3 Ę taupomąsias - savings s-tas 7’/a %
Trečiadieniais uždaryta = depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9V1%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 9’/g%

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

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

PELNAS, bet sąžiningos 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, (^DBuX\įXe>
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

darė Vyčio klubo nariai: S. Kra- 
šauskas, L. Radzevičius, J. Žukaus
kas, A. Balnis, K. Ališauskas ir J. 
Gustainis. Tiksli ir greita jų tarny
ba prie slidinėtojų išleidimo ir pri
ėmimo ir vartų saugojimo įgalino at
likti du didžiojo slalomo nusileidi
mus. To per pastaruosius trejus me
tus nebuvo spėta padaryti. Įžangi
nius vartus puošė didelis, gražiai iš
siuvinėtas įrašas “N. A. Baltic 
Races”. Jį paruošė L. Stosiūnas. Štai 
pasekmės.

SLALOMAS
Mergaičių - moterų: 1. H. Lattr, 

estė, 2. G. Presnikovs, latvė, 3. A. 
Kuus, estė. Jaunučių: 1. L. Stripinis; 
kiti neužbaigė. Jaunių: 1. R. Kuus,
2. E. Pasnoja, estai. Vyrų: 1. L. La
ter, 2. P. Valjas, 3. A. Kunder, estai. 
Vyrų veteranų: 1. V. Čiurlionis, 2. J. 
Jonaitis, 3. H. Lapas.

DIDYSIS SLALOMAS
Merg. - moterų: 1. Later, 2. A. 

Kuus, 3. G. Presnikovs. Jaunučių: 1. 
L. Stripinis, 2. J. Pamoja. Vyrų: 1. 
P. Valjas ir A. Kunder, estai, 2. R. 
Gudelis, 3. A. Levaids, latvis. Vyrų 
veteranų: 1. A. Nakas, 2. H. Lapas,
3. O. Stirajs, latvis. Iškiliausia sli- 
dinėtoja — H. Later, estė; iškiliau
sias slidinėtojas — P. Valjas, estas. 
Pagal tautybes: 1. estai, 2. lietuviai, 
3. latviai.

Iš baltiečių pirmenybių buvo iš
vesti ir lietuvių pirmenybių rezulta
tai.

SLALOMAS
Merg. - moterų: 1. V. Stripinytė, 

Tor. Vytis. Jaunučių: 1. L. Stripi
nis, Tor. Vytis. Vyrų: 1. M. Kairys, 
Hamilt. Kovas, 2. R. Lapas, Tor. 
Vytis, 3. J. Žolpys, Tor. Vytis. Vyrų 
veteranų: 1. V. Čiurlionis, Kiev. Žai
bas, 2. J. Jonaitis, Tor. Vytis, 3. H. 
Lapas, Tor. Vytis.

DIDYSIS SLALOMAS
Merg. • moterų: 1. V. Stripinytė, 

Tor. Vytis. Jaunučių: 1. V. Stripinis, 
Tor. Vytis. Jaunių: V. Grinius, 2. M. 
Sungaila, Tor. Aušra. Vyrų: 1. R. 
Gudelis, Tor. Vytis, 2. M. Kairys, 
Ham. Kovas, 3. R. Sungaila, Tor. 
Aušra. Vyrų veteranų: 1. A. Nakas, 
Detr. Kovas, 2. H. Lapas, Tor. Vy
tis, 3. L. Stosiūnas, Tor. Vytis.

Mūsų rėmėjų J. Gustainio, B. Jac
kaus, Z. Jackaus, S. Kėkšto, A. Skre- 
būno ir dr. J. Sungailos dėka visiems 
lietuviams buvo įteiktos gražios do
vanos.

Iškiliausia lietuvaitė slidinėtoja
— Vida Stripinytė. Jai teko dr. J. ir 
A. Sungailų pereinamoji taurė. Vida 
yra labai stipri slidinėtoja. Tarp bal-. 
tiečių laimėjo tik IV vietą, bet paro
dė augštą klasę, labai mažai atsilik
dama nuo estaičių ir latvaitės, ku
rios yra slidinėjimo instruktorės ir 
vienos iš geriausių slidinėtojų.

Iškiliausias lietuvis slidinėtojas
— Linas Stripinis. Jam teko Toron
to lietuvių privataus žvejų klubo 
“Kirvis” taurė. Linas yra tik 13 me
tų, bet jo slidinėjimo lygis prilygsta 
jau vyrų ir ateityje gali pasiekti ge
rų rezultatų. V. P.
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkai (10 berniukų ir 
3 mergaitės) dalyvavo Toronte įvy
kusiose centrinės Kanados jaunių 
pirmenybėse. Geriausiai šiose pir
menybėse žaidė mergaitės. Iki 13-kos 
metų grupėje laimėtojos: 1. G. Ne- 
šukaitytė, 2. A. Sinkevičiūtė, 3. L. 
Radzevičiūtė. G. Nešukaitytė taip 
pat laimėjo pirmas vietas 15 m. gru
pėje ir mišriame dvejete kartu su 
G. Eng. 17-kos metų grupės baigmė
je pralaimėjo B. Plučaitei ir liko II

“°s Baigėsi streikas
Federacinės valdžios 18.600 

tarnautojų streikas baigėsi at
lyginimų padidinimu 29,25% 
per 26 mėnesius. Naujoji sutar
tis, kurią turi patvirtinti “Pub
lic Service Alliance” unijos na
riai, apima laikotarpį nuo 1974 
m. lapkričio iki 1977 m. sausio. 
Pirmiausia visi šios unijos na
riai gaus po $600 už infliacijos 
padarytus nuostolius. Per pir
muosius 14 mėnesių atlygini
mai bus padidinti 18%, per se
kančius 12 mėnesių — 11,25%. 
Rotaciniai unijos streikai dau
giausia žalos padarė paštui, ori
niam susisiekimui ir grūdų eks
portui, nes šiai unijai priklau
so pašto mechanikai, aerodro
mų pakilimo bei nusileidimo ta
kų valytojai, grūdų svėrėjai ir 
tikrintojai. Iždo tarybai vado
vaujantis ministeris J. Chretien 
savo oficialiais pranešimais įsi
pareigojo traukti teisminėn at
sakomybėn nelegalius streiki
ninkus — apie 2.000 šios unijos 
narių, kurių paslaugos yra lai
komos būtinomis net streiko 
metu ir kuriems nėra leidžiama 
streikuoti.

Naują pašto streikų bangą 
pranašauja kitų dviejų unijų 
reikalavimai — laiškanešių ir 
paštininkų. Laiškanešių unija 
nori 56% valandinio atlygini
mo padidinimo per vienerius 
metus. Konkrečiai tai reiškia 
$2.50 papildą prie dabartinio 
$4.44 valandinio vidurkio. J. 
Davidsono vadovaujama pašti
ninkų unija pirmiausia reika
lauja paštą padaryti valdine 
bendrove (crown corporation) su 
gerokai platesnėmis derybų tei
sėmis ir kiekvienam nariui su
mokėti po $1.500 — $2.000 
kompensacijos už infliacijos 
nuostolius. Tolimesnis šios uni
jos reikalavimas — atlyginimų 
padidinimas 71% ir 30 valan
dų darbo savaitės įvedimas. Už 
tą 30 valandų savaitę paštinin
kams turėtų būti mokamas 40 
valandų atlyginimas. Tada paš
tininkai per 30 valandų uždirb
tų $315, t.y. gautų po $10.50 už 
darbo valandą. Kadangi dabar
tinis jų atlyginimas yra apie 
$4.59, praktiškai toks algų pa
didinimas per vienerius metus 
prašoktų 100%. Prie šių besai
kių ir tiesiog vyriausybę provo
kuojančių reikalavimų yra jun
giama visa eilė smulkesnių. Jų 
tarpe — keturios papildomos 
šventės, kurių viena liudija ko
munistų įvykdytą infiltraciją. 
Mat, ši unija, nepaisydama jau 
turimos kanadiškos Darbo Die
nos rugsėjo mėnesį, dar nori 
švęsti ir Gegužės 1. Savaime 
suprantama, pašto ministeris 
B. Mackasey tokių fantastinių 
reikalavimų negalės patenkinti. 
Belieka tikėtis, kad jie prem
jero P. E. Trudeau vyriausybę 
privers imtis pašto reformos ir 
unijos tvardymo įstatymo ke-

perdaug lėto Kanados pašto 
darbo. Pašto paslaugos galėtų 
būti pabrangintos tik tada, kai 
pagerės jų kokybė, šią proble
mą jis tikisi išspręsti automa
tinių laiškų skirstymo mašinų 
įvedimu. Deja, net ir geriausios 
mašinos nepakeis paštininkų, o 
jų eilėse yra tokių, kurie sąmo
ningai lėtina paslaugas ir savo 
galią demonstruoja nelegaliais 
streikais.

Ateitininkų žinios
Elementarinės žinios apie ateiti

ninkų struktūrą. Ateitininkų Fede
raciją sudaro trys sąjungos: moks
leivių, studentų ir sendraugių. Fede
racijos vadas šiuo metu yra dr. P. 
Kisielius. Sąjungų pirmininkai: 
moksleivių — Kęst, šeštokas su 
centro valdyba Hamiltone; studentų 
— Eug. Girdauskas su visa valdyba 
Toronte; sendraugių — J. Laučka, 
kuriam dabar išvykus Vokietijon, 
pirmininko pareigas eina P. Balta
kis.

Kiekviename mieste, kur yra atei
tininkų, veikia visų trijų sąjungų pa
daliniai, turintys savo vietines val
dybas, priklausančias centro valdy
boms. Toronte moksleivių kuopos 
pirmininkė yra N. Cižikaitė, studen
tų — J. Abromaitis ir sendraugių — 
V. Krikščiūnas.

Jaunučiai — pradžios mokyklą 
lanką ateitininkai priklauso moks
leivių sąjungai. Jos centro valdyba 
turi atskirą komisiją, kuri rūpinasi 
jaunučių reikalais, šiuo metu tai ko
misijai vadovauja Vikt. Nakas.

Ateitininkų taryba, veikianti ša
lia federacijos, rūpinasi bendrais at
eitininkų sąjūdžio ideologiniais ir pa
saulėžiūriniais klausimais. Tarybos 
pirmininkas šiuo metu yra kun. Ged. 
Kijauskas, SJ.

Velykų švenčių proga stenkimės 
pajusti prisikėlusį Kristų savo širdy
se. Linkime, kad Kristus stiprintų ir 
gaivintų mus kiekvieną dieną, ne tik 
Velykų proga. Tegu tampa mūsų šū
kis “Visa atnaujinti Kristuje” kas
dieninio gyvenimo centru. Prisimin
kime maldoj ateitininkus Lietuvoje.

Skautų veikla
• Prisikėlimo šventė tepaskatina 

ir vėl viso pasaulio seses ir brolius 
vieningai budėti lietuviškoje skauty- 
bėje, neprarandant vilties pamatyti 
pasaulį geresnį, negu jį atradome.

• Švenčiausiojo adoracijoje vie
netai yra prašomi dalyvauti švento
vėse ten nurodytu laiku.

• LSS tarybos pirmijos praneši
mu, Vasario 16 proga pakelti šie 
Kanados rajono vadovai-vės: į vyr. 
sk. 1. — s. P. Balsas; į sktn. 1. — ps, 
E. Jurgutienė, ps. B. Poška, ps. I. 
Zubienė; Geležinio Vilko ordinu ap
dovanotas v. s. Č. Senkevičius; Padė
kos ordinu — v. s. K. Batūra.

• Akademikų skautų surengtame 
supažindinime su prof. Stepono Ko
lupailos mopografija kovo 15 d. kal
bėjo fil. inž. J. Danys iš Otavos, 
kuriam rengėjai taria skautišką ačiū. 
Taipgi dėkoja foto meno parodos 
dalyviams: T. Gurevičiui, R. Karkai, 
K. Poškui, T. Macui, M. Macui, L. 
Ciplijauskui, V. Pranaičiui, V. Tarnu- 
laičiui, A. Dailydei ir A. Valiūnui. 
Jei kas norėtų įsigyti prof. St. Ko
lupailos monografiją, tepaskambina 
A. Gapučiui tel. 763-3759.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ST. CLARENS GATVĖJE, modernus 10 kambarių atskiras namas su 
dideliu kiemu; garažas, pilnai modernizuotas, užbaigtas rūsys. Netoli 
Prisikėlimo parapijos šventovės. Apie $10.000.00 įmokėti.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, 2-jų šeimų dvibutis, dvi 
modernios virtuvės ir prausyklos, kilimai, augštas rūsys, privati 
vieta automobiliui. Įmokėti tik $15,000. Viena atvira skola.
INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus, atskiras 12 kambarių namas. 
4 kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; dvigubas garažas. 
Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola.
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

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8 Vi % už 1 m. term. dep.
7’/g% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/»% už mortgičius

milijonų dolerių

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

(American Express).

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

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

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

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

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

1 113 Dundas St. W., * ■ CAC4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 eh NUOLAIDA

All ABIf IO Da^IAab* >• Sąžiningas patarnavimas■ J. lYlUAAid ACalIOr . Parūpiname martgHius 

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ

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

Kastinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

vietoje. Kiek blogiau sekėsi berniu
kams. Trylikos metų grupės baigmė
je P. Tutlys ir J. Karpis pralaimėjo 
geriau žaidusiems ir daugiau paty
rimo turintiems japoniukams. Ten
ka pasidžiaugti jaunųjų stalo tenisi
ninkų daroma pažanga. G. Nešukai
tytė netrukus vyksta į New Brun
swick dalyvauti Kanados jaunių pir
menybėse.

V. Nešukaitytė dalyvavo stalo te
niso turnyre Montrealyje. Moterų 
pusbaigmy pralaimėjo montrealietei 
M. Domonkos. V. N. dar neapsiprato 
su naujos mokyklos stiliumi, ir tas 
šiuo momentu kenkia jos žaidimui. 
Nežiūrint to, Montrealyje ji laimė
jo pirmas vietas moterų ir mišria
me dvejete.

Mergaitės D (12) nesėkmingai už
baigė CYO krepšinio pirmenybių 
pusbaigmio žaidimus. Pirmąsias 
rungtynes vytietės su St. Edwards 
sužaidė lygiomis 11:11, tačiau ant
roms rungtynėms dėl sniego pūgos

liu.
Pašto ministeris B. Macka

sey federaciniam parlamentui 
pateikė biudžetinių 1973-74 m. 
rekordinį $177,2 milijono paš
to deficitą, kuris per tuos metus 
paaugo $114,2 milijono. Iš šios 
sumos $73,8 milijono pareika
lavo paštininkų atlyginimų pa
kėlimas. Deficitą dar labiau 
padidins naujosios pašto unijų 
sutartys. B. Mackasey pripažįs
ta, kad Kanados, pašto paslau
gos yra pigesnės nei daugely
je kitų kraštų. Pvz. už I klasės 
laišką Kanadoj reikia mokėti 
tik 8 centus, o JAV — 12 cen
tų, Britanijoje — 15, V. Vokie
tijoje — net 22. Normalia prie
mone deficitui sumažinti galėtų 
būti pašto paslaugų pabrangini
mas, bet pašto ministeris B. 
Mackasey šį žingsnį atmeta dėl

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundės požeminio, o Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotos sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIM IN KEVIČIUS

• Į Birutės draugovę įstojo v. sk. 
si. I. Punkrienė .

• Skaučių uniformoms medžiaga 
gaunama pas ps. A. Jankaitienę tel. 
762-9183.

• “Šatrijos” tunto tiekimo sky
rių sutiko tvarkyti s. P. Saplienė. 
Tel. 654-9052.

• “Skautų Aido” ir “Lietuviško
sios Skautijos” prenumeratas priima 
įgaliotinė ps. B. Abromaitienė tel. 
532-4793.

• Kaziuko mugės metu “Skautų 
Aidui” surinkta $232. Didelis ačiū 
O. Indrelienei už talką. Č. S.

Studentų žinios
Studentų klubo valdyba 1975-76 

metams buvo išrinkta kovo 12 die
nos susirinkime: pirm. Vytas Micke
vičius, vicepirm. Dalia Sokolovaitė, 
parengimų vadovė Donata žulytė, 
sekretorė Snaigė Valiūnaitė, iždinin
kas Andrius Gaputis. Linkime daug 
sėkmės naujajai valdybai!

Pajieškojimas
Nuo 1928 m. Kanadoj gyvenęs Jo

nas Garbauskas mirė 1974 m. gruo
džio 16 d. ir paliko pinigų, kuriuos 
galėtų paveldėti jo giminės. Velio
nis yra gimęs 1898 m. Panevėžio 
apskr. J. Garbausko įpėdiniai gali 
kreiptis palikimų reikalu šiuo adre
su: Consulate General of Lithuania, 
1 Trillium Terrace, Toronto, Onta
rio, M8Y 1V9

971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

R. CHOLKAN & CO. chūlkrd LTD. REALTOR
REAL ESTATE —

GENERAL INSURANCE
ROYAL YORK — BLOOR, atskiras 3 miegamųjų vienaaugštis, už
baigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
KIPLING — RATHBURN rajone skubiai parduodamas 3 miegamųjų 
vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu. Galbūt 
galima nupirkti apie $5.000 pigiau, negu prašo.
HIGH PARK — BLOOR, atskiras mūrinis originalus tributis, tik ke
liolikos metų senumo, 3 garažai su privačiu įvažiavimu. Apie $20.000 
įmokėti. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
ISLINGTON — BLOOR, atskiras mūrinis 5 kambarių namas, pilnai 
įrengtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu įvažiavimu, apie 
$10.000 įmokėti. Labai neaugšta kaina, nepertoli nuo požeminio trau
kinio. Parduoda vyresnio amžiaus našlė.
WINDERMERE — BLOOR, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, netoli krautuvių bei požeminio 
traukinio.
BARRIE — 400 PLENTAS, 100 akrų ūkis su 8 kambarių namu ir 
kitais trobesiais.
KING TOWNSHIP — 400 PLENTAS, 64 akrų ūkis su 6 kambarių 
namu, tik apie 25 mylios nuo Toronto

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



SKAITYTOJAI PASISAKO

Vasario 16 iškilmės kalbėtojai Windsore, Ontario. Iš kairės: Marytė Dum
čienė, pirm. Joana Kuraitė, Viktoras Nakas, Aldona Tautkevičiūtė, Rūta 
Čerškutė. Labai gražiai pavykęs minėjimas buvo surengtas daugiausia 
jaunimo pastangomis

RODNEY,
KANADOS UŽSIENIO REIKALŲ 

ministeriuį raštą parašė Edvardas 
Ciparis. Jame autorius protestuoja 
prieš pasyvią Kanados užsienio rei
kalų politiką, kuri nekreipia dėme
sio į žmogaus teisių laužymą Sov. 
Sąjungos užimtuose kraštuose ir pa
čioje Sov. Sąjungoje. Protestui pa
remti suminėti faktai iš sovietų siau
tėjimo Lietuvoje. Rašte, be kitko, 
sakoma: “Pone Ministeri, prašome 
imtis akcijos, kad nekaltos šios poli
cinės valstybės teroro aukos būtų 
tuojau paleistos. Jeigu tie asmenys 
yra jau nuteisti, remiantis falsifi
kuotais kaltinimais, mes prašome 
Jus pasirūpinti jais, kad nebūtų 
KGB kankinami ar badu marinami. 
(...) Jeigu Jūs atsisakysite pa
gelbėti aniem sąžinės kaliniam, pa
saulis matys, kad Kanados vyriausy
bė veikiau nusilenkė džiunglių įsta
tymui Sov. Sąjungoje nei teisei”.

Panašų raštą E. Ciparis pasiuntė 
ir opozicijos vadui R. Stenfieldui 
(ne buvusiam užs, reik, ministeriui, 
kaip 10 “TŽ” nr. parašyta), prašyda
mas jį raginti užsienio reikalų mi- 
nisterį imtis priemonių pagelbėti 
nekaltai suimtiesiems Lietuvoje ir 
kitur.

Į tuos raštus per p. Statkevičių at
siliepė Elgin apylinkės parlamento 
atstovas John Wise. Jis pranešė, kad 
kopijos raštų, pasirašytų 44 asmenų 
ir skirtų užsienio reik, ministeriui 
bei opozicijos vadui, yra gautos. Tuo 
reikalu jis kalbėjęs su opožicijos va
du ir ateityje numatęs tą pokalbį 
tęsti. J. Wise rašo: “Aš pritariu ir 
pilnai suprantu Jūsų ir jūsų grupės 
rūpestį, išreikštą minėtame rašte. 
Nėra neįprasta kartas nuo karto gau
ti laiškus, liečiančius perdaug atsar
gią Kanados užsienio reikalų minis- 
terio laikyseną tokiais atvejais. Esu 
tikras, kad Jūs, pažindamas parla
mentinę mūsų sistemą, Sutiksite ‘ir 
suprasite, jog opozicijai yra labai 
sunku, o kaikuriais atvejais neįma
noma, pakeisti dabartinės užsienio 
reikalų ministerio laikysenos. Tai 
gali padaryti tiktai pati vyriausybė.

Po tolimesnių'diskusijų ir susira
šinėjimo su p. Stanfieldu Jums vėl 
parašysiu. Būsiu dėkingas, jei šį 
pranešimą perduosite savo bendruo
menės nariams”.

TAUTOS FONDUI aukojo po $20:

ONTARIO
V. Andriulionis, K. Gaputis, V. Ig- 
naitis, P. Jocius, Z. Mockus, S. Pake- 
tūras; po $10: J. Ciparis, E. Ciparis, 
A. Danėnienė, H. Jasinskas, A. Koje- 
laitis, M. Kereševičius, J. Rastapke- 
vičius, A. Starkus, J. Statkevičius; 
$7: R. Čeponis; po $5: O. Budreikie- 
nė, S. Gaidauskienė, V. Jokūbaitis, 
A. Kažemėkaitis, J. Miliušis, J. Nar- 
gelas, V. Naruševičius, J. Narbutie
nė, A. Šarapnickas, V. Vaitkus; $3: 
V. Bukota; po $2: J. Launikaitis, V. 
Makusa, S. Pakalnis. Iš viso surink
ta $276, kurie pasiųsti Tautos Fon
do atstovybei Toronte. Visiems au
kotojams lietuviškas ačiū.

J. Statkevičius,
Tautos Fondo įgaliotinis 
Rodney apylinkei

Calgary, Alberta
A.A. ADELĖ ANDERSON ■ BA- 

BUŠIŪTĖ mirė 1975 m. kovo 1 d. 
Medicine Hat ligoninėje, sulaukusi 
80 metų. Velionė buvo kilusi iš Ku
dirkos Naumiesčio. Kanadon atvyko 
prieš I D. karą pas savo pusbrolį J. 
Wyder — Joną Vidrivicką, Cardell, 
Sask. Ištekėjo už Walterio Anderso
no, susilaukė gražios šeimos — dvie
jų sūnų ir dviejų dukterų. Užaugę 
vaikai nenorėjo dirbti tėvų ūkyje ir 
apsigyveno miestuose. Kadangi vie
niems tėvams persunku buvo tvar
kytis ūkyje, jį pardavė ir nusipirko 
gražius namus Medicine Hat, Altą. 
Čia išgyveno keliolika metų. Laido
tuvių pamaldas atlaikė vietinis kle
bonas kun. Louis C. Rastaing, SJ, 
Švč. Marijos šventovėje. Velionę į 
kapines palydėjo 20 automobilių. 
Kunigas atliko apeigas ir pasakė 
trumpą kalbą.

Velionė paliko vyrą Walter An
derson, dvi dukras, du sūnus, ketu
rias seseris Lietuvoje, du brolius 
Kanadoje ir vienuolika gnūkų. Ji 
užaugTno lietuvišką šeimą, visus iš
mokė lietuviškai kalbėti, rašyti ir 
skaityti. Tai pavyzdinga šeima. Ilsė
kis ramybėje! Tebūnie lengva Tau 
Albertos žemelė! T. J. Anderson

Nojaus arkoj
— Ką, manai, veikė Nojus sa

vo arkoj?
— Meškeriojo.
— Vargu ar galėjo ką pagau

ni, turėdamas tik du sliekus.

DVASIA IR KŪNAS
Mes jaučiame, kad žmogiškoji pri

gimtis yra dvilypė. Ją sudaro kūno 
ir dvasios elementas. Mūsų siela, 
kaip gulbė, kyla augštyn, o kūnas 
traukia žemyn, kaip vėžys, į nuodė
mių liūną. Sis kilimas ir smukimas 
gali tapti atvirkščiai proporcingu dėl 
mūsų įpročių — rūkymo, alkoholinių 
gėrimų, kurių pradžioje nelaikome 
nuodėme. Ilgainiui šių svaigalų var
tojimas tampa beviltišku — kas gėrė, 
gers, kas rūkė, rūkys.

Septynios didžiosios nuodėmės, 
pradedant puikybe ir baigiant persi- 
gėrimu bei persivalgymu, pradžioje 
būna tik mažais polinkiais. Pastarie
ji ilgainiui, jei nevaržomi, gali tapti 
didžiosiomis nuodėmėmis. Tokios 
nuodėmės griauna šeimų gyvenimą, 
ypač tų šeimų, kurios sudarytos su 
skirtingų religijų arba tautybių part
neriais. Tai labai svarbu žinoti bręs
tančiam jaunimui. Jis, žinodamas, 
kad priešas slypi kūne, budės ir bus 
daug atsargesnis, vengs sugriauti Sv. 
Dvasios buveinę. Nuo to priklausys 
ir jo tikėjimas ateityje.

J. Danilevičius
KĄ KALTINTI?

“Nepriklausomos Lietuvos” 1975 
m. 5 nr. Daina Kerbelytė savo 
straipsnely “Jaunimas ir lietuvių 
spauda” tarp kitko rašo, kad lietuvių 
laikraščių skaitytojų galėtų būti ir 
daugiau, bet daugumas jaunimo ne
skaito lietuviškų laikraščių todėl, 
kad sunku skaityti dėl permažo lie
tuvių kalbos mokėjimo ir žodžių sto
kos bei straipsnių neįdomumo. Šios 
problemos ji negalinti išspręsti, ne
žinanti ką kaltinti: tėvus, kad atpra
tino nuo lietuvybės? mokytojus, kad 
neišmokė daugiau? spaudą, kad ne
įdomi? ar gal jaunimą, kad nusto
jo lietuviškai skaityti, pabaigę lietu
višką mokyklą?

Norisi atsakyti į tuos klausimus. 
Tėvai neretai perdaug lepina savo 
vaikus ir permažai prižiūri jų mo
kyklinį darbą. Dėlto vaikai apsilei
džia gimtosios kalbos mokymesi. Kol 
vaikai baigia lietuvišką mokyklą, mo
kosi lituanistinių dalykų per 1200 
valandų (mokyklos ir namų darbai). 
Laikas pertrumpas gerai įsisavinti 
gimtąją kalbą žodžiu ir raštu. Lietu
viška mokykla duoda vaikams pa
grindą, kurį jie toliau turi plėsti, gi
linti bendraudami organizacijose, 
stovyklose, skaitydami spaudą ir jon 
rašydami.

Mokytojai padaro, kiek gali pada
ryti esamomis sąlyomis. Taigi, skai
tymo sunkumo svarbiausia priežas
tis yra ta, kad mokiniai, baigę lie
tuvišką mokyklą, nustoja skaityti 
lietuvišką laikraštį ar knygą. Jeigu

jie lietuviškai neskaito, tai jų gim
toji kalba palengva miršta, o jie pa
tys palengva tolsta nuo savos tautos. 
Jų padėtis šaukiasi visų lietuvių pa
galbos.

Todėl jauniems lietuviams-ėms no
risi priminti štai ką: jei sunku skai
tyti lietuvišką laikraštį ar knygą, tai 
imkite bent poros dešimčių tūkstan
čių žodžių žodynėlį ir perskaitykite 
jį keletą kartų. Tuomet bus daug 
lengviau skaityti lietuvišką tekstą. 
Sis dalykas yra praktiškai patikrin
tas.

Taigi, jaunieji lietuviai,-ės, kai 
atsikratysite tinginystės, ryšitės ge
riau išmokti skaityti ir straipsnius 
rašyti, tuomet ir lietuviški laikraš
čiai bei jų straipsniai bus įdomesni, 
nes jūs patys daugiausia juos para
šysite. Senas priežodis sako: “Ne 
vieta puošia žmogų, o žmogus vie
tą.” Jaunuosius žurnalistus reikia 
stipriau remti. B. Pauža

KAIP IŠSIGYDŽIAU
Artritis mane kankino 20 metų. 

Kalbėdamas su K. P. pasiskundžiau. 
Jis papasakojo, kaip vienas tautietis 
išsigydė žuvų taukais. Daroma taip: 
vieną šaukštą žuvies taukų (cod liver 
oil) gerai sumaišyti su apelsinų sun
ka, išplakti nedidelėje stiklinėje 
(apelsinų sunka turi būti iškošta). 
Taip dariau kasdien eidamas miego
ti tris savaites. Po trijų savaičių pa
jutau, kad koja sveika. Tą patį darė 
ir mano bičiulis J. B. Jis taip pat pa
sveiko. V. L.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Toronto, Ontario
KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 

Kankinių parapijos skyriaus na
rių susirinkimas, įvykęs kovo 
16 d. mažojoje Anapilio salėje, 
buvo gausus ir praėjo pakilio
je nuotaikoje. Jo metu apsvars
tyti įvairūs skyriaus bėgamie
ji reikalai. Neseniai mirusi na
rė a.a. A. Augustaitienė ir na
rės B. Cirūnienės a.a. vyras A. 
Čirūnas buvo pagerbti atsistoji 
mu ir pareikšta užuojauta arti
miesiems. Sukaktuvininkės na
rės O. Kuniutienė ir R. Bražu- 
kienė pasveikintos ir apdovano
tos gėlėmis. Įdomiai kalbėjo 
“Moters” žurnalo madų ir gro
žio skyriaus vedėja I. Kairienė. 
Jai Įteikta puokštė gėlių. Po to 
pasivaišinta. Skyrius yra dėkin
gas chorui už salės užleidimą 
susirinkimui.

Prisikėlimo parapijos choras 
Verbų sekmadienio pavakary 
pirmą kartą viešai pasirodė To
ronto visuomenei su savo nau
juoju dirigentu Eugenijum 
Krikščiūnu. Naujasis chorvedys 
gražiai užsirekomendavo, paro
dydamas, kad puikiai moka cho
rą valdyti. Choro repertuarą pa
įvairino sol. Justina Sriubiškie- 
nė, atlikusi A. Kačanausko “Vai 
gražu ant kalno” ir Tallat-Kelp- 
šos “Mano sieloj šiandien šven
tė”; sol. Algis Simanavičius — 
Roogers ir Hammerstein “Prie
blandoj žavingoj” ir W. A. Mo
carto “Non piu andrai”; sol. Ri
mas Strimaitis — P. Tosti “Ide
ale” ir S. Gastaldon “Užginta 
daina”. Sol. Sriubiškienė taipgi 
su choru atliko iš G. Verdi “La 
Traviata” operos ištrauką “Ad- 
diė, del passato”. Naująjį diri
gentą ir jo vedamąjį chorą pa
sveikino “Varpo” choro ir jo 
dirigento J. Govėdo vardu A. 
Jokūbaitis. Akompanavo Dan
guolė Remeikytė, programą gra
žiai pranešinėjo Kristina Stri- 
maitytė. Po meninės programos 
įvyko vaišės. Koncerte ir vaišė
se dalyvavo labai gausi publika.

Algis Puteris, buvęs KLB To
ronto apylinkės valdybos pirmi-' 
ninku, baigė teisės mokslų stu
dijas ir gavo atitinkamą diplo
mą. Kaip advokatas pradėjo 
dirbti firmoje, kurioje atliko 
stąžą.

Seimą be lietuviškos knygos 
ar laikraščio — šeima be lietu
viškos širdies.
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Čikagos lietuvių horizonte
----------------------------- VLADAS RAMOJUS ------------------------—

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

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

2749 Lakeshore Blvd.
• Namai 767-7820

courtesy
• Raštinė: 255-9151

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., ■ rnr into
TORONTO, ONTARIO ■
• ------ 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. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki !93/4 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. <80 ,A*e-
jSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Ontario nori, kad jūs 
gautumėte atitinkama 

dalį 375 milijonu 
doleriu sumos 

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

Jai gauti privalote 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.

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

TAX CREDIT SYSTEM
FHH751B

■B

V BaČėnaS AU 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.

MOKYKLOS SUKAKTIS 
šiais metais dauguma mūsų litua

nistinių mokyklų švenčia 25 m. su
kaktį. Didžioji K. Donelaičio lit. mo
kykla Čikagoje yra kiek jaunesnė: ji 
buvo įsteigta 1959 m. spalio 17 d. 
“Tėviškės” liuteronų par. salėje su
sirinkus būriui tėvų ir LB atstovams. 
Pradėjusi darbą su nedideliu mo
kinių skaičiumi “Tėviškės” par. pa
stogėje, kur klebonauja “TŽ” skai
tytojas kun. A. Trakis, padidėjus mo
kinių skaičiui mokykla turėjo keltis 
į didesnes patalpas. Kurį laiką buvo 
prisiglaudusi Marquette Parko Field
house. Pasiekusi net 450 mokinių 
skaičių, mokykla šeštadieniais nau
dojasi valdinėmis amerikiečių mo
kyklos patalpomis Marquette Parke.

K. Donelaičio lit. mokyklos inicia
toriai, įsteigę mokyklą, jai vadovauti 
pasikvietė iš Toronto į Čikagą per
sikėlusi mokyt. Julių Širką, vadova
vusį Toronto Maironio lit. mokyklai. 
Mokyt. J. širka, K. Donelaičio lit. 
mokyklai atidavęs visą savo širdį, 
ir dabar jai tebevadovauja. Pedago
ginį darbą pradėjęs dar Lietuvoje, 
jis mokytojo pareigas eina jau 31- 
muoslus metus. Jis K. Donelaičio 
lit. mokyklą atvairavo į 15 metų 
sukakties minėjimą. 1964-65 m. m. 
K. Donelaičio lit. mokykloje buvo 
įsteigta ir augšt. lit. mokykla. Nuo 
to laiko J. Širka vadovauja abiem 
mokyklom, dabar turinčiom per 350 
mokinių.

Mokyklos 15 m. sukakties minė
jimas buvo surengtas kovo 8 d. Jau
nimo Centro didžiojoj salėj. Ta pro
ga išleistas ir mokyklos metraštis, 
pavadintas “Penkiolikmetis Čikagos 
Tolminkiemyje”. Metraštis turi 315 
psl. Jame sudėtos net 457 nuotrau
kos, vaizduojančios mokyklos nueitą 
kelią. Kadangi istorinė medžiaga il
gainiui gali žūti arba sunku būtų 
ja vėliau surinkti į krūvą, tai mo
kyklos vadovybė su tėvų komitetu 
ir nutarė kaip galint iškilmingiau 
atžymėti mokyklos 15 m. sukaktį, 
visą medžiagą sukaupiant atskiram 
leidinyje. Sukakties minėjime, šalia 
oficialiosios dalies, buvo atiitkas ir 
meninis-folklorinis veikalas “Rugia
pjūtės pabaigtuvės”, kuriame daly
vavo net 100 veikėjų — K. Donelai
čio lit. mokyklos mokinių. Monta
žas buvo paruoštas mokyt. I. Smie- 
liauskienės. Jei pašto susisiekimas 
su Kanada ateity kiek susitvar
kys, tokius įvykius, kaip K. Done
laičio lit. mokyklos 15 m. sukakties 
minėjimas ir panašius, bus galima 
detaliau aprašyti.

K. Donelaičio lit. mokyklai linki
me giedrių ateities dienų, nors juo
das debesis išrytų ropoja Marquet
te Parko link. Laiminga Kanada, ku
ri tokių problemų neturi.

“MEILES DAINA”
Jau 66 metus Čikagoje gyvuojan

tis “Pirmyn” choras, vadovaujamas 
JAV lietuvio muz. K. Steponavičiaus, 
kasmet Čikagos ir apylinkių lietu
viams parodo naują opetetę. Kovo 
1-2 d.d. matėme Marijos Augšt. Mo
kyklos salėje Schuberto • Rombergo 
operetę “Meilės daina”. Spalvingus 
spektaklius, kuriuos sekė per 2,000 
žiūrovų, palydėjo simfoninis orkest
ras ir karšti publikos plojimai.

“Pirmyn” choro renginiuose ma
tome kiek skirtingus veidus, negu 
įprasta,* nes jų renginių pasižiūrėti

sueina pirmosios imigracijos lietu
vių vaikai bei vaikaičiai, tarp savęs 
gal daugiau angliškai kalbantieji, 
bet suprantantieji ir lietuviškai. 
“Pirmyn” choras yra jų tėvų ir jų 
pačių generacijos kūrinys, išsilaikęs 
ir per sunkesnius laikotarpius, todėl 
JAV lietuviai juo didžiuojasi ir jo 
pasirodymus nuoširdžiai seka. Dalį 
publikos sudaro ir naujieji ateiviai, 
gerbiantieji chorą už jo ilgametę 
lietuvišką ve!kią. Juk ir pačiam cho
re abi generacijos beveik pasidalinu
sios pusiau, bet visi vieningai puose
lėja dainą lietuvių kalba.

Operetė “Meilės daina”, komp. 
Rombergo kūrinys su Fr. Schuberto 
melodijomis, yra pagaunantis kūri
nys ne tik savo muzika, bet ir turi
niu, nes jame kaip vienas pagrindi
nių veikėjų dalyvauja ir komp. Fr. 
Schubertas. Jis operetėje pastatomas 
į meilės situacijas su gražia mergina 
Mitzi. Bet gyvenimas rodo, kad mei
lė nėra kompozitoriui skirta, tik “jo 
muzika lieka jam ištikima ir amži
nai jo”. Mitzi paveržia Schuberto 
draugas baronas F. Schoberis. Tarp 
jų užsimezga meilė. Tuo tarpu Schu
bertas sunkiai suserga. Po vieno kon
certo silpstančio kompozitoriaus ap
lankyti susirenka ir minia. Kompo
zitorius, nuvargintas dienos išgyve
nimų, užsnūsta ir, staiga išgirdęs 
dangiškos muzikos garsus, bando 
juos užrašyti. Jo ranka neišlaiko 
plunksnos — Franz Schubertas mirš
ta .. .

Kiekvieną kiek jautresnės širdies 
žiūrovą veikalo turinys sukrečia. Či- 
kaginiuose pastatymuose tikrai na
tūralų Schubertą sukūrė sol. Br. 
Jančys. šalia jo ryškieji veikėjai bu
vo baronas F. Schoberis (Alg. Bra
zis), Mitzi (K. Mileriūtė), Bellabru- 
na (D. Kučėnienė) ir kt. Akto
riškais gabumais pasižymėjo R. Sta- 
kauskas, J. Laurušonis. Išskirtinai 
gražus buvo pirmojo veiksmo vyrų 
kvartetas (V. Liorentas, J. Aleksiu- 
nas, V. Lazauskas, A. Brazis), Mitzi 
ir Schoberio duetas II veiksme ir 
bendros choro dainos.

Nors “Meilės dainos” spektakliai 
nepasižymėjo meniniu avangardiš- 
kurnu (dirigentas ir režisorius K. 
Steponavičius), bet dėl kūrybinio 
vientisumo ir kūrinio įdomumo šis 
mėgėjų pastatymas gal buvo vienas 
pačių geriausių “Pirmyn" choro pa
sirodymų paskutinių kelerių metų 
laikotarpyje (pastatė jau šeštą ope
retę). Nėra čia vietos išvardinti visus 
operetės veikėjus bei choristus, bet 
padėka priklauso visiems.

KAZIMIERINIS TURGUS
Kovo 2, sekmadienį, visas didysis 

Jaunimo Centras buvo užimtas skau
tų ruoštos tradicinės Kaziuko mugės. 
Nors oras šaltokas, bet geri keliai į 
Jaunimo Centrą suvedė kelis tūks
tančius lietuvių ir jų draugų. JAV 
pergyvena sunkesnį ekonomini lai
kotarpį, bet šiais metais pvz. “Litu- 

_ anicos” tuntas įvairių išdirbinių par
davė daugiau negu pernai. Vien kny
gų skautai akademikai pardavė už 
$700-$800. Kiek liūdnesnis įspūdis 
susidarė, kai vienas jūrų skautų da
linys, skautijos vadovų nepriimtas 
į Jaunimo Centro rūmus, savo pre
kystali įruošė lauke ir ten šalo. Mi
nėtas padalinys nėra išstojęs iš Bro
lijos, bet, atrodo, užsitraukęs vadų 
nemalonę. . Kad tik nebūtų naujo 
skilimo ir skautuose?■

COMPARE Maintenance Co.
626 Gladstone Ave., Nemokamas kain^1"“sta.t^8lrSienų plovimas, kilimų, baldų ir
Toronto, Ont. M6H 3J4 grindų valymas
Skambinkite Mark tel. 654-0956 arba Rocco tel. 535-3770

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

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

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

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

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

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą 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 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TOROM
Anapilio žinios

Telefonas: 277-1270
— Su dideliu džiaugsmu švenčia

me Velykas — Viešpaties Prisikėli
mo šventę. Prisikėlusiojo palaima 
telydi mus ir teteikia vilčių gėrio 
pergalei.

— Didžiąją Savaitę pamaldų tvar
ka Anapilyje: D. Ketvirtadienį — 
7.30 v. vakaro; D. Penktadienį 3 v. 
p.p.; D. šeštadienį — 7 v. vakaro; 
Prisikėlimas — sekmadienį, 7 v. ry
to. Velykų pirmąją dieną pamaldos 
10 ir 11 v.r. Visomis dienomis per 
pamaldas dalinama Komunija. Spe
cialus autobusas nuo Islington po
žeminio traukinio į Anapilį važiuos; 
Didįjį Penktadienį 2.15 v. p.p. ir 
Velykų dieną 10.30 v.r. 11 vai. pa
maldoms.

— Verbų sekmadienio pamaldo
mis užbaigtos rekolekcijos. Nuošir
di padėka kun. A. Tamošaičiui už 
turiningas konferencijas ir didelį 
uolumą jas pravedant.

— Velykų švenčių metu tikybos 
pamokų vaikams nebus iki po At
velykio.

— Prašoma pranešti apie ligonius, 
kad kunigas galėtų apsilankyti na
muose ar ligoninėse prieš Velykas.

— Anapilio statybai aukojo po 
$200: J. J. Ignatavičiai (400) ir P. 
Dabkus; po $100: B. Saplys, ir A. 
I. Rekščiai; po $50: A. D. Bajori- 
nai ir E. Ališauskienė. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Geriausi sveikinimai Algiui Pu- 
teriui, sėkmingai užbaigusiam teisės 
studijas ir gavusiam advokato teises. 
Linkime sėkmingai dirbti naujoje 
profesijoje ir nepamiršti lietuviškos 
veiklos.

— Pamaldos: šį ketvirtadienį, 7.30 
v. vakaro už a.a. Antaną Laurina
vičių; Velykų dieną: 10 v.r. už a.a. 
Juozą Kriaučiūną, 11 v. už a.a. Vin
cą Tumosą (užprašė kat. moterų dr. 
skyrius) ir a.a. Stanislovą Černiaus
ką.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— D. Penktadienį, 11 v.r., ir Ve

lykų rytą, 9.30 v., bus dalinama šv. 
Komunija, šias pamaldas laikys sve
čias iš Čikagos — reformatų kun. St. 
Neimanas, gen. superintendentas.

— Moterų Draugija renka varto
tus drabužius, iš kurių sudarys siun
tinius ir siųs Suvalkų trikampio lie
tuviams. Kreiptis į E. šturmienę tel. 
769-6431.

— Jei kam šiuo metu reikėtų pas
toracinio patarnavimo, prašoma va
karais paskambinti Rūtai Žilinskie
nei, nes kun. A. Žilinsko sveikata 
dar neleidžia grįžti į darbą.
LIETUVAITĖ, rašanti mokslinį dar
bą, jieško pirkti dr. A. Šapokos Lie
tuvos istorijos. Kas galėtų parduoti 
ar paskolinti, prašome skambinti 
769-1405 Toronte.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas Il-ame augšte butas iš 3 kam
barių ir virtuvės. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 762-3715 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Lietuvių Namų. Skam
binti tel. 533-4912 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš dviejų 
kambarių ir virtuvės su atskira prau
sykla ir apšildomu saulės kambariu 
be baldų arba kambarys ir virtuvė su 
baldais. Skambinti tel. 769-3824 po 
6 vai. vakaro Toronte.

VVASAGOJE IŠNUOMOJAMAS vie
no miegamojo apartamentas visam 
vasaros sezonui. Skambinti po 6 vai. 
vakaro tel. 705-429-3577 Wasagoje.

PARDUODAMA:
18 kambarių motelis, restoranas su 
baru, 3 namai ir 23 akrai žemės prie 
JAV 104 kelio — tarp Niagara Falls 
ir Rochester, N.Y. Savininkai, išbuvę 
12 metų, parduoda dėl nesveikatos 
viską ar dalimis. Lietuviui bus nuo
laida. Gera proga išeiti iš miesto. 
Skambinti po 9 vai. vakaro, tel. 716- 
638-5166.
VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.
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.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Beauty Salon
Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 52 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kristaus Prisikėlimo šventės 

proga nuoširdžiai sveikiname visus 
lietuvius Tėvynėje ir tremtyje, lin
kėdami visiems nenustoti vilties su
laukti Lietuvos prisikėlimo.

— Nuoširdi užuojauta Adolfui II- 
moniui, Lietuvoje mirus jo mamy
tei.

— Kovo 23 d. įvyko parapijos 
choro koncertas. Jame pirmą kartą 
scenoje gražiai pasirodė naujasis 
mūsų vargonininkas Eugenijus Krikš
čiūnas. Programą atliko choras ir 
solistai Justina Sriubiškienė, Rimas 
Strimaitis ir Algis Simanavičius. 
Akompanavo Danguolė Remeikytė. 
Visiems jiems nuoširdi padėka.

— Dėkojame J. O. Genaučiams, H. 
Sakalauskui, R. Geležiūnui ir A. R. 
Simanavičiams už stambesnę auką 
parapijai.

— Pakrikštytas James Anthony, 
Danutės Jakelaitytės ir Max Bobik 
sūnus.

— Santuokai rengiasi Algis Šle
kaitis ir Elma F. Dulkys; Rimantas 
Kaknevičius ir Rymantė Jurcevi- 
čiūtė.

— Didįjį Ketvirtadienį pamaldos, 
išpažintys ir Komunija bus 7.30 v.v. 
Šventovė atidaroma 6.30 v. v. D. 
Penktadienį pamaldos, išpažintys, 
Kryžiaus pagerbimas ir Komunija 
bus 3 v.p.p. Pamaldų metu bus da
roma rinkliava Sv. Žemei. Šventovė 
atidaroma 2 v.p.p. Velykų nakties 
pamaldos, išpažintys, Prisikėlimas ir 
Mišios prasidės 11.25 v. nakties. 
Šventovė atidaroma 6.45 v.v. Vely
kų dienos Mišios — 8, 9, 10, 11.15 
ir 7 v.v.

— Religinis koncertas, rengiamas 
latvių katalikų mūsų parapijos nau
dai, įvyks bal. 6 d., 4 v.p.p., 24 Che- 
ritan Avė. Būtų gražu, kad ir lietu
viai dalyvautų. Bilietų kaina — 
$2.50, studentams ir pensininkams 
— $1.50; gaunami par. raštinėje.

— Dail. Alfonso Dargio paroda 
įvyks balandžio 19-20 ir 26-27 d.d. 
Taip pat bus ir literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus rašytojas Jurgis 
Jankus (bal. 20 d., 7.30 v.v., Parodų 
salėje).

— Mišios: Velykų naktį — už 
Barborą Stonkienę, užpr. E. J. Čup- 
linskų; Vladą Giedriką ir už para
piją; Velykų dieną, 8 v. — už Ed
vardą Stankaitį, užpr. J. B. Stankai
čių; 9 v. — už Stasę Bastienę; užpr. 
J .A. Puterių; 10 v. — už Mariją ir 
Gotlibą Hirsh; 11.15 v. — už Juozą 
Siminkevičių — 5 metinės, užpr. 
Saplių šeimos; 7 v.v. — už Antaną 
Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės.

:— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyko kovo 23 d. Jame pranešimus 
padarė visos parapijos tarybos sek
cijos. Susirinkimas pritarė mūsų 
šventovės remonto planui. Į para
pijos tarybą buvo renkama 11 nau
jų narių. Slaptu balsavimu išrink
ti: Vacys Abromavičius, Leonas Ba- 
ziliauskas, Silvija Freimanienė, Bro
nius Genčius, Regina Giniotienė, Liu
da Imbrasienė, Vytautas Montvila, 
Stasys Prakapas, Juozas Stravinskas, 
Jonė Vingelienė, Algis Žemaitis; 
kandidatai: Regina Šileikienė, Vin
cas Sinkevičius, Mikas Slapšys, Vy
tautas Vaitkevičius.

Toronto Lietuvių Namų valdyba. Iš kairės: V. Stanaitis — narys statybos reikalams, W. S. Kuzmas — vicepirmi
ninkas, J. Strazdas — pirmininkas, J. Skrebutėnienė — parengimų vadovė, T. Stanulis — sekretorius; antroje 
eilėje: V. Bačėnas, J. R. Simanavičius, adv. H. Steponaitis, V. Dauginis. Trūksta ižd. B. Jackaus ir O. Delkaus 
Kovo 23 valdybon įėjo vietoj V. Bačėno — J. Cicėnas, vietoj J. R. Simanavičiaus—M. Vaitkienė Nu”tr.B; Tayyydo

High Parko ir apylinkių libe
ralai balandžio 5 d., 8.30 v. v. 
Toronto LN Karaliaus Mindau
go menėje rengia metinį šokių 
vakarą. Dalyvaus liberalų poli
tikų ir partijos organizatorių. 
Lietuviai taip pat kviečiami at
silankyti. Bilietai gaunami To
ronto LN administracijos rašti
nėje arba paskambinus telefonu 
537 - 2869 St. Jokūbaičiui ar 
248-9196 St. Dargiui. Inf.

Naują Baltiečių Federacijos 
valdybą sudaro: pirm. J. R. Si
manavičius, vicepirm. kun. A. 
Žilinskas, vicepirm. dr. Luks, 
latvis, vicepirm. Leivat, estas, 
sekr. G. Kurpis, ižd. Kala, estas, 
narys Sukse, latvis. Visuomeni
nių reikalų komisija—dr. Luks, 
Leivat ir G. Kurpis. Baltiečių 
Federacijos vadovybė sudaroma 
rotaciniu būdu. Pastaraisiais 
metais jos pirmininku buvo T. 
Kronbergs, latvis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

dvasiškiams, artimiesiems bei 
bičiuliams už maldas, lankymą 
ir kitu būdu prisiminusiems ma
ne ar pagelbėjusiems mano li
gos metu.

Jums visiems dėkinga —
Laima Butėnienė

Didįjį Šeštadienį, kovo 29, 
Maironio mokykloje pamokų 
nebus. Kitą šeštadienį, balan
džio 5, pamokos bus įprasta 
tvarka.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama” D. Savaitę dirbs šia 
tvarka: D. Ketvirtadienį — nuo 
10 v.r. iki 8 v.v.; D. Penktadie
nį bus uždarytas; D. šeštadienį 
— nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; kovo 
31, Velykų pirmadienį, uždary
tas; balandžio 1, antradienį — 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v. Vedėjas

Paštas praneša, kad kovo 28, 
D. Penktadienį, centrinėje On
tario dalyje veiks tik labai su
siaurintai; laiškai nebus išnešio
jami, nebus ir patarnavimo paš
to įstaigose, tačiau klientai ga
lės atsiimti korespondenciją iš 
savo pašte turimų dėžučių. Ko
vo 29, D. šeštadienį, veiks vi
daus tarnybos ir bus surenkami 
laiškai iš pašto dėžių gatvėse. 
Reguliari pašto tarnyba pradės 
veikti kovo 31, pirmadienį.

Wasagos - Staynerio lietuviai 
Verbų sekmadienį Staynerio 
šventovėje turėjo lietuviškas 
pamaldas, kurias laikė kun. P. 
Ažubalis. Jose dalyvavo per 50 
tautiečių. Po pamaldų J. Lapa- 
vičiaus valgykloje įvyko bendri 
užkandžiai. Pamaldose buvo pri
siminta neseniai mirusi a.a. Da
na Jonaitytė, 20 m. jaunuolė, 
kurios mirtį labai išgyvena visa 
kolonija. .

Dr. A. Saunoris su žmona ir 
13 m. sūnumi Gediminu praėju
sią savaitę atvyko iš Vilniaus 
pastoviam apsigyvenimui. Apsi
stojo pas savo motiną Hamilto
ne. Dr. Algimantas' Saunoris 
yra cnirurgas, o taip pat la
bai žymus stalo teniso žaidė
jas. Jo ir šeimos emigracija la
bai rūpinosi jo motina p. Sau- 
norienė.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 23 d. įvyko LN narių su

sirinkimas. Buvo darinkta valdyba ir 
revizijos komisija. Vieton išėjusių 
iš valdybos J. R. Simanavičiaus, St. 
Kuzmo ir V. Bačėno išrinkti — St. 
Kuzmas, M. Vaitkienė ir J. Cicėnas. 
Naujos sudėties LN valdyba pirmą 
posėdį turės kovo 27 d., 8 v.v. Revizi
jos komisijon vieton išėjusio J. Ci
cėno išrinktas J. Jankaitis.

— D. Penktadienį LN bingo ne
bus. Neveiks ir svetainė “Lokys”. 
Bet šeštadienį, kovo 29, ji veiks re
guliariai. Velykų pirmą dieną, sek
madienį, popietės nebus. Neveiks ir 
svetainė “Lokys”.

— Balandžio 5 ir 6 d.d. Gedimino 
pilies menėje įvyks akvarelistės Ire
nos Mickūnienės ir skulptoriaus Os
valdo Mickūno meno darbų paroda.

— Atvelykio sekmadienį, balan
džio 6, vietoj įprastos popietės bus 
pietūs prie Velykų stalo, kurį ruošia 
LN ir LN Moterų Būrelis. Rengėjos 
prašo bilietus įsigyti iš anksto, kad 
šeimininkės žinotų, kiek maisto rei
kia paruošti.

— Praėjusią savaitę nario įnašus 
sumokėjo: VI. Pūtvio mėgėjų teat
ras “Aitvaras”, Dailidė Morta, Jur- 
ka-Jurkevičienė Ona, Katelė Vladas, 
Paršeliūnienė Aldona, Paršeliūnas 
Marius, Reinert Otto, T. R., Bieliaus
kaitė Elena, Pacevičius Algirdas, Pa- 

; cevičiūtė Gražina po $100; Urbaitis 
Antanas — $200, Aselskis Bronius, 
Baubinas Algis, Ramas Juozas Elmis 
po $50; Zizaitė Regina — $25; Bir- 
giolas Elmis ir Rusinaitė Liuda po 
$10; Zubrickaitė Regina — $5. Nario 
įnašus papildė: Pogozel Stepas — 
$70, Rusinas Karolis — $25 ir Staus
kas Antanas — $4.

IŠ “TŽ” 
ir kun. 
pasakė 
etninės

DĖMESIO!
Parduodame lietuvių įvairių siuntinių 

persiuntimo Įstaigą

“BALTIC EXPORTING CO.”
480 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

Informacijas teiksime asmeniškai (ne telefonu).

A. ir S. KALŪZOS

Lietuviu Namu
VALDYBA MALONIAI KVIEČIA VISUS LIETUVIUS

SU ŠEIMOMIS
PRIE BENDRO VELYKŲ

tnri J T (pietūs su vynu)
O 1 1U‘ Toronto

Lietuvių Namuose
Atvelykio sekmadienį, 

balandžio 6 d., 1 valanda po pietų
Įėjimas — $6.00, Bilietus Įsigyti L. Namuose
jaunimui iki 16 m. — $2.00. ir pas platintojus.

LN valdyba ir M. Būrelis

MINISTERIA! SPAUDOS BANKETE
Ontario Etninės Spaudos Są

jungos valdybos surengtas me
tinis spaudos banketas įvyko š. 
m. kovo 18 d. Kleinburg meno 
galerijos patalpose. Dalyvavo 
16 provincinės vyriausybės mi- 
nisterių su premjeru W. Davis 
priešakyje ir visų tautinių gru
pių laikraščių atstovai, 
dalyvavo V. Matulaitis 
Pr. Gaida. Premjeras 
kalbą kurioje pabrėžė 
spaudos įnašą Kanados mozai- 
kon ir pažadėjo tolimesnę vy
riausybės paramą. Pagrindinę 
kalbą pasakė kultūros ir pramo- 
gų min. R. Welch. Jis išryški
no šios naujosios ministerijos 
uždavinius ir kvietė visus į tal
ką. Ontario Etninės Spaudos 
Sąjungos valdybos vardu buvo 
įteiktas specialus memorandu
mas, kuriame išdėstyti Ontario 
etninių grupių pageidavimai 
vyriausybei švietimo ir kultū
ros srityje. Priėmęs šį memo
randumą, Ontario premjeras 
pažadėjo jį studijuoti ir, kas ga
lima, vykdyti. Valdybos pirm. 
VI. Mauko išreiškė padėką vy
riausybei už kasmet rengiamas

ekskursijas etninės spaudos at
stovams po žymiąsias provinci
jos vietoves. Laikraščiams, ku
rie plačiai aprašė tas ekskursi
nes keliones, buvo įteikti spe
cialūs žymenys. Ministeriams 
už dalyvavimą šiame bankete 
padėkojo valdybos pirm. VI. 
Mauko, dr. J. Kirschbaum ir D. 
lanuzzi. Premjerui buvo įteik
tas didelio formato albumas, ku
riame sudėtos iškarpos iš etni
nės spaudos apie minėtas eks
kursijas. Be to, premjeras W. 
Davis, valdybos nutarimu, pa
keltas į Ontario Etninės Spau
dos Sąjungos garbės narius. 
Banketo pranešėju buvo slovė
nas P. Cekuta.

Kleinburg miestelis yra neto
li Toronto už Woodbridge prie 
27 vieškelio. Ten yra garsi 
“McMichael Canadian Collec
tion” meno galerija, turinti apie 
700 rodinių, jų tarpe vadina
mosios “septynių grupės” kūri
nius. Galerija būna atidaryta 
lankytojams kiekvieną dieną po 
pietų, išskyrus pirmadienį. Ten 
yra ir valgykla, veikianti nuo 
12 iki 5.30 v. v.

I] 11 įLf II O sumažini pajamų mokesčius fl UI fl 11 ir sutaupai pensijai

O I IB Ml HI !■ N duoti užtikrintą pensijos OlrlIlUIEJl P|an^ 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 376-37B1
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tos . 6.0% Asmenines ..................... 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.0% Nekilo, turto 1 0.5 %
Term. ind. 1 m. 8.0 % Čekiu krediti 12.0%
Term. ind. 2 m. 8.25% Investocines nuo 11.5%
Term. ind. 3 m. 8.5 %

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

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

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

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

MONTREAL“ f iy 
Maloniai kviečiame atsilankyti į 
KLK Moterų Draugijos Montrealio t 

$ skyriaus rengiamas VAISES - C «j

| Velykų stalu j 
$ balandžio 6, sekmadienį, 12 valandą | 
$ Aušros Vartų parapijos salėje
$ Matysite vaikučių atliekamų programų, K
'j dalyvausite vaišėse ir loterijoje. g

1 i
v* Įėjimas — auka: v

suaugusiems $5, studentams $3, „ .. S
< vaikams iki 6 metų $1. Kenge/OS gf ..... .

Montrealio katalikių moterų suruoštas Velykų stalas 1974 m. Kairėje — 
Aušros Vartų par. klebonas kun. J. Kubilius, SJ, ir dalis rengėjų

$v. Kazimiero parapijos žinios
— Kovo 9 d. par. svetainėje buvo 

suruoštas priešvestuvinis pobūvis 
Irenai Mališauskaitei, į kurį atsilan
kė per 200 moterų. Busimoji jauna
martė gavo gražių dovanų tikrai gra
žiai išpuoštoje svetainėje. Išpuošė 
šios rūšies specialistė E. Yuškienė.

— Kovo 9 d. par. svetainėje po 11 
v. pamaldų įvyko Sv. Onos Dr-jos 
susirinkimas, kuriame buvo aptarti 
einamieji reikalai. Į Dr-ją įstojo 
nauja narė Lionė Ambrasienė. Ją 
pasveikino Dr-jos pirm. M. Šalčiū- 
nienė.

— Kovo pradžioje išėjo pensijon 
Alf. Ruzgaitis, kuris tarnavo Mont
realio miesto policijoje kaip leite
nantas. Alfonsas yra dar jaunas ir 
stiprus vyras, vos peržengęs 50 me
tų. Prieš keletą metų jis buvo mūsų 
par. tarybos pirmininku. Jis ir jo 
žmona yra gimę Montrealyje, abu 
kalba, skaito ir rašo laisvai lietuviš
kai, augina dvi dukreles, kurios lan
ko universitetus. Linkime Alfonsui 
daug sveikatos ir stiprybės, o svar
biausia nepamiršti tų visų darbų, 
kuriuos jis taip mėgo.

— Parapijos choro dalyvė O. Sta
niulienė, praėjusių metų par. komi
teto pirm, žmona, grįžo j choristų ei
les. Keletą savaičių ji atostogavo 
Floridoje.

— Jaunimo ansamblis “Gintaras” 
balandžio 12 d., 7 v.v., James Lyg 
salėje, 5440 Notre Dame W., ruošia 
iškilmingą koncertą — 5 metų jsi- 
steigimo sukakties proga. Bus įspū
dinga programa, kurią atliks ginta- 
riečiai, šokiams gros orkestras “Per
kūnas”. Įėjimas: $5 suaugusiems, $3
— jaunimui. j

— Kovo 16 d. po 11 v. pamaldų šv. 
Onos draugija surengė pusryčius, į 
kuriuos atsilankė daug parapijiečių 
ir svečių iš Aušros Vartų parapijos
— virš 250. Nepaslaptis, kad dauge
lis norėjo matyti ir išgirsti Mont
realio “Gintaro” ansamblio atžaly
ną “Gintarėlis”, kurį sudaro 8 mer
gaitės ir 4 berniukai.

Pirmiausia pirm. M. šalčiūnienė 
gražiais žodžiais pasveikino visus at
silankiusius ir padėkojo visoms mo
terims, kurios tiek daug dirbo, ke
pė skanumynus ir prisidėjo prie pus
ryčių turtingumo. Vėliau gražiai pa
dėkojo jauniesiems “Gintarėlio” da
lyviams ir ypač jų tėveliams, kad jie 
malonėjo savo vaikučius atvežti į 
mūsų svetainę. Po to prasidėjo tikrai 
pasigėrėtina programa, kurią atliko 
“Gintarėlis”. Programos pranešėja ir 
deklamuotoja buvo Z. Jurkutė. Visi 
pusryčių dalyviai grožėjosi jaunųjų 
pasirodymu ir pageidavo, kad jis ne
būtų paskutinis. Pusryčiai buvo tik
rai puikūs, kurie gali prilygti ir va
karienei. Valgančiuosius linksmino 
akordeonu Jonas Remeikis, 11 m., ir 
jo draugas italas Mikei, 13 m., būg
nais. Kažin ar ateityje negalėtų 
panašių pusryčių retkarčiais sureng
ti ir mūsų parapijos komitetas. Tai 
būtų nemaža parama savo parapi
jai- .

Mes visi gan dažnai kalbame apie 
lietuvybę, laikome save lietuviškos 
muzikos ir dainos mylėtojais. Parem
kime jaunuosius “Gintarėlio” daly
vius nors ir nedidele pinigine auka, 
prisidėdami prie jų augimo ir stip
rinimo. Ateityje “Gintarėlio” jaunie
ji pereis į “Gintaro” eiles ir užtik
rins jo išlikimą ilgus metus. Kas 
myli ir gerbia “Gintarėlį” ir “Ginta
rą”, nori, kad jų kanklės ir skudu
čiai ateityje dar gražiau skambėtų, 
tegu neatsisako juos paremti. Dėl lo
terijos fantų bei kitų informacijų 
skambinti p. žurkevičienei tel. 669- 
5898 arba “Gintaro” ir “Gintarėlio” 
vadovui Zg. Lapinui tel. 1-681-7605.

— Metinė-rudeninė parapijos lo
terijos vakarienė įvyks spalios 18 d.

— Sunkiai serga ir guli ligoninė
je J. Kvietinskas, buvęs mišraus cho
ro dalyvis. K. A.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Velykų stalą balandžio 6, sek
madienį, ir šiemet ruošia KLK Mo
terų Dr-jos Montrealio skyrius. Jis 
žada būti labai puošnus ir turtin
gas nepaprastais velykiniais skanu
mynais. Meninėje programoje pasi
rodys šeštad. m-los mokiniai, paruoš
ti mokyt. J.. Baltuonienės. Salė bus 
specialiai papuošta ir sudarys pava- ■ 
sario nuotaiką. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti (žiūr. skelbimą).

— Jubilėjiniai metai. Parapijos 
komiteto posėdyje yra galutinai nu
statyta, kad jubilėjinė parapijos 
šventė bus rugsėjo 7 d. J religinę 
šventę bus kviečiami visi Kanados 
ir JAV kunigai, ypač buvę AV par. 
klebonai. Taip pat bus kviečiami — 
kard. P. E. Lėger, arkiv. P. Grčgoire, 
miesto burmistras, Kvebeko ir fe
deracinės valdžios atstovai. Šventė 
prasidės 11 v, pamaldomis, jaunimo 
organizacijų eisena. Po pamaldų — 
vaišės parapijos salėje. Taip pat nu
matytas ir religinis koncertas prieš 
Bernelių Mišias Kalėdų naktį ir ju- 
bilėjinis parapijos leidinys. Labai 
svarbu, kad mes visi jau dabar pra- 
dėtumėm ruoštis šiai šventei. Visos 
organizacijos ir pavieniai asmenys 
prašomi atsiųsti svarbesnių parapi
jos įvykių fotografijas, aprašymus 
ir prisiminimus. Organizacijas pra
šome aprašyti savo įsikūrimą ir veik
los istoriją, taip pat pridėti būdin
gesnes fotografijas. Visą medžiagą 
siųsti klebonijon. Komiteto ir orga
nizacijų atstovų pasitarimas šaukia
mas balandžio 2 d. 7 v.v. AV klebo
nijoje. .

— Pranas Kličius, 66 m. amžiaus, 
po sunkios ir ilgos vėžio ligos mirė 
kovo 15 d. Palaidotas iš AV šven
tovės. Velionis buvo veiklus parapi
jos komiteto narys; savo darbu daug 
prisidėjo prie šventovės statybos ir 
kitų parapijos darbų. Buvo religin
gas ir tėvynę mylintis lietuvis. Di
deliame nuliūdime liko žmona Van
da, duktė Nijolė, sūnūs — Algis ir 
Raimundas, marčios ir anūkai. Nuo
širdi užuojauta šeimos nariams ir 
kitiems giminėms.

— Gavėnios rekolekcijos praėjo 
labai gražiai. Jas vtdė kun. Juozas 
Venckus..Jo pamokslai, pilni artimo 
meilės, sutraukė daug žmonių. Sek
madienį beveik visa bažnyčia ėjo 
Komunijos. Po pamaldų salėje buvo 
suruoštos vaišės Juozų garbei. Jų 
susidarė nemažai. Visi Juozai ir Juo- 
zės buvo papuošti raudonais gvazdi
kais ir pasodinti prie gražiai papuoš
to stalo. Vaišes pradėjo J. Kubilius 
bendra malda. Programos vadovu 
buvo dr. P. Lukoševičius. Juozus 
sveikino parapijos k-to vardu pirm. 
A. Vaupšas, katalikių moterų — 
pirm. D. Staškevičienė, “Lito” — 
vedėjas Pr. Rudinskas, Šv. Opos 
Dr-jos — pirm. Anelė Ūsienė, Bend
ruomenės — J. Šiaučiulis, šaulių — 
J. Petrauskas, jūros šaulių — Urbo
navičienė, meškeriotojų — A. Mylė. 
Žmonių buvo pilna salė. Vaišes pa
ruošė šv. Onos Dr-ja, kuri per 25 
metus mūsų parapijai yra daug pa
dėjusi darbu ir lėšomis. Jos narės 
yra kaip darbščiosios bitės — visų 
parapijos parengimų ruošėjos.

— Petras Adamonis atšventė auk
sinę savo amžiaus sukaktį. Žmonos 
Julės ir keturių dukrelių iniciatyva 
buvo suruošta staigmena E. J. Dal- 
motų namuose. Vaišių stalą palai
mino kun. S. Kulbis. Pobūviui vado
vavo Juozas Piečaitis, dalyvaujant 
Petro giminėms ir artimiesiems bi
čiuliams. Sukaktuvininkui palinkėta 
geriausios sveikatos ir toliau nuošir
džiai darbuotis lietuviškoje veiklo
je. A. A.


