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“Aidai” ir ženklai
Šie metai daugeliui išeivijos organizuotų vienetų ir šeimų yra 

sukaktuviniai. Spaudos puslapiai mirga tos rūšies renginiais bei 
aprašymais. Kiekvienas vienetas, išgyvenęs ilgesnį laikotarpį, su 
džiaugsmu žvelgia į nueitą kelią ir su rūpesčiu žiūri ateitin, ku
rios praeitis nelaiduoja. Įvairių sukakčių pynėn šiemet įsirikiuoja 
ir kultūros žurnalas “Aidai”, kuriam sueina 25-ri metai nuo įsikū
rimo š. Amerikos žemyne ir 30 — nuo įsisteigimo tremtyje. Tai 
žurnalas, kuris tęsia okupacinės valdžios užgniaužtą “Židinio” ir 
“Naujosios Romuvos” tradiciją, taip brandžiai išsiskleidusią ne
priklausomoje Lietuvoje. Pradžioje buvo būgštaujama, kad tokio 
pobūdžio žurnalas galės išsilaikyti gal tik vieną dešimtmetį, ge
riausiu atveju — du. Patirtis betgi parodė, kad žurnalas yra ga- 
jesnis už anuos realistinius pranašavimus — sulaukė 30 metų ir 
toli gražu neketina kapituliuoti arba ruoštis laidotuvėms. Savo 
turiniu jis yra labai brandus, aktualus, nuolat sekąs lietuviškojo 
gyvenimo pulsą. Finansiniu požiūriu, kaip ir visa išeivijos spau
da, girtis negali, juoba, kad nėra susijęs su skelbimais, — tačiau 
yra saugiose Tėvų pranciškonų vienuolijos rankose. Kaip ilga 
patirtis įrodė, joms nuoširdžiai rūpi žurnalo likimas. Dėlto ir fi
nansinė auka žurnalui nėra baisi.

★ ★ ★
Toliau nuo kultūrinio gyvenimo stovintieji galbūt ir mano, 

kad mums užtektų lietuviškų elementorių, žodynų, poros savait
raščių, vieno kito dienraščio. Jei taip, tai ženklas, kad žymi dalis 
mūsų visuomenės ėmė riedėti nukultūrėjimo linkme. Pasitenkinti 
visuomenei vien bėgamųjų įvykių laikraštija, reiškia pasitenkinti 
savo lėkštumu ir net primityvumu. Taip manyti verčia ir ta aplin
kybė, kad “Aidų” tiražas vos perkopia tūkstantį. Ar tai ne ženk
las, kad masės mūsų šviesuomenės kultūrinėje plotmėje nepa
sižymi dideliu domesiu? Juk laisvajame pasaulyje gyvena šim
tai tūkstančių lietuvių. Daugybė jų yra išėję žemesnius ar augštes- 
nius mokslus. Rodos, jų interesas lietuviškajam kultūriniam gy
venimui turėtų būti gana gyvas. Sakysite, kad išeivijos sąlygose 
neįmanoma. Bet kodėl tai įmanoma estams, latviams ir kitoms 
panašaus lygio tautoms išeivijoje? Jų žurnalai susilaukia žymiai 
platesnio dėmesio savose visuomenėse. Tai ženklas, kad mūsiškės 
visuomenės domesys savajam kultūros žurnalui nėra pakankamas. 
Pagrindinė priežastis — permažas savosios kultūros ir jos' žurnalo 
vertinimas. Pastarasis laikomas daugelio mūsų tautiečių tam tik
ra prabanga, be kurios galima apsieiti. Taip, yra tautų, kurios 

.apsieina ir be augėlesnės kultūros. Galėtume, žinctua, n ..les, jei 
grįžtume į anuos be rašto laikus ...

★ ★ ★
Gero lygio kultūros žurnalas, kaip minėtieji “Aidai”, tautos 

gyvenime yra ne prabanga, o būtinybė. Be jo tauta, ypač išeivijos 
sąlygose, tampa seklia, paviršutiniška žmonijos dalimi, kurios 
dvasiniam gyvenimui užtenka balanų šviesos. Tokia tauta moder
niųjų laikų gyvenime išlikti negali. Ji arba turi žengti savitu keliu, 
prilygstančiu kaimyninių tautų lygiui, arba išnykti pajėgesnėje 
tautoje ar tautose. Kultūrinis gyvenimas šiandieną yra tautinio 
išlikimo laidas. Dėlto žurnalas, kuris specialiai rūpinasi kultūrinio 
mūsų gyvenimo puoselėjimu bei gilinimu, privalo turėti iškilią 
vietą savoje visuomenėje. Iš tokio žurnalo paprastai ateina in
tensyvi paskata, žadinanti kūrybinę iniciatyvą, gilesnę mintį, es- 
mingiau vertinanti kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo reiški
nius. Jame skaitytojas randa tai, ko nėra greitesnio tempo spau
doje, nes žurnalo žvilgsnis yra žymiai gilesnis, sintetingesnis, viską 
vertinąs iš esmės. Toks žurnalas tebėra “Aidai”. Galime džiaugtis, 
kad jo priešakyje stovi vienas giliausių mūsų intelektualų — 
dr. Juozas Girnius, nevieno veikalo autorius, kuriam tautinė kul
tūra yra ir tautinė ištikimybė. Nėra abejonės, kad jis savo užda
vinį lietuviškajai kultūrai atliks su įprastu apdairumu bei ryžtu, 
bet ar atliks jį mūsų visuomenė? Tai klausimas, nuo kurio žymia 
dalimi priklausys lietuviškoji ateitis. Pr. G.

KANADOS
ĮVYKIAI Laimėjo konservatoriai

Sukrečiantys straipsniai
Žurnalistas atskleidė užkulisinę Kissingerio politiką, 

siekiančią parduoti Baltijos valstybes

Albertos provincinio parla
mento rinkimuose triuškinan
čios pergalės susilaukė premje
ro P. Lougheedo konservatoriai. 
1971 m. rinkimuose P. Loug- 
heedas išstūmė iš valdžios socia
linio kredito partiją, kuri šią 
provinciją buvo valdžiusi net 36 
metus. Paskutiniame parlamen
te konservatoriai turėjo 49 at
stovus, socialinis kreditas — 
25 ir NDP socialistai — 1. Šį 
kartą premjeras P. Lougheedas 
parlamentan grįžo su 69 atsto
vais, socialinis kreditas — su 4, 
NDP socialistai su — 1. Vienas 
socialinio kredito veikėjas buvo 
išrinktas kaip nepriklausomas 
atstovas. Rinkimuose krito so
cialinio kredito vadas W. 
Schmidt ir liberalų vadas N. 
Taylor. Politiniu požiūriu rinki
mai buvo aiškios socialinio kre
dito laidotuvės. Premjeras P. 
Lougheedas juose norėjo su
tvirtinti savo pozicijas dery
boms dėl Albertos naftos. Al
berta dabar už statinę naftos 
gauna tik po $6.50, nors pasau
linėje rinkoje jos kaina yra apie 
$11. Šią kainą buvo nustačiusi 
federacinė premjero P. E. Tru
deau vyriausybė, kurios žinioje 
taipgi yra ir iš JAV gaunamas 
papildas už Albertos naftą. At
rodo, sekančiame premjerų pa
sitarime tenka laukti naftos pa
branginimo ir federacinės vy
riausybės investacijų Albertoje.

Ukrainietis rašytojas Vikto
ras Nekrasovas su žmona Ga
lina atvyko dviem savaitėm į 
Kanadą. Sovietų Sąjungoje jis 
buvo pagarsėjęs kaip karo ro
manų rašytojas, ypač savo 1946 
m. romanu “Stalingrado apka
suose”. Į kompartijos nemalonę 
V. Nekrasovas pateko dėl atvi
ros pagalbos savo bičiuliui A. 
Solženicinui, kai pastarąjį viso
mis priemonėmis niekino Mask
va. Dėl moralinės paramos A. 
Solženicinui persekiojimo susi
laukė visa V. Nekrasovo šeima 
— iš darbo buvo atleistas sūnus 
su marčia, o pats V. Nekraso
vas ištremtas Kievan, čia jam 
kompartija įteikė penkerius me
tus galiojančią išvažiavimo vizą, 
kuria ir teko pasinaudoti. V. 
Nekrasovas yra įsikūręs Pary
žiuje. Jo viešnage Kanadoje, 
pranešimais apie laisvės proble
mas Sovietų Sąjungoje rūpina
si Morozui Ginti Komitetas, ko
vojantis už ukrainiečio istoriko 
Valentino Morozo išlaisvinimą 
iš kalėjimo.

Federacinis parlamentas ofi
cialiu Kanados simboliu patvir
tino bebrą, išgirdęs, kad į jį pre
tenzijas reiškia ir Niujorko vals
tija. Šio įstatymo projektą pa
siūlė ne liberalai, bet .konserva
torių atstovas S. O’Sullivan. Tai
gi, šalia klevo lapo vėliavos Ka
nada dabar turės ir tą klevą

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Nuotr. O. Burzdžiaus

Siaučia nedarbas ir netvarka
J. KAIRYS

Mūsų bendradarbis Vokietijoj
Įvestas seksualinis auklėji

mas mokyklose demoralizuoja 
mokinius. Mokinių tėvai pradeda 
vis daugiau protestuoti prieš to
kį auklėjimą, bet mokyklų tary
bos palaiko jį ir toliau.

Komunistai mokytojai ir agi
tatoriai iš šalies skiepija moki
niams ir marksizmą su leniniz
mu, pratina juos demonstruoti 
bei protestuoti. Pradeda nuo 
mokyklų reikalų.

Plečiasi visokios rūšies nusi
kaltimai — vagystės, užpuoli
mai, apiplėšimai namuose, gat
vėse (dienos metu), įsilaužimai, 
nužudymai. Juos daro pirmoje 
eilėje jaunimas ir net vaikai, 
daugiausia pavainikiai, našlai
čiai, pakrikusių ir persiskyrusių 
tėvų vaikai.

V. Vokietijoje veikia tūkstan
čiai komunistų agentų ir šnipų. 
Jie yra padalinami pagal savo 
specialybes ir, atrodo, nėra to
kios vietos, kuri nebūtų jiems 
prieinama.

Komunistiniai kraštai čiulpia 
ne vien JAV-es, bet ir V. Vokie
tiją. Pastarąją bene daugiausia 
čiulpia rytų zona, nors neatsi
lieka ir bolševikinė Rusija.

Augščiausias V. Vokietijos 
teismas pasisakė prieš negimu
sių kūdikių žudymą. Jo sprendi
mas paskelbtas š.m. vasario 25 
d. Nėštumo nutraukimas V. Vo
kietijoje buvo visą laiką už
draustas bei laikomas baudžia
mu nusikaltimu. Socialdemokra
tų - liberalų koalicija buvo pri
ėmusi įstatymą, pagal kurį nėš
tumo nutraukimas leidžiamas 
iki trijų mėnesių. Opozicija pa
laikė tokį leidimą priešingu 
konstitucijai, saugojančiai žmo
gaus gyvybę, ir apskundė jį 
konstituciniam teismui, prašy
dama panaikinti šitokį įstatymą. 
Po ilgų svarstymų pastarasis 
nutarė patenkinti skundą ir lei
do nutraukti nėštumą tik keliais 
svarbiais atvejais, kaip pvz. pra
dėjimas prievarta, žala motinos 
ar būsiančio vaiko sveikatai ir 
pan. Prieš tą įstatymą ir už jį 
buvo daugybė protestų ir de
monstracijų seniau, o paskelbus 
teismui minėtą sprendimą, visa 
tai kartojasi. Už aną įstatymą 
seniau ir prieš teismo sprendi
mą dabar pasisako pirmoje ei
lėje kairiosios organizacijos, 
ypač komunistai ir jų artimieji.. 
Bet teismų nutarimas yra galu
tinis ir visiems privalomas. Te
lieka naujo įstatymo suprojek
tavimas ir priėmimas. Savo turi

niu jis negalės iš teismo nutari
mo ribų išeiti.

Vis didėja nedarbas. Vyriau
sybė ragina dirb«nWbosius ne
reikalauti didelio padidinimo at
lyginime, o darbdavius — in
vestuoti kiek galima daugiau 
kapitalo veikiančiom įmonėm 
tobulinti ir naujom steigti. Dėl
to valstybinis bankas sumažino 
palūkanas už paskolas.

Dėl atlyginimo tariamasi bei 
susitariama ir, atrodo, nuosai- 
kingumo ribose, bet apie kapi
talo investavimą į veikiančias 
įmones ir į statymą naujų kaž
kiek neteko pastebėti. Atrodo, 
darbdaviai nepasitiki dabartine 
vyriausybe ir todėl į jos ragini
mą žiūri labai skeptiškai. Nepa
sitikėjimas valdančia koalicija 
bene bus kilęs dėl balsų apie 
suvalstybinimą bankų ir didžių
jų įmonių, apie kurį viešai pra
sitaria socialdemokratų partijos 
žmonės, ypač jų jaunimas. Abe
jones kelia ir vyriausybės su
projektuotas įstatymas apie tar
nautojų ir darbininkų dalyvavi
mą įmonių reikaluose.

Lankantis JT generaliniam 
sekretoriui Bonnoje ir R. Berly
ne, opozicija iškėlė kalinių klau
simą rytų zonoje. Ypač buvo mi
nėti kaliniai, kurie nubausti už 
bėgimą į vakarus ar už pagalbą 
tokiems bėgimams. Pagal JT 
priimtas teisines normas tai nė
ra baustini dalykai. Kalinamų 
už tai yra tūkstančiai, o kalini
mo sąlygos esančios labai žiau
rios: dėl vietos stokos yra labai 
sugrūsti, trūksta oro, šviesos ir 
pan. Pagal opoziciją, šį klausi
mą turėtų kelti dabartinė Bon- 
nos vyriausybė. Pastaroji mato 
pvz. Čilę, bet ne sovietinę zoną. 
Čia ji nieko nedaro.

Raudonieji, anarchistais vadi
nami, buvo pagrobę V. Berlyno 
krikščionių demokratų sąjun
gos CDU pirmininką Lorenzą. 
Laikydami jį įkaitu ir grasinda
mi nužudyti, išreikalavo palei
dimą penkių nubaustųjų savo 
bendraminčių ir nugabenimą jų 
į Jemeną. Ten jie susidės su 
arabais teroristais arba bus per
mesti į rytų zoną, kuri juos pa
naudos tam tikriems uždavi
niams atlikti V. Vokietijoje bei 
kitur vakaruose.

Po šito pagrobimo dauguma 
vokiečių prikiša Bonnai kapitu
liavimą prieš saujelę teroristų 
ir reikalauja, kad įvestų' mirties 
bausmę tokiems bei panašiems 
nusikaltėliams.

Patys grobikai yra policijai 
žinomi, bet jie mokėjo taip pasi
slėpti, kad tūkstančiai policijos 

nepajėgė jų nei surasti, nei nu
statyti vietą, kurioje buvo lai
komas pagrobtasis. Paskyrus 
ketvirčio milijono markių pre
miją nusikaltėlių bei jų pėdsa
kų nurodytojams, atsiliepė keli 
tūkstančiai asmenų, bet policija 
nerado nieko konkretaus.

Savo metu Bonna sudarė do
kumentaciją apie komunistinių 
kraštų žiaurumus, padarytus vo
kiečiams karo metu ir pirmai
siais pokario metais. Ilgą laiką 
dabartinė vyriausybė neleido 
jos skelbti. Jau kelintas mėnuo 
ji spaudoje pradėjo rodytis. Dėl 
to paliestieji kraštai reiškia di
delį nepasitenkinimą. Pasirodo, 
raudonieji nemėgsta tiesos, jei 
pastaroji nėra jiems palanki. 
Pagal aną dokumentaciją, savo 
barbariškumu komunistai neat
siliko ir nuo jų nuolat linksniuo
jamų “hitlerinių fašistų”.

V. Vokietija yra federacinė 
valstybė, susidedanti iš kelių 
kraštų. Visi jie turi savo parla
mentus, renkamus keleriem me
tam. Seniau beveik pusė kraštų 
atitekdavo socialdemokratų par
tijai, kuri arba viena valdyda
vo, arba susidėjusi su libera
lais. Nuo 1974 m. rinkimuose 
jau daugiausia balsų surenka 
krikščioniškosios sąjungos — 
CDU ir CSU. Už juos savo bal
sus atiduoda net darbininkai, 
kurie anksčiau rinkdavo social
demokratus. Įdomu yi;a tai, kad 
šį kartą CDU nunešė socialde
mokratus ir V. Berlyne, ko nie
kad nebūdavo. Visdėlto miesto 
valdymas yra ir toliau socialde
mokratų ir liberalų rankose, 
nors, remiantis demokratiniu 
principu, sudaryti vyriausią 
miesto organą turėjo daugiau
sia balsų surinkusi grupė. Ir 
kaikuriuose kituose V. Vokieti
jos kraštuose socialdemokratai 
su liberalais nesilaikė šito prin
cipo.

Socialdemokratai pralaimi rin
kimus pirmoje eilėje dėl savo 
vidaus ir užsienio politikos. 
Daugiausia lemia nedarbas ir 
visoks nesaugumas krašte. Jei 
šiuo metu būtų tinkamai pra
vesti rinkimai į valstybės par
lamentą, tai, atrodo, krikščio
nys surinktų absoliučią daugu
mą balsų ir galėtų vieni valdyti.

Jau įteiktas kaltinamasis ak
tas rytų zonos agentui, kadaise 
pasiekusiam net kanclerio as
meninio referento vietą ir šnipi
nėj usiam savo siuntėjui — rytų 
zonai ir greičiausiai jos globė
jai Maskvai. Kartu kaltinama 
yra ir jo žmona.

žurnalistas Bill Anderson 
“Chicago Tribune” kovo 15 ir 
18 laidose paskelbė Pabaltijį 
liečiančius straipsnius “Fordas 
raginamas nutraukti Baltijos 
ryšius” ir “Nauja įtampa dėl 
Baltijos kraštų”. Juose jis iške
lia grėsmę ligšioliniam Baltijos 
valstybių įjungimo Sovietų Są- 
jungon nepripažinimui. Pasak 
B. Andersono, prez. G. Fordui 
patariama atšaukti diplomatinį 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos pri
pažinimą: “H. Kissingerio Vals
tybės Departamentas ir Valsty
bės Saugumo Taryba yra linku
si “legalizuoti” sovietinę anek
siją dėl “taikaus sambūvio” su 
šia didžiąja pasaulio valstybe. 
Kongresas betgi yra nusiteikęs 
priešingai, nes jam rūpi nuotai
kos dviejų milijonų amerikie
čių, atvykusių į JAV iš tų kadai
se laisvų kraštų. Dėl pažiūrų su
sikirtimo “Amerikos Balsas” 
užgniaužė transliaciją apie prez. 
G. Fordo palankumą Baltijos 
reikalui. Galutinis susikirtimas 
gali įvykti šią vasarą Europos 
saugumo konferencijoje. Nuo-
monė šiuo klausimu yra tokia 
stipri, kad pradžioje kaikurie 
Baltųjų Rūmų pareigūnai netgi 
bandė nuslėpti nuo spaudos 
Fordo susitikimą su Baltijos 
valstybių laisvės rėmėjais.”

Priešinosi vizitui
B. Andersonas turi galvoje 

vasario 27 d. įvykusį prez. G. 
Fordo susitikimą su devynių 
baltiečių delegacija, kurioje lie
tuviams atstovavo ALTa ir jos 
pirm. dr. K. Bobelis, pagrindi
nis šios grupės kalbėtojas. Kai 
kongresininkas E. Derwinskis 
pateikė delegacijos narių sąrašą, 
Valstybės Saugumo Taryba pa
sisakė prieš vizitą, nes visi de
vyni delegacijos nariai yra Bal
tijos laisvės šalininkai, galintys 
pažeisti “jautrias” derybas su 
Rusija. Paskutinį kartą baltie- 
čiai aktyvistai Baltuosiuose Rū
muose buvo priimti prez. J. F. 
Kennedžio 1962 m. vasario 16 
d., o prez. R. Niksonas pasiten
kino savo pagalbininko pasiun
timu, kuriam jie įteikė peticiją 
su 75.000 parašų, prašančią iš
laisvinti sovietams išduotą lie
tuvį jūrininką Simą Kudirką. Sį 
kartą Kissingerio štabas pralai
mėjo Fordo štabui, bet Valsty
bės Saugumo Taryba išsikovojo 
kompromisą, kad baltiečiai tu
rėtų kalbėti tik apie “vietinius” 
reikalus ir negarsinti susitikimo 
su prez. G. Fordu.

Neleido skelbti
Kongresininkas E. Derwinskis 

visdėlto paskelbė nedaug dėme
sio susilaukusį pranešimą spau
dai, kad baltiečių vadai padėko
jo prez. G. Fordui už principi
nį “nepripažinimą” jų senųjų 
gimtinių įjungimo į Sovietų Są
jungą. ALTos pirm. dr. K. Bo
belis “Amerikos Balso” kores
pondentui pareiškė esąs “paten
kintas” prez. G. Fordo parody
tu susirūpinimu. Valstybės Sau
gumo Taryba tiesioginiu įsikiši
mu sustabdė šios žinios perda
vimą Rusijai “Amerikos Bal
se”. Tačiau “Laisvės Radijas”, 
kuris iš dalies taip pat yra fi
nansuojamas JAV valdžios, šią 
žinią pasiuntė savo Europos 
siųstuvų lietuviškajai laidai. B. 
Andersonas pabrėžia, kad Vals
tybės Saugumo Tarybai ir Vals
tybės Departamentui problemą 
sudaro vidutiniškumą prašokan
tis prez. G. Fordo susirūpini
mas Baltijos kraštų likimu, di
desnis už kitų prezidentų. Dele
gacijos eilėse buvo jo senas bi
čiulis dr. Julius Riekstins iš
Grand Rapids, Mich. B. Ander
sonas cituoja baltiečių grupei 
prez. G. Fordo tartus žodžius: 
“Iš Juliaus žinau baltiečių var
gus ir dėl jų jiems simpati
zuoju.”

Prezldento palankumas
B. Andersonas daro reikšmin

gą išvadą: “Prezidento Fordo 
asmenyje amerikiečiai iš Balti
jos kraštų rado tikrą, šiltą bi
čiulį, o pas valstybės sekr. H. 
Kissingerį — tik šaltą vandenį 
su ledais. Dėl Kissingerio šalta- 
širdiškumo ir Fordo gailiašir- 
diškumo Vašingtoną jau yra pa
lietęs nevienas užulisinis ma
nevras. Kartais dėl šios situaci
jos Fordo štabas susikirsdavo 
su Kissingerio ištikimaisiais ša
lininkais. Prezidento Niksono 
laikais Kissingerio štabas susv 
laukdavo daugiau laimėjimų nei 
pralaimėjimų. Dabargi prezi
dento ilgametis susirūpinimas 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos ne
dalia atnešė bent vieną drami
nį posūkį...” Tuo posūkiu B. 
Andersonas laiko Simo Kudir
kos išlaisvinimą. Prez. R. Nik- 
sonas buvo nesėkmingas savo 
kelionėje į Maskvą S. Kudirkai 
padėti, nors turėjo nusivežęs 
peticiją su tūkstančių amerikie
čių parašais. Kongreso dėme
sys paskatino biurokratus su-
rasti Brooklyne S. Kudirkos 
motinos gimimo metriką. Rusai 
betgi ir toliau S. Kudirką laikė 
koncentracijos stovykloje, ne
paisydami jo teisės į JAV pilie
tybę.

Kai G. Fordas tapo preziden
tu, į S. Kudirkos atvejį tuojau 
pat buvo atkreiptas komparti
jos vado L. Brežnevo dėmesys. 
Jam buvo pareikšta, kad S. Ku
dirkos išleidimas parodys gerą 
valią ateities pokalbiams. L. 
Brežnevas sutiko su šia minti
mi, tačiau pageidavo, kad tokia 
nuolaida nebūtų perdaug išpūs
ta viešumoje kaip sovietų kapi
tuliacija. Prez. G. Fordas taip 
pat atsilygino L. Brežnevui sa
vo gera valia, neleisdamas Niu
jorko senatoriui J. Javitsui pa
naudoti S. Kudirkos rinkiminia
me vajuje. Menkėjančias laimė
jimo galimybes J. Javits norė
jo sustiprinti nuopelnų prisi
ėmimu dėl S. Kudirkos išlaisvi
nimo. Kiti respublikininkai pa
dėjo prez. G. Fordui išjungti S. 
Kudirką iš reklaminės šviesos 
Niujorke.

Pareigūnų spaudimas
Baigdamas savo antrąjį raši

nį, B. Andersonas vėl grįžta 
prie baltiečių delegacijos apsi
lankymo pas prez. G. Fordą Bal
tuosiuose Rūmuose, naujais fak
tais papildydamas užkulisinį 
Kissingerio Valstybės Saugumo 
Tarybos žaidimą. Pasirodo, ji ne 
tik uždraudė “Amerikos Balsui” 
šio vizito pranešimą, bet ir įve
dė cenzūrą susitikimo nuotrau
koms. Ant jų buvo užrašyta: 
“Nenaudoti spaudoje”. B. An
dersono teigimu, Valstybės Sau
gumo Taryba stengėsi, kad E. 
Derwinskis gautų papeikimą iš 
Baltųjų Rūmų ryšių su kongre
su raštinės dėl baltiečių pakvie
timo susitikti su prezidentu.

Toliau B. Andersonas rašo: 
“Valstybės Saugumo Taryba ap
kaltino Denvinskį “kišimusi” į 
užsienio reikalus, nors jam šio
je srityje tenka antroji vieta 
respublikininkų eilėse kongre
se. Jis turi žymiai didesnį paty
rimą už daugumą Baltųjų Rū
mų biurokratų. Kaip ir Fordas, 
jis daugelį metų yra buvęs va
dovaujančiu asmeniu Baltijos 
kraštų reikaluose. Pasak vieno 
pareigūno Valstybės Departa
mente, betkokia viltis, kad Ru
sija atsisakys Baltijos valsty
bių savuoju realizmu prilygtų 
“naujam sukilimui JAV pietuo
se”. Nors tai yra praktiškas pa
dėties įvertinimas, visdėlto bal
tiečių kilmės amerikiečiai ne
nori, kad JAV pakeistų savo 
“nepripažinimo” politiką ir pri
tartų rusų užgrobimams. Mums

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Žodis lemtingu momentu

Politiniu, gairių metmenys III
Tarptautinių ir išeivijos jėgų vertinimas bei darbo bruožai

LAISVIEJI LIETUVIAI!
Atsidūrėm lietuvių tautai ir 

Lietuvos valstybingumui lem
tingose sąlygose.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas priėmė baltie- 
čių deleagciją. Tai svarbus ir 
teigiamas įvykis. Padėka pri
klauso tiems, kas tuo pasirūpi
no. Tačiau yra patikimų žinių, 
kad JAV-bių užsienio politikos 
vairuotojai, vadovaujami valsty
bės sekretoriaus H. Kissingerio, 
linksta į Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą pripažinimą. 
Tai nepaprastai grėsminga Lie
tuvai, ypač artėjant Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijai į pabaigą. Vaka
rų Europos valstybių laikyseną 
Sovietų Sąjunga pakirto, jas 
vieną po kitos, kiekvieną atski
rai, įtraukdama į Rytų Europos 
dabartinių sienų tarptautinį pri
pažinimą.

Lietuvos likimas atsiduria 
kur kas didesniam pavojuje, 
kaip niekad per pastaruosius 
trisdešimt metų. Ateinantieji 
trys mėnesiai jį gali nulenkti 
bolševikinio okupanto valiai.

Mums teko didi atsakomybė. 
Raminkime nesantaiką. Spieski- 
mės krūvon, asmeninius reika
lus, malonumus ir prabangą ati
dėję į šalį. Skatinkime vienas 
kitą, burkime Lietuvos ir žmo
gaus laisvės draugus. Mes nesa
me pasaulyje vieni.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, skatindamas 
visus remti ALTos ir Lietuvių 
Bendruomenės dabartines pa
stangas bei žygius, siekdamas 
visuotinio darbo suderinimo, su

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Leonui Barauskui

mirus, jo žmonai DANAI, sūnums, ANDRIUI ir VIK
TORUI, seserims, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia — Montrea|io Lietuvių Kredito

Unijos "Litas" valdyba

Mylimam broliui

a.a. JUOZUI NORKUI
mirus Lietuvoje, mūsų skyriaus sesę EUGENIJĄ 
KLEVIENĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su ja 
liūdime —

KLK Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka (vairius 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 visa meniiką darbų pagal

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

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

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

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

stiprinimo ir išplėtimo, susita
ręs su kitais veiksniais, kviečia 
centrines Lietuvos laisvinimo 
darbo organizacijas j NEPA
PRASTĄ KONFERENCIJĄ, ku
ri įvyks Čikagoje š.m. balan
džio 12 dieną.

Vien ryžto ir pastangų maža. 
Darbo sėkmę lemia lėšos. Mums 
reikia ryšių ir žinių centro su 
tinkamomis priemonėmis ir pa
tyrusiais darbininkais. Mums 
reikia didžiosios spaudos pusla
pių. Mums reikia ryšio ypač su 
Vakarų Europos vyriausybėmis 
ir įtakingais asmenimis. Ligi 
šiol surenkamų lėšų maža. To
dėl šiomis nepaprastomis aplin
kybėmis reikia ir YPATINGO 
IŠTEKLIŲ FONDO, kaip kad 
juos kūrė Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai lemtingais 
Lietuvos istorijos tarpsniais. 
Šiam fondui reikia mažiausiai 
šimto tūkstančių dolerių ($100.- 
000), kuriuos sutelkti nėra sun
ku. Ypatingasis fondas bus 
jungtinis ir veiks veiksnių kon
ferencijos sutartu būdu.

Jau dabar siųskite savo aukas 
(atitinkančias reikalo svarbą ir 
dydį): Ypatingajam Fondui Tau
tos Fondo — Lithuanian Natio
nal Foundation, 64-14 56 Road, 
Maspeth, N.Y. 11378, USA (tos 
aukos atleidžiamos nuo mokes
čių).

Eidami išvien su bendro li
kimo broliais estais ir latviais, 
sutelkime visus savo išteklius ir 
pastangas dabar. Po trijų mėne
sių gali jau būti per vėlu.

NEAPVILKIME SAVO PA
VERGTŲ BROLIŲ!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

GEDIMINAS GALVA

Tarptautinės valstybių politi
kos aptarimas yra suglaustas ir 
mažai tepasakantis. Tarptauti
nės politikos raidos prielaidos 
remiasi atsargiu dabartinės pa
dėties pratęsimu, nors vengia
ma įterpti laiko veiksnį.

JAV ir sovietų įtampa lik
sianti, tačiau Vašingtono įtaka 
vis mažėsianti Rytų Europoje. 
Kinijos ir sovietų santykiai bū
sią įtempti. “Ir ateityje neaiš
ku, kas turės didesnę Įtaką So
vietų Rusijos vidaus politikai, 
JAV ar Kinija”.

Kalbama apie Sovietų Sąjun
gos vidaus politikos sunkmetį: 
“Ekonominio gyvenimo proble
mos, tautiniai judėjimai, libera
linių reformų reikalavimai ir ki
ti panašūs reiškiniai byloja apie 
didesnių pasikeitimų galimybes 
ateinančiame dešimtmetyje. 
Yra galimos demokratinio po
būdžio revoliucijos, naujo tipo 
diktatūros ar net visiškas sovie
tų subyrėjimas”. Kalbama apie 
tai, ko trokštama. Nutylimos pa
našios negerovės Vakarų pasau
lyje ir daugelis prielaidų, galin
čių turėti neigiamos reikšmės 
pavergtų tautų išsilaisvinimui. 
Visos galimybės turės lemian
čios įtakos lietuvių tautos apsi
sprendimui, o ne išeivijos, nes 
ši ir toliau liks šalutiniu veiks
niu.

Išeivijos pajėgumas
Teisingai pasakyta projekte: 

esame negausūs, ūkiškai nepa
jėgūs; demonstracijos ir kiti pa
našūs pasireiškimai nepasiekia 
tikslo. Esą lietuvių išeivija per
vertina savo jėgas, todėl siūlo
ma didesnį dėmesį skirti lietu
viškai kultūrinei veiklai.

Visa tai teisinga. Pati didžiau
sia lietuvių išeivijos tragedija 
glūdi ne skaičiuose, bet pasau
lėžiūriniame išsiskaidyme, nesu
tarime ir tiesiog pasibaisėtina
me susiskaldyme, blogoje politi
nės veiklos organizacijoje (net 
kelios organizacijos ima kalbėti 
svetimiesiems tuo pačiu reika
lu). Pastarojo meto lietuvių išei
vijos skilimas į atomus’ atpalai

FELJETONAS ' BALYS ARŪNAS

Vyrai, saugokitės drukavoto žodžio!
Senas žmogus, kaip ir senas 

katinas: mėgsta būti paglosto
mas. Va, mūsų katinas Pūkis yra 
gražaus amžiaus sulaukęs. Turi 
silpną regėjimą ir visai išretėju
sius ūsus, o taip pat nukarusią 
uodegą, kurios neįstengia užries
ti ir mirtiną savo priešą Snupį 
— kaimyno šunį sutikęs. Ale, 
tamsta, jeigu Pūkį lengva ran
ka paglostysi, tuojau pat jis iš
riečia nugarą. Akyse žiežirbėlės 
šokinėja,ir pagaliau, reikšdamas 
savo nirvanišką savijautą, prade
da murkti. Žinia, tas murkimas 
labai neromantiškas, primenąs 
supelėjusių armonikos dumplių 
švokštimą. Bet ne tai svarbu. 
Svarbu, kad tas nekaltas katino 
nugaros paglostymas sukelia jo 
būtybėje pačius giliausius ir 
švelniausius jausmus.

Aną dieną “Tėviškės Žibu
riuose” užtinku laišką, kur ne
pažįstama Jievos dukra ant ma
no širdies žarijas mėto. Sako, 
bravo Anuprai, kad rašai! Ne
paisyk, kad tavoji mūza susenu
si; žydišku užsispyrimu pliek 
per jos šonkaulius ir jok į Par
naso augštybes!

Tokie padrąsinimai ir dar per 
laikraštį mane į nuodėmingą 
puikybę pakėlė.

— Barbor, — sakau žmone
lei, — nuvyto purienos upelių 
šlaituose ir jievos lankose per
žydėjo ... Aš manau, kad turi
me ant lentynos padėti visus ro
mantiškus čiulbėjimus. Neišei
na, kad aš, žmogus pagerbiamas 
per laikraščius, būčiau šaukia
mas tokiais tavo įprastais žo
džiais, kaip “Ei, tu senas grioz
de, išnešk garbičius” arba “Nu
stok krenksėjęs, kaip juodvarnis 
prieš darganą!” Užmiršk, Bar
bor, ir mano švelnučius jausmų 
išsiveržimus, kaip va, “Pupu- 
liuk, nešlapink rankučių, aš tik
tai sutrauksiu dūmą ir einu in
dų plauti!” Man atrodo, bus iš
mintingiausia, kad tu, Barbor, 
nuo šiandien, kreipdamasi į ma
ne, sakysi ‘Tamsta”.

— Pakvaišai ar ką?! Galva tau 
perkaito ...

— Ne, — sakau, — Barbor, 
— kai jau mano vardas garsėja 
už parapijos ribų, pasirodo laik
raščiuose, tau dera parodyti dau
giau orumo. Taip jau, vieversėl, 
yra, juk nuosava žmonelė negali 
nieku laikyti savo priesaikos, 

duoja nepaprastą griaunančią 
jėgą savęs sunaikinimui.

Projekto autoriai bando save 
užliūliuoti, kad padėtį pagerinti 
gali profesijonalai, kultūrinin
kai ir intelektualai, baigę moks
lus išeivijoje. Niekas jų reikš
mės neneigia, tačiau iki šio me
to ir jie nevisi pateisino viltis, 
nes žymi jų dalis pasirinko vie
nos naštos gyvenimo kryptį ir 
greitai atšalo nuo lietuviškos 
veiklos.

Politinio darbo metmenys
Po ilgokos politinės analizės 

seka tos srities labai ploni dar
bo metmenys su didelėmis spra
gomis ir visai neturintys atau
dų. Glaustai tarus, pasitenkina
ma rinkti duomenis apie kaiku- 
rias lietuvių tautos gyvenimo 
sritis, teikti informaciją kitų 
tautų šviesuomenei ir remti Lie
tuvos okupacijos nepripažinimą. 
Siūloma su tauta palaikyti ry
šius ir jai daryti politinės įta
kos. Į klausimą, kuria linkme ei
ti ir lietuvių tautos galvoseną 
lenkti, atsakymo dar nėra.

Lietuvių išeivijos politinio 
darbo metmenų negalima vadin
ti planu, nes čia pasigendame 
laiko tarpsnio, per kurį turi bū
ti atliktas užsimotas darbas, 
priemonių nustatytam darbui 
įvykdyti ir organizacijos. Politi
nio darbo metmenys paliekami 
kaboti ore ir laukti kada papūs 
palankus vėjas bent iš dalies 
juos įgyvendinti. Organizacinius 
klausimus PLB valdyba turėjo 
svarstyti kovo mėnesį. Galbūt 
ten bus sulipdyta šiokia tokia 
biurokratija. Ar ji bus pajėgi 
užsimotus uždavinius atlikti ir 
savo veiklą suderinti su kitų or
ganizacijų užmojais?

Informacijos svarba
Jau prieš dvidešimtmetį rūpi

nausi suorganizuoti bent svar
biausių sričių informaciją apie 
okupuotą Lietuvą. Mano mintis 
rėmėsi paprasta taisykle: pir
miausia reikia žinoti kas dedasi 
krašte, o vėliau minėtus duome
nis tinkamai panaudoti kitų in
formacijai. Anuo metu padary
ta informacinio darbo užuomaz
ga buvo sunaikinta, ir šis dar

kai svetimi žmonės, pažįstą ma
ne tiktai iš raštų, kelia mano 
asabą į augštybes...

— Žinai ką, Anuprai, — sako 
Barbora, — jeigu neatsikratysi 
įpročio plauti kojas tiktai prieš 
didžiąsias šventes, tai pagarsėsi 
ne tik Toronįe, bet ir visoje Ka
nadoje ... Pamanykite, atsirado 
rašeiva! Sumezga per gvoltą po
rą eilučių ir jau šnypą riešia! 
Va, kai patrauksiu šluotražiu 
per armoniką, tai paskutinius 
dantis išspjausi! Bematant išga
ruos “Tamstos” mandrybė! ...

Turint galvoje Barboros ta
lentą meniškai vartoti kočėlą 
betkokiuose jai nepatinkančiuo
se debatuose, pokalbį nutrau
kiau ir tyliai iškiūtinau į Lietu
vių Namus.

Lietuvių Namuose, romantiš
kos prieblandos suvystytas, baro 
kamputyje, sėdėjo prietelius 
Juodėnas.

— Ei, Anuprai, — šūktelėjo 
pamatęs mane Juodėnas, — ko- 
man, nuplausime alučiu dulkes. 
Juk abu mes darbe liejame pra
kaitą ir keiksmus.

— Aš, — sakau sėsdamas ša
lia Juodėno, — nesu sužavėtas 
tavo grubia kalba Man rodosi, 
tarp mūsų turėtų būti, taip sa
kant, tam tikras tarpas.

— Koksai tarpas?! Būsi, ma
tyti, jau šmičkelę išmetęs. At
stumai ir kitokios filosofijos tau 
po mamonėliu kaupiasi. ..

— Aš nejuokauju. Žinai pat
sai, kad aš į laikraščius rašau ir 
mano raštai žmonėms širdį ku
tena, o tu čia su manimi ant' 
“pani brač”, tarsi būtumėm kar
tu" kiaules ganę .. .

— O ho! — ima kvatoti Juo
dėnas. — Nežinojau, kad tu į ne
pasiekiamas augštybes iškilai! 
Duok ranką, pabučiuosiu. Gal
vą žemai nulenksiu!... Gal 
tamstos mylista alaus bonkelę 
nepasididžiuosi su manimi iš
gert? Kas dėl tavo raštų laikraš
čiuose, tai geriau ant tvorų pra
dėk rašyti. Platesnei visuomenei 
tapsi žinomas. Policija susido
mės ... O dabar, ponas rašeiva, 
prapulk. Kaip pavasario rūkas. 
Man jau delnus niežti, ir tavo 
agurkinio pavidalo nosis kariš
kus jausmus kursto. Vošiu kar
tą, tai ir abėcėlę užmirši!

Žinia, su kalviu menki juokai. 
Tylutėliai išslinkau lauk ... 

bas, kiek man žinoma, apleistas, 
nors šiuo metu jis gali būti žy
miai lengviau atliekamas. Kai- 
kas daro kaiką, tačiau mes ne
turime jokio informacinio cent
ro žinioms rinkti, dokumentams 
telkti, gautiems šaltiniams ap
doroti ir bent kas treti metai 
paskelbti metraščius įvairiomis 
kalbomis apie okupuotą Lietu
vą. Net po 35 metų nuo Lietu
vos okupacijos kalbėti apie in
formaciją yra ir gėda ir graudu.

Santykiai su tauta
Jokia naujiena, kad išeivija 

turi semti stiprybę iš tautos, 
nors ir Rusijos pavergtos, jeigu 
ji nori kuo ilgiau likti lietuviš
ka. Kai ji užsidarys savo kiaute, 
sulauks greitos pražūties. Šiuo 
metu kyla ir kitas klausimas, 
būtent, lietuvių išeivijos parei
ga padėti lietuvių tautai ten, 
kur ji negali pati padaryti.

Mano nuomone, pats svar
biausias reikalas ne kalbos apie 
nepriklausomybę, bet lietuvių 
tautos ir išeivijos išlikimas šia
me drumstame tarpsnyje. Čia ir 
glūdi visa mūsų tarpsnio tauti
nė politika.

Lietuvių išeivija žymiai dau
giau turi ko mokytis iš lietuvių 
tautos, nors ji ir yra po ruso pa
du. Todėl politinio darbo met
menyse, bent mano ausiai, labai 
keistai skamba siūlymas — ap
sispręsti kuria kryptimi lenkti 
lietuvių tautos galvoseną, lyg ji
nai būtų praradusi ją. Lietuviai 
išeiviai jau kartą lenkė ją, bet 
ji perbrangiai mūsų tautai at
siėjo.

Projekte siūloma: “Teikti 
kultūrinę, ekonominę ir politi
nę pagalbą lietuviams okupuo
toje Lietuvoje”. Jei kas ir turi 
tokius sumanymus, geriau juos 
užkasti žemėje, nes tai tik kal
bos, kurios gali padaryti dau
giau blogo. Kas tokią pagalbą, 
iš kurių šaltinių, kam ir kuriuo 
būdu gali teikti?

Panašių teigimų projekte yra 
ir daugiau. Visa tai sako, kad 
šis virš šimto “politikų” naujas 
bandymas vargu pastūmėjo po
litinį vežimą, nedarnių jėgų 
tempiamą. Gerai daroma, kad 
bent žvalgomas! ir svarstoma.

Po kelių dienų užsukau pas 
Motieką, šlaunų mūsų gatvės 
prekybininką. Bulvių Barbora 
įsakė nupirkti.

— Sveikas, Anuprai, — sako 
Motieka, — bet tavo nosis, bro
liuk, skaisčiai lelijava! Ar kar
tais nebūsi įnikęs vyneliu troš
kulio malšinti? Va, Dambriūnas,' 
beragaudamas vynelį, žalsvą no
sį įsitaisė. O žmogus visą amžių 
į burną jokio gėrimo neėmė. Se
natvėje žmogeliui galvelė susi
suko. Sako, nėra tos dienos, kad 
porą bonkelių vynelio neišgertų!

Man toji Motiekos kalba pa
širdžius spaudžia. Viską su Bar
bora pas jį perkame — bulves, 

‘sviestą, lašinius ir net tepalą 
plaukams patamsinti, o jis čia 
rūpinasi mano nosies spalva. 
Neišauklėjimas!

— Ponas Motieka, — sakau, 
— prašau neliesti mano asmeni
nių šlunkų. Tamstos nosis pasi
gailėtina karpa papuošta. Bet 
tai tamstos nosis ir tamstos kar
pa. Ne mano reikalas ... Paga
liau mus skiria ir visuomeninė 
padėtis. Kas tamstą žino? O ma
no vardas ir laikraščiuose ran
damas. Aš manau...

— Kiek svarų bulvių ponas 
norėtum? ...— staiga labai nuo
lankiu tonu nutraukia mano 
samprotavimus Motieka.

— Ačiū ... Bulvių ne tik 
pas tamstą galima gauti. — 
Kietai trinktelėjęs durimis iš
ėjau.

Ir pagalvojau: kas kaltas dėl 
visų tų mano painiavų, jeigu ne 
redaktorius, paskelbęs tos mė
lynakės laišką laikraštyje! Juk 
tas laiškas ir uždegė mano krū
tinėje didybės maniją. Per tą 
nežabotą puikybę ir su Barbora, 
ir su prieteliais, ir su krautuvi
ninku kapotis ėmiau. Todėl nie
ko nelaukdamas ėmiau ir para
šiau redaktoriui:

“Didžiai gerbiamas, prašau 
man daugiau “Tėviškės Žibu
rių” nesiuntinėti, nes spauda 
tik nesantaiką ir tūžmastį tarp 
žmonių kelia. Už gazietą iš anks
to esu sumokėjęs metinę kainą. 
Pinigų prašau negrąžinti. Per
duokite jo mylistai klebonui, 
idant Mišias už paklydusius 
viengungius atlaikytų.

Sudiev visam laikui —
Anupras”.

Ir prisiminiau a.a. tetos per-

PADĖKA

A+A
JONAS BLEIZGYS,

mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, tėvukas, sūnus ir brolis 
staigiai, netikėtai mirė 1974 m. gruodžio 25 d. ir iškeliavo 
amžinybėn, palikdamas mus skaudžiame ir prislėgtame liū
desyje. Palaidotas gruodžio 28 d. lietuvių kapinėse Anapilyje.

Nuoširdi padėka visiems, kurie lankė jį ligoninėje. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems iš arti ir toli laidotuvių 
koplyčioje, šventovėje, ir palydėjusiems velionį į amžino 
poilsio vietą. Ypatingą padėką reiškiame teikusiems paguo
dą mūsų liūdesio valandoje: J. M. Dambarams ir Kristinai, 
V. J. Miliauskams, A. Tarailienei, E. E. Miliauskams, A. O. 
Jakimavičiams, P. Z Augaičiams iš Delhi, B. Žilinskui iš 
Tennessee, misijonieriui kunigui Hahn su šeima iš Indijos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už užuojautas žodžiu, 
raštu, per spaudą ir radiją; už gėles, užprašytas šv. Mišias, 
aukas vietoj gėlių Tautos Fondui, Lietuvių Namams ir liet, 
ev. parapijai.

Dėkojame: kunigui P. Ažubaliui bei senjorui kunigui 
A. Trakiui iš Čikagos už maldas bei pamokslus koplyčioje, 
šv. Mišias bažnyčioje ir apeigas kapinėse; sol. V. Verikai- 
čiui už giedojimą, muz. J. Govėdui ir S. Šarkutei už vargo- 
ninkavimą; už atsisveikinimo žodžius koplyčioje — Čika
gos "Tėviškės" parapijos klebonui senj. kun. A. Trakiui, 
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirminin
kui J. R. Simanavičiui, Išganytojo Liet. Ev. Liut. parapijos 
pirmininkui inž. G. Šernui, Tautos Fondo Toronto atstovybės 
pirmininkui A. Firavičiui, P. Augaičiui iš Delhi, E. Miliaus
kui; velionies artimiesiems draugams karsto nešėjams: P. 
Augaičiui, E. Bumeisteriui, O. Delkui, E. Miliauskui, G. Šer
nui, J. R. Simanavičiui.

Gili padėka visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie pietų 
paruošimo ir aplamai prie velionies laidotuvių.

Už jūsų parodytą nuoširdumą liekame visiems giliai 
dėkingi.

Pasilikę liūdesyje — žmona Uršulė, dukra Rūta, 
žentas kun. Algimantas, anūkės Loreta ir Rita, 
Lietuvoje — mama ir brolis su šeima

Mylimai sesutei
a.a. Stasei Varanavičienei

mirus Lietuvoje, gerb. prelatą dr. J. TADARAUSKĄ, 
mūsų skyriaus Dvasiąs Vadę, nuoširdžiai užjau
čiame, o velionę prisiminame maldose —

KLK Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius

Hamiltono Aušros Vartų parapijos kleboną 

preldtą dr. J. ‘TADARAUSKĄ, jo seseriai 

a.a. Stanislavai Varanavičienei 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

Mylimai sesutei
a.a. Stasei Varanavičienei

mirus Lietuvoje, gerb. prelatą dr. J. TADARAUSKĄ 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame — 
Stasys ir Sofija Kostas ir Liucija

Rakščiai Justas ir Laima Meškauskai 
Kriaučiūnai

Mylimai MAMYTEI
A+A

ONAI ASMENAYIČIENEl
Lietuvoje mirus, mūsų mielam JUOZUI ASMENA-
VIČIUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą 
liūdesio valandoje —

Danutė ir Petras Sabinai

ANTANINAI AUGUSTAITIENEI
mirus, jos dukroms — JASIŪNIENEI, GIRĖNIENEI, 
ŠAKALINIENEI, sūnui EDVARDUI ir jų šeimoms 

reiškiame užuojautą bei kartu liūdime —
B. B. Čepauskai

A. P. Kraujeliai Gediminas ir G. V. Lumbiai

Mylimam BROLIUI
Lietuvoje mirus, EUGENIJĄ KLEVIENĘ ir jos šei
mos narius šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučia —

B. Z. Stonkai M. V. Leparskai

Hamiltonas, Ont.

spėjimą, girdėtą žalios jaunys
tės dienomis: “Vaikeli, saugokis 
drukavoto rašto ir vainikuotos 
panos, nes gali įpulti didelėn 
bėdon...”

Jinai buvo teisi savo žo
džiuose.

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

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



Kviečiame skubiai veikti
MIELI LIETUVIAI,
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdyba, 1975 m. kovo 
17 dienos posėdyje susipažinusi 
su spaudos paskelbtomis infor
macijomis apie JAV Valstybės 
Departamente šiuo metu svars
tomas galimybes de jure pripa
žinti Pabaltijo valstybių aneksi
ją ir pramatydama tokių svars
tymų pasekmes, priėjo išvados:

a. JAV nusistatymas nepripa
žinti Pabaltijo valstybių aneksi
jos visuomet buvo ir pasiliks 
tvirta atrama lietuvių tautos sie
kiuose atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

b. Tos atramos praradimas 
galingiausios pasaulio valstybės 
vyriausybėje išeivijos lietu
viams žymiai apsunkintų Lietu
vos laisvinimo darbo pastangas, 
o okupuotam kraštui būtų dide
lis moralinis smūgis.

c. Todėl būtina, kad visi išei
vijos lietuviai, Amerikoje ir 
laisvame pasaulyje, vieningai ir 
visuotinai veikdami, siektų įtai
goti JAV vyriausybę, kad ji iki 
šiol vedamos nepripažinimo po
litikos ne tik nepakeistų, bet iš
naudodama visas turimas prie
mones Jungtinėse Tautose, Eu
ropos saugumo konferencijoje 
ir kituose tarptautiniuose foru
muose visoms Pabaltijo tau
toms reikalautų laisvės ir nepri
klausomybės tol, kol tų tautų 
suvereninės teisės bus atstaty
tos.

d. Nors apie Valstybės Depar
tamento galimus ėjimus kol kas 
žinome iš neoficialių spaudos 
pranešimų, tačiau paskutinio

Lietuvos laisvė - visu, reikalas
Politinių studijų savaitgalio išvados

Politinių studijų savaitgalis, suor
ganizuotas Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūrio, įvyko 1975 m. 
sausio 25-26 d.d. Jame paskaitas skai
tė arba pranešimus padarė: St. Barz- 
dūkas, Bern. Brazdžionis, Ž. Brinkie- 
nė, J. Gliaudą, dr. J. Glaudys, jn., 
J. Kojelis, L. Kojelis, Simas Kudir
ka, dr. F. Palubinskas, J. Pažėraitė, 
kun. K. Pugevičius, L. Valiukas, V. 
Vidugiris ir dr. J. Žmuidzinas. Iškel
tais klausimais pareiškimus darė 
gausi auditorija.

Išvadų komisija, susidedanti iš E. 
Arbo, dr. Z. Brinkio, dr. V. Juodei
kos, J. Kojelio (pirm.), P. A. Rauli- 
naičio ir dr. P. Pamataičio, iš paskai
tose, pareiškimuose bei pranešimuo
se iškeltų minčių ir siūlymų padarė 
sekančias išvadas:

1. Tautiniam lietuvių visuomenės 
solidarumui ugdyti ir politinės lietu
vių veiklos praktikai įdiegti visose 
lietuviškose bendruomenėse organi- 
zuotini politinių studijų savaitgaliai.

2. Visuomeninėje lietuvių veikloje 
atsisakoma autoritetinio principo ir 
pasiduodama daugumos valios spren
dimams. Demokratijoje daugumos 
valia pareiškiama visuotinių balsa
vimų keliu. Demokratinės idėjos puo
selėjamos spaudoje, visuomenėje ir 
kasdieniniame gyvenime.

3. Demagogija ir arogancija — 
didžiausi demokratijos priešai. Tad 
kiekvienam lietuviui puoselėtina pa
garba, pasitikėjimas ir meilė, o to
lerancija kiekvieno lietuvio nuomo
nei. Diskusijos vestinos augščiausio 
džentelmeniškumo ir krikščioniškos 
pakantos dvasioje, niekad nepažei
džiant tiesos ir teisingumo.

4. Tautinė lietuvių išeivijos misija 
glūdi kultūrinės ir politinės veiklos 
sintezėje. Tad pasisakant prieš poli
tinės veiklos suvulgarinimą, pasisa- 
kytina ir prieš tos veiklos nuvertini
mą. Bandymai politinę veiklą prieš
pastatyti kultūrinei veiklai išplau
kia iš intelektualinio seklumo ir 
lietuviškoms problemoms nejaut
rumo.

5. Visame laisvajame pasaulyje 
Lietuvos laisvinimo veiklai vadovau
ja VLIKas. VLIKą sudarančios gru
pės savo vadovybes reguliariai išren
ka demokratiniu būdu, nes garbin
gas atstovavimas pavergtai tautai įpa
reigoja, kad tos vadovybės būtų su
daromos teisėtai ir demokratiškai. 
Organizuoto savo gyvenimo negalin
čios turėti grupės jungiasi su kito
mis politiškai artimomis grupėmis.

6. Lietuvių Bendruomenė ir toliau 
savo vadovybes išsirenka demokra
tiškai, rinkimų reikalui sudarydama 
tikslius narių sąrašus. LB apylinkių 
pirmininkams nustatyta tvarka su- 
teiktinos pilnos tarybos narių teisės.

7. Amerikos lietuviuose siektina 
politinės akcijos vienybės su vienu 
fondu laisvinimo veiklai finansuoti. 
Kol tai nepadaryta, laisvinimo veik
lai finansuoti aukų rinkimas organi- 
zuotinas taip, kad kiekvienas auko
tojas galėtų pareikšti savo valią ir 
auką nukreipti į savo pasirinktą cent
rą. Kiekvienas lietuvis jaučia parei
gą vienos dienos uždarbį aukoti lais
vinimo reikalams.

8. Atolydžio dvasios negeistinoms 
pasekmėms užbėgti už akių JAV 
vyriausybei ir kongreso nariams 
įtaigiai pateiktina 89-to kongreso pri
imta II. Con. Res. 416. Tai vienas iš 
stipriausių ginklų Amerikos vykdo
mai Lietuvos okupacijos nepripažini
mo politikai užtikrinti. Si rezoliucija 
pateiktina ir kitų valstybių vyriau
sybėms. Laisvojo pasaulio komunis
tinės ir prokomunistinės partijos in- 
formuotinos apie komunizmo prie

dešimtmečio JAV Valstybės De
partamento vedama politika tų 
pranešimų teisingumu mažai 
abejonių bekelia, todėl ir nebė
ra prasminga laukti jų patikri
nimo, bet reikia tuoj pat ener
gingai imtis žygių, kad tie gali
mi ėjimai nebūtų padaryti.

šias išvadas priimdama dė
mesin, PLB valdyba kreipiasi Į 
Lietuvių Bendruomenės kraštų 
valdybas ir kviečia jas imtis 
skubios akcijos. Kiekvieną kraš
to valdybą prašome organizuoti 
tokią akciją, kokia jos gyvena
mo krašto sąlygomis būtų pati 
efektingiausią. Telegramos ir 
laiškai JAV prezidentui, praj 
šant nepripažinti aneksijos ir 
siekti Pabaltijo tautoms laisvės, 
būtų viena sėkmingų priemo
nių, tinkančių visų kraštų LB 
nariams. JAV lietuvius išskirti
nai prašome raginti savo kon- 
gresmanus remti ir skubiai pri
imti kongrese esančią rezoliu
ciją H. Con. Res. 165, o senato
rius prašyti, kad panašią rezoliu
ciją pateiktų senatui. Prašome 
rašyti laiškus spaudai, kad bū
tų atkreiptas visuomenės dėme
sys. Kam įmanoma, siekti asme
ninių ryšių su kongreso, sena
to, Valstybės Departamento bei 
Baltųjų Rūmų pareigūnais ir 
šiame reikale prašyti jų talkos. 
Planuojant ir vykdant akciją, 
stengtis savo veiksmus derinti 
su kitų organizacijų to paties 
tikslo siekiančiais veiksniais, 
jieškant ne konkurencijos, bet 
geresnių bendrų rezultatų. Kur 
galima, prašoma veikti visų tri
jų Pabaltijo tautų atstovams 
kartu. PLB valdyba

danga vykdomą rusų imperializmą. 
Ruoštini planai ir kitiems netikėtu
mams užbėgti už akių.

9. Ryšiai, reiškiant rezistencinį so
lidarumą su pavergta tauta, skatin
tini. Jie su Lietuvos lietuviais palai
komi 1974 m. spalio 26-27 d.d. veiks
nių konferencijos priimto sutarimo 
dvasioje.

10. Sukūrimas vieno Amerikos lie
tuvių (ar baltiečių) informacijos 
centro — tai didžioji būtinybė. Kol 
toks centras nesuorganizuotas, kiek
vienoje vietovėje steigtini pastovūs 
informacijos taškai, į kuriuos, reika
lui iškilus, galėtų ,kreiptis amerikie
čiai korespondentai; su jais užmegz- 
tinos asmeninės pažintys. Laisvini
mo veiksnių pareiga parūpinti profe- 
sijonaliai paruoštos informacinės li
teratūros apie Lietuvą, šioje srityje 
nedovanotinai apsileista.

11. PLJ Sąjunga, Lietuvių Studen
tų Sąjunga, ateitininkai, skautai, neo- 
lituanai ir kitos jaunimo organizaci
jos Lietuvos laisvinimo darbus inte
gruoja į savo organizacinės veiklos 
programas. Kiekviename universite
te, kur yra bent keli lietuviai studen
tai, organizuotinos lietuvių studentų 
draugijos.

12. Ruošti savus profesijonalus 
žurnalistus, kurie galėtų užimti ži
nių agentūrų, radijo, televizijos, 
spaudos štabuose atsakingas pozici
jas. Kovai už laisvę užsitęsus, jų 
reikšmė gali būti be galo didelė. Ga
biems studentams žurnalistams skir
tinos stipendijos. Jaunimas raginti- 
nas studijuoti humanitarinius moks
lus.

13. Lietuvos laisvinimo kovoje sie
kiant išnaudoti lietuvišką potencia
lą, pirma reikia žinoti, kokį potencia
lą turime. Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyva teiktini asmenys, kurie ga
lėtų, norėtų ir pajėgtų paveikiai lais
vinimo uždavinius vykdyti. Pasižval- 
gytina žmonių su vizijomis ir naujų 
planų pasiūlymais.

14. Įtakingų draugų laisvajame pa
saulyje Lietuvos laisvės reikalui įgi
jimas — tai vienas iš realiųjų poli
tinės veiklos uždavinių. Tam tikslui 
prie VLIKo organizuotina speciali 
komisija.

15. Lietuviai katalikai remia orga
nizuojamą Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybą, siekiančią pasitarnauti 
lietuviškoms parapijoms ir talkinti 
lietuviams kunigams pastoracijos 
darbuose. IŠVADŲ KOMISIJA

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Nomus) »Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” vienos kelionės metu. Sukaktuvinis jo koncertas įvyks balau- 
džio 12 d. Montrealyje. šiuo metu “Gintaras” ruošiasi ne tik koncertui, bet ir išvykoms į kitus miestus

Būvą, mokiniai — dabar tėvai
Montrealio lituanistinės mokyklos 25-rių metų nueitą kelią prisimenant

Montrealio lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties minė
jimas įvyko 1975 m. kovo 8 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Jį pradėjo mokyklos vedėja Mo
nika Jonynienė, pasveikinda
ma susirinkusius. Vienos minu
tės susikaupimu buvo pagerbti 
mirusieji mokytojai: Jieva Rim- 
kevičienė, Vanda Balsienė, Jo
nas Kardelis, Zina Piečaitienė.

Mokyklos steigėjų vardu kal
bėjo Augustinas Ališauskas, 
pirmasis šios mokyklos mokyto
jas, trumpai nušviesdamas pir
muosius ketverius mokslo me
tus, kurių nėra Lietuvių Encik
lopedijoje. Pirmoji liet, šešta
dieninė mokykla buvo atidaryta 
1949 m. ir jos niekas neuždarė, 
kaip kad parašyta Lietuvių En
ciklopedijoje. Darbas buvo pra
dėtas 1949 m. gruodžio 12 d. su 
12 mokiniu. Vėliau ju buvo 3 x 
12, t.y. 36.

Pirmieji tos mokyklos moki
niai, baigę mokslus, dabar eina 
augštas tarnybines pareigas Ka
nadoje. Jie sukūrė lietuviškas

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Dabar jūsų giminės gaus 

daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS 

CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

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

Intertradc Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

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

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.63
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ 

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

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

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Pigiausiomis kainomis 
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis iš šių 

naujų modelių: 
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3706.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4246.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $4082.00

Eksportinis modelis
“MOSKVICIUS”412IE $3756.00

"MOSKVIČIUS”408IE $3454.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3919.00

Station Wagon
“MOSKV1ČIUS”4271E $4205.00

“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2368.00

Visos kainos JAV doleriais

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

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų. 

šeimas ir savo vaikus leidžia į 
lietuvių mokyklas. Dalis jų ak
tyviai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje. Lietuvių mokykla ne
sugadino jų angliško akcento, 
netrukdė jiems baigti augštuo- 
sius mokslus.

Vienas pirmųjų šeštadieninės 
mokyklos organizatorių buvo 
Augustinas Kudžma, LAS akty
vus narys, kuriam priklauso 
nuoširdi lietuviška padėka.

1950 m. įsisteigus Aušros 
Vartų parapijai, mokyklą globo
jo kun. J. Kubilius, SJ. Jo dėka 
buvo įkurta kita mokykla Ville 
Emard, kurioje mokytojavo Bro
nė Lukoševičienė. Susidarius 
nemažam skaičiui mokinių, mo
kykla buvo sujungta, perkelta į 
Verduną, pakviesta daugiau mo
kytojų. Penktais mokslo metais 
buvo suorganizuoti lituanistiniai 
kursai. Pirmuoju kursų vedėju 
buvo taip pat mokyt. A. Ali
šauskas.

Baigdamas savo kalbą A. Ali
šauskas palinkėjo tėvams kant
rybės, mokytojams — ištver
mės, o mokiniam — darbo ir 
sėkmės.

Globėjų vardu sveikino AV 
parapijos klebonas kun. J. Ara- 
nauskas, Šv. Kazimiero par. kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius, 
Bendruomenės vardu — apyl. 
pirm. J. šiaučiulis, rėmėjų var
du — “Lito” pirm. J. Bernotas. 
Visi jie džiaugėsi gražiu lietu
višku darbu, linkėdami mokyk
lai ilgiausių metų.

Seminaro ir lit. kursų lekto
rė dr. Ilona Maziliauskienė skai

Pirmasis Montrealio lituanistinis seminaras 1954 m. su lektoriais ir stu
dentais. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Ališauskas — vedėjas, kun. J. Kubilius, 
SJ, dr. H. Nagys, J. Kardelis

A+A 
mylimam broliui 

JUOZUI NORKUI 
mirus Lietuvoje, EUGENIJAI KLEVIENEI skaus
mo valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

ir dalinamės jos skausmu —
Stasys ir Sofija Kostas ir Liucija

Rakščiai Justas ir Laima Meškauskai
Kriaučiūnai

Mylimam broliui
A+A

JUOZUI NORKUI
Lietuvoje mirus, mūsų mielai EUGENIJAI KLE
VIENEI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą 
liūdesio valandoje —

Danutė ir Petras Babinai

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
?SH%AWGonltLST6'S Telefonas 471-1424 

čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

tė labai įdomią ir turiningą pa
skaitą, o dr. Henrikas Nagys gy
vu ir jautriu žodžiu perdavė sa
vo ir kitų poetų kūrybą, surištą 
su taip miela gimtąja žeme.

Meninę dalį atliko jaunimas, 
“Gintaro” ansamblio prieauglis 
“Gintarėlis”, įjungdamas Živi
lės Jurkutės deklamaciją. Susi
laukė daug katučių.

Mokyklos choras buvo pasigė
rėtinas savo išvaizda ir draus
me. Jauna solistė Anita Pakal
niškytė per tris pasirodymus 
padainavo lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių net 14 dainų. So
listė turi jauną, švelnų balsą. 
Ją mokiniai apdovanojo rožė
mis. Akompanavo AV choro di
rigentė Mme. M. Roch.

Baigiamąjį žodį tarė Vincas 
Piečaitis, mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas, reikšdamas 
didelę padėką mokytojams, o 
visiems kitiems — už atsilanky
mą ir mokyklai teikiamą para
mą.

Salė buvo papuošta 25 metų 
nuotraukomis ir mokinių pieši
niais. Sukakties proga mokyklą 
stambesnėmis aukomis parėmė 
organizacijos ir pavieniai asme
nys. Tėvų ir mokytojų pastan
gomis buvo paruoštos gražios 
vaišės, kurios skyrėsi nuo įpras
tinių.

Minėjime dalyvavo per 200 
asmenų, neskaitant programos 
dalyvių. Programa buvo gana il
ga, bet, matyt, niekas nenuobo
džiavo, nes salėje viešpatavo vi
siška tyla. Ji buvo įdomi, turi
ninga ir rimta. Dalyvis
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Jaunimo kongreso žinios
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos iniciatyva orga
nizuojamas lietuvių jaunimo 
Kongresui Remti Komitetas. Į 
jį kviečiami viso pasaulio Lietu
vių Bendruomenių pirmininkai, 
keletas antrojo jaunimo kongre
so talkininkų ir trečiojo jauni
mo kongreso organizatorių. Sa
vo sutikimus jau yra davę: KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, JAV 
LB pirm. J. Gaila, Brazilijos LB 
pirm. A. Sliesoraitis, Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugi
jos pirm. St. Goda, Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Tarybos pirm. A. Mičiūdas. 
Jų didžiausias uždavinys — su
telkti lėšas, kad kongresas būtų 
sėkmingas. Tikimės, kad KRK 
neužilgo pradės intensyvų lėšų 
telkimo vajų.

Sportas kongrese
Sporto klubai ir sportuojantis 

jaunimas kviečiamas susidomėti 
trečiajame pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese numatoma spor
to programa. Sporto šventė 
įvyks Argentinoje kongreso 
stovyklos metu. Stovykla vyks 
netoli Argentinos sostinės — 
Buenos Aires, kur numatoma 
kongresą pradėti 1975 m. gruo
džio 20 d. Vėliau bus paskelbta

Baltiečių vakaro dalyviai Kanados parlamento rūmuose buvo pavaišinti 
lietuvaičių pagamintu raguoliu. Iš kairės: p. Danienė, J. Vaičeliūnas, V. 
Andre, buvęs Kanados užsienio reikalų min. M. Sharp

Čikagos lietuvių horizonte
----------------------------- RAMOJUS ----------------------------------

JAV prez. G. Fordas vasario 27 d. 
Baltuosiuose Rūmuose Vašingtone 
priėmė baltiečių delegaciją. Lietu
vių grupei atstovavo ALTos nariai 
— pirm. dr. K. Bobelis, T. Blinstru- 
bas ir dr. K. Sidlauskas. Pasimatymą 
išrūpino ir baltiečių delegaciją pre
zidentui pristatė Illinois valstijos at
stovas JAV kongrese E. Derwinski. 
Oficialiu ALTos pranešimu, “prezi
dentas G. Fordas pareiškė, kad JAV 
tvirtas nusistatymas nepripažinti Pa
baltijo tautų okupacijos ir toliau ne
pasikeis. Taip pat pasidžiaugė, kad 
baltiečiai jį remia ir palaiko už
sienio politikoj...” Lietuvių dele
gacijos atstovams sugrįžus iš Vašing
tono, ALTos įstaigoje buvo sušauk
ta spaudos konferencija ir vizito de
talės smulkiau paaiškintos. Deja, ne
trukus po to pasirodė informacija 
amerikiečių spaudoje apie priešin
gas nuotaikas Valstybės Departa
mente.

DVASIŠKIŲ DELEGACIJA
Iš 20 asmenų sudaryta ir saugumo 

atstovų lydima Sovietijos dvasiškių 
delegacija keturias savaites viešėjo 
JAV. Paskutines vizito dienas ji pra
leido Čikagoje. Kad sovietai delega
ciją atsiuntė tik propagandai, bet ne 
rimtiems pasitarimams, labiausiai 
stengėsi iškelti ukrainiečiai. Jie Či
kagos amerikiečių dienraščiuose dė
jo didelius apmokamus skelbimus, 
nurodydama žiaurią tikinčiųjų padė
tį Ukrainoje. Kovo 3 d. vakare Civic 
Center aikštėje įvyko tyli maldos de- 
montracija, apie kurią plačiai rašė 
didieji dienraščiai. Daugumą jos da
lyvių sudarė ukrainiečiai. Nemažai 
dalyvavo ir lietuvių. Lietuvių šv. 
Kryžiaus par. klebonas kun. V. Mi- 
kolaitis su visais demonstrantais at
kalbėjo bendrą maldą. Buvo ir “Mar
gučio” radijo vedėjas P. Petrutis, 
perdavęs įdomius reportažus iš mal
dos demonstracijos, “Lietuviai Te
levizijoje” atstovė F. Gramontienė 
ir daug kitų.

Dvasiškių delegacija buvo prista
tyta amerikiečiams kovo 3 d. McCor
mick salėje, kur buvo pilna kores
pondentų, radijo ir televizijos repor
terių. Tarp karštų klausimų iškilo ir 
Lietuvos tikinčiųjų padėtis. Kaiku- 
riuos klausimus prel. Č. Krivaitis 
bandė atsakyti, o kitus visai nutylė
jo. Didieji diėhraščiai apie tai rašė 
daug. Iš jų aprašymų aiškiai išryš
kėjo faktas, kad religija Sovietijoje 
yra kietai persekiojama. Jei sovietai 
nebūtų siuntę savo dvasiškių delega
cijos, tokios didelės propagandos 
apie tikinčiųjų padėtį okup. Lietu
voje ir kitur amerikiečių informaci
jos kanaluose tikrai nebūtume susi

smulkesnė sporto programa.
Tautinių šokių šventė

Trečiajame kongrese Pietų 
Amerikoje 1975 m. gruodžio 20 
— 1976 m. sausio 6 d. numato
ma surengti mažąją tautinių šo
kių šventę. Jos tikslas — įtrauk
ti ypač tokį jaunimą, kuris ki
tur nedalyvauja, bet mėgsta 
šokti, ir tuo būdu pasiruošti 
penktajai tautinių šokių šventei 
Šiaurės Amerikoje 1976 m. lie
pos mėn.

Mažosios tautinių šokių šven
tės programa bus vykdoma Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Brazi
lijoje. Tikimasi, kad šventėje 
galės dalyvauti apie 200 šokėjų. 
Pusė jų bus iš Pietų Amerikos, 
o kiti — iš didesnių lietuvių ko
lonijų kituose žemynuose. Gali
ma siųsti ištisus ansamblius arba 
dalis jų, papildant apmokytais 
ansambliams nepriklausančiais 
jaunuoliais. Mažosios šventės 
programa nebus sunki ar sudė
tinga, tad ir mažiau mokantieji 
galės joje dalyvauti.

Susidomėję ansambliai kvie
čiami kreiptis į PLB vicepirm. 
jaunimo reikalams Romą Kas
parą, 220 Southcote Rd., River
side, Ill. 60546, U.S.A. G. J.

laukę. šį kartą patys okupantai pa
sitarnavo. Jie nenumatė, kad toji 
propaganda atsisuks prieš juos pa
čius. Iš visų amerikiečių korespon
dentų gal geriausiai tikinčiųjų už 
geležinės uždangos padėtį suprato 
“Daily News” dienraščio religinio 
skyriaus redaktorius J. Bowman, bu
vęs jėzuitas, su kun. A. Keziu, SJ, 
kartu studijavęs teologiją. Jo apra
šymai buvo patys taikliausi.

MOKYKLOS SUKAKTIS
Čikagos Augštesnioji Lituanisti

nė Mokykla kovo 26 d. specialiose iš
kilmėse Jaunimo Centre ir leidiniu 
paminėjo 25 m. darbo sukaktį. Mo
kykla pradėjo veikti 1950 m. kovo 11 
d. Brighton Parko par. mokykloje su 
penkiais mokytojais. Kol nebuvo sa
vojo Jaunimo Centro, mokyklai kas
met tekdavo kraustytis iš vienos liet, 
parapijos į kitą: 1953-54 m. — Mar
quette Parke, 1954 - 55 m. — Town 
of Lake, 1955-57 m.—Bridgeporte. Į 
Jaunimo Centrą mokykla persikėlė 
1957 m. rugsėjo 7 d., kur ir iki šiol 
tebesinaudoja gan moderniomis pa
talpomis po savuoju lietuvišku sto
gu. Mokyklai yra vadovavę šie pe
dagogai: St. Rudys, B. Babrauskas, 
A. Rūgytė. Nuo 1961 m. birželio 
mėn. mokyklos direktorium yra mo
kyt. J. Masilionis. Per 25 m. mokyk
loje dirbo 66 mokytojai, šiuo metu 
jų yra 13, mokinių 112. Iki šiol mo
kykla išleido 23 abiturientų laidas 
— 750 baigusiųjų. Dalis mokytojų ir 
net absolventų yra iškeliavę į amži
nybę. Nebėra gyvųjų tarpe mokyto
jų O. Krikščiūnienės, B. Babrausko, 
dr. VI. Literskio, D. Veličkos. Anksti 
su šiuo pasauliu atsiskyrė ir mokyk
los absolventai: A. Rimas (žuvęs lėk
tuvo nelaimėje), V. Milavickas, K. 
Petrauskas (JAV armijos karys, žu
vęs Vietnamo kare; jo palaikai bu
vo parvežti į Čikagą ir su pilna kari
ne pagarba palaidoti liet. šv. Kazi
miero kapinėse), Z. Litvinaitė, L. 
čepaitytė • Paulienė, G. Musteikytė, 
akt. D. Juknevičiūtė • šimoliūnienė. 
Mokykla išleido 15 metraščių, o jos 
mokytojai paruošė visą eilę vadovė
lių, kuriais naudojasi ir kitos lit. mo
kyklos.

Jau 14 metų, kai Jaunimo Centre 
kiekvieną šeštadienį skamba jaunos 
lietuviškos gyvybės aidai. Ten krykš
tauja Dariaus ■ Girėno lit. mokyklos 
vaikučiai, Čikagos augšt. lit. mokyk
los jaunimas ir Pedagoginio Litua
nistikos Instituto studentai. Kažin, 
ar laisvajame pasaulyje rasime kitą 
tokią vietą, kur po vienu stogu 
glaustųsi net trys lituanistinio švie
timo židiniai.
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PAVERGTOJE TEVffifJE © LIETUVIAI PASAULYJE
SPALVOTOS LAIDOS
Lietuvos respublikinė televizija 

vasario 26 d. transliavo pirmąją spal
votą laidą. Televizijos ir radijo ko
miteto pirm. J. Januičio pranešimu 
“Komjaunimo Tiesos” 41 nr., pir
miausia tokioms laidoms bus panau
doti filmai, gegužės pradžioje — tie
sioginės transliacijos iš Įvykių vie
tos, metų pabaigoje — kitos progra
mos iš naujųjų paviljonų studijų. 
Šia proga J. Januitis nusiskundžia: 
“Viena didžiausių problemų — dar 
ne visoje respublikoje galima maty
ti centrinės ir respublikinės televizi
jos laidas. Net tokiuose stambiuose 
mūsų miestuose, kaip Kaunas, Šiau
liai, greta galingų siųstuvų veikia 
vos šimto vatų retransliatoriai. To
dėl programos matomos tik tų mies
tų centruose. Na, o transliuoti tais 
siųstuvais spalvotas programas iš 
viso sunku — žema kokybė. Nepa
tenkina mūsų ir kai kurie radijo re
linių linijų ruožai, pavyzdžiui, Kau
nas—Klaipėda. Signalas į Klaipėdą 
dažnai ateina iškraipytas. (...) 
Beveik pusę TV programų sudaro
me iš filmų. O meninių spalvotų fil
mų Lietuvos kinematografas ir tele
vizija sukuria vienetus. Respubliko
je iki šiol neturime net spalvotos 
juostos ryškinimo bazės . . .” Rem
damasis 1975 m. pradžios duomeni
mis, J. Januitis teigia, kad šimtui 
Lietuvoje gyvenančių šeimų dabar 
vidutiniškai tenka po 70 televizijos 
priimtuvų.

PAVĖLUOTA RODYKLĖ
Lietuvos knygynuose neseniai bu

vo pradėta pardavinėti “Mažosios 
lietuviškosios tarybinės enciklopedi
jos abėcėlinė vardų rodyklė”, turinti 
apie 35.000 Įrašų, kurie palengvins 
surasti reikiamas žinias apie asme
nis, Įmones, įstaigas, organizacijas, 
vietoves, istorijos įvykius, šios en
ciklopedijos I tomas buvo išleistas 
1966 m., II — 1968 m. ir III — 
1971 m., o rodyklė — tik 1975 m. 
Geriau vėliau, negu niekad, bet per 
tiek laiko jau spėjo pasenti ir tie 
trys enciklopedijos tomai. Užuot žai- 
dus su rodykle, geriau būtų buvę 
paruošti papildymų tomą.

KOLCHOZU VĖLIAVOS
Sąjunginės kolchozų tarybos biu

rokratai, nuobodžiaudami Maskvoje, 
sugalvojo visiems kolchozams parū
pinti jų vėliavas, kad jos kolchozi- 
ninkams taptų garbės ir darbo šau
numo simboliu. Kolchozų vėliavos 
pavyzdį jau patvirtino ir Maskvą 
aklai sekantys respublikiniai biuro
kratai Vilniuje. “Tiesa” 61 nr. skel
bia: “Vėliava bus gaminama iš at
laso. Vienoje jos pusėje centre spal
votu šilku išsiuvinėtas V. Lenino 
portretas, virš kurio įrašas — “Kol
ūkis — tai komunizmo mokykla vals
tietijai”. Antroje vėliavos pusėje 
centre išsiuvinėtas Lietuvos TSR 
valstybinis herbas, o virš jo — kol
ūkio pavadinimas. Po herbu aukso 
raidėmis įrašytas respublikos ir ra
jono pavadinimas. Nurodyto pavyz
džio vėliavas ūkiai įsigis 1975—1976 
metais.” Tobulinant šį sumanymą, 
galbūt reikėtų pasiūlyti skirtingą vė
liavų iškėlimo laipsnį. Planus vir
šijančių kolchozų vėliavos turėtų ple
vėsuoti stiebo viršūnėje, o atsilie- 
kančiųjų — tik ant pusės stiebo. Ta
da kolchozų tarybos biurokratams, 
pravažiuojantiems plentu, jau iš to
lo būtų aiški kolchozų būklė ir be 
statistinių duomenų.

OAKVILLE, Ontario
LAISVĖS ŠVENTĖ. Mūsų kraštą 

yra pavergęs labai klastingas ir ga
lingas priešas, bet mes vieton verkš
lenimo turime ugdyti didžiausią 
kantrybę ir puoselėti viltį, kad lais
vės šviesa vėl nušvis mūsų Lietuvos 
padangėje. Panašiomis mintimis dr.
A. Musteikis savo kalboje dalinosi 
su mumis Vasario 16 minėjime va
sario 22' d. Vėliau vyko nuoširdžios 
vaišės, kaip ir pridera draugiškai 
sugyvenantiem Oakvillės lietuviam. 
Reikia pasidžiaugti, kad šių metų 
Vasario 16 pobūvin atvyko didelis 
jaunosios kartos būrys. Beveik iš 
kiekvienos šeimos bent vienas jau
nuolis dalyvavo šioje šventėje. 
Anksčiau to pasigesdavome. Visa tai 
kelia džiaugsmą ir viltį, kad bus kam 
ateityje tęsti mūsų tradicijas.

Praeityje Vasario 16 šventę tek
davo švęsti įvairiose patalpose, ku
rios dažnai būdavo niūrios ir nepa
kankamai erdvios. Dabar savo kai
mynystėje turime įspūdingą Ana

Winnipeg, Manitoba
A.a. VIRKUTIENĖ. Sausio 14 d. 

Health Sciences Centre mirė 51 m. 
amžiaus Stasė Balčiūnaitė-Virkutie- 
nė, gimusi Daciūnų km., Vendžioga- 
los valsč., Kauno apskr. Laidojimo 
apeigas atliko lietuvių parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius. Liko nuliūdę: 
jos vyras Vladas Virkutis, sūnūs — 
Wally, Helmut, Alfred, dukros — 
Monika ir Rosemary. Sūnus Walter- 
Vladas yra baigęs muzikos mokyklą 
ir dabar čia mokytojauja. Mišių me
tu jis grojo vargonais “Avė Maria". 
Velionė palaidota All Saints ukrai
niečių kapinėse. Lietuvių klube bu
vo surengti pietūs, kuriuos pradėjo 
malda kleb. kun. J. Bertašius. Pietų 
metu pasakyta daug atsisveikinimo 
kalbų. Velionė priklausė lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijai ir Winnipego 
Lietuvių Klubui.

NAUJA VALDYBA. Sausio 2 d. 
įvyko visuotinis Manitobos Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja valdyba 1975 metams: 
Bob Urbonas — pirmininku, T. Yuš- 
ka — vicepirm., V. Novograckas —

STIPRINA ATEIZMĄ
Ateistinės propagandos stiprini

mą liudija vasario 18 d. Vilniaus 
kompartijos komiteto salėje sureng
ta teorinė konferencija aptarti ak
tualiems ateistinio auklėjimo užda
viniams. “Tiesa” ir “Komjaunimo 
Tiesa” vasario 19 d. laidose paskelbė 
tą pačią susovietintos ELTOS in
formaciją: “Konferencijos dalyviai 
išklausė žinomų respublikos moks
lininkų pranešimus apie religijos 
kultus ir ideologinę kovą, mokslo 
bei religijos santykio ypatumus mū
sų dienomis, religinių prietarų atsi
radimo priežastis. Buvo pabrėžta, 
kad ateistinis žmonių auklėjimas — 
neatskiriama ideologinio darbo da
lis, ir jį dirbti reikia lanksčiau, pa
sitelkiant naujuosius mokslo pasie
kimus, kad ateistinėje propagando
je reikia taikyti ne tik masines, bet 
ir individualias darbo su tikinčiai
siais formas.” Perėjimas nuo masi
nių formų į individualias, be abejo
nės, reikš dar įkyresnį “mokslinio” 
ateizmo piršimą, ramybės drumstimą 
tikintiesiems ir galbūt dar didesnius 
varžtus religijai.

VILNIAUS PAMINKLAI
Lietuviai dailininkai savo dekora

tyvinėmis skulptūromis puošia se
nuosius ir naujuosius Vilniaus rajo
nus. Iš tokių naujausių skulptorių 
darbų minėtini: senamiestyje — 
mums jau žinoma V. Vildžiūno “Lie
tuviškoji baladė”, S. Kuzmos “Vartų 
sargybinis”, V. Krūtinio “Metrašti
ninkas”, Žirmūnuose — K. Kisielio 
“Džiaugsmas”, Lazdynuose — K. Va
laičio “Vėtrungė” ir neseniai išdy
gęs G. Karaliaus “Rytas”. Si didelė 
metalinė skulptūra vaizduoja raitelį, 
kurio žirgo užriesta galva primena 
Gedimino sapno legendinį vilką. Tai, 
žinoma, liudija, kad autorius skulp
tūrai pasirinko modernias formas.

TYLOS PROBLEMOS
V. Petronaitis Šiauliuose leidžia

mam laikrašty “Raudonoji Vėliava” 
rašo apie kovos su triukšmu komi
sijos posėdį, kuriame buvo svarsto
mas triukšmo mažinimas miesto Įmo
nėse. Kaikuriose tas gamybinis 
triukšmas vis dar gerokai viršija 
leistinas normas. Geriausia būklė 
esanti televizijos priimtuvų ir apa
ratūros gamykloje, kur triukšmui 
kovą skelbia specialiai įkurta sani
tarinė laboratorija, matuojanti 
triukšmo dydį, numatanti priemones 
jam mažinti. Nuo praėjusių metų 
pabaigos gamybinis triukšmas ne
viršija normų visuose šios įmonės 
skyriuose, išskyrus mechaninį-štam- 
pavimo. Pastarajame triukšmą ruo
šiamasi sumažinti garsą sugeriančio
mis pertvaromis.

KLAIPĖDIEČIU MELNRAGĖ
Populiari klaipėdiečių poilsiavie

tė Melnragė turi beveik 3.000 gy
ventojų, asfaltuotą pėsčiųjų taką 
per mišką į Girulius. Klaipėdos vyk
domasis komitetas yra patvirtinęs 
trimetį Melnragės tvarkymo planą. 
Jame numatytas kapitalinis eilės 
gatvių bei namų remontas, tvorų pa
keitimas žaliatvorėmis, vandentiekio 
bei kanalizacijos įvedimas, sporto 
aikštelė prie kultūros namų. Taipgi 
ruošiamasi sutvarkyti priėjimą prie 
jūros, sutvirtinti kopas, nusausinti 
Melnragės pušyną. Melnragė susi
lauks naujų parduotuvių, valgyklos, 
buitinės tarnybos pastato, y. Rst 

pilio pastatą. Ten atradome erdvią, 
patogią, o svarbiausia — savą pa
stogę didesniem susitelkimam. Nors 
mūsų Bendruomenė gausumu nepa
sižymi, Lietuvos laisvės šventės die
ną surenka nemažą sumą Tautos 
Fondui. Ir šiais metais surinkta 
$371.

ANTRAS PAŽYMĖTINAS REN
GINYS mūsų padangėje įvyko kovo 
8 d., kai vėl didelis Oakvillės lietu
vių būrys su svečiais iš įvairių vie
tovių susirinko į Antano Aulinsko 
namus švęsti jo “graduation” — pen
sininko “stono”. Dvi jo dukrelės yra 
gražiai užaugintos, šeimos atsakomy
bė sumažėjus. Taigi, jis įžengė į patį 
laimingiausią žmogaus gyvenimo 
etapą. Mat, žmogus, išgyvenęs 65- 
rius metus, yra atpalaiduojamas nuo 
tos būtinos darbo prievolės. Anta
nas ir Marytė Aulinskai vaišino kiek 
išgalėdami mus visus čia susirinku
sius jo pasveikinti. Laimė bei sėkmė 
telydi Antaną ir jo šeimą pensinin
ko dienose. M. Ž.

sekr., P. Kumpauskas — iždininku ir 
Kazys Beniušis — finansų sekreto
riumi. Kandidatais liko Pranciška 
Steponavičienė, L. Jasilionis, J. De- 
mereckas, Lilian Samulaitis ir He
len Benesh. J klubą ateidavo lietu
vių laikraščiai: “Tėviškės Žiburiai”, 
“Neprikl. Lietuva” ir “Liaudies Bal
sas”. Naujoji v-ba nutarė visus laik
raščius atsakyti, neišskiriant nė 
"Liaudies Balso”.

LIETUVIU PARAPIJOS klebonas 
kun. J. Bertašius dviem savaitėm bu
vo išvykęs į Čikagą. Grįžo kovo 20 d.

VIDA BALČIŪNAITĖ, baigusi uni
versitetą Winnipege, atostogas pra
leido Floridoje. Grįžusi žada studi
jas gilinti toliau.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Sv. 
Kazimiero parapijoje įvyko kovo 20- 
23 d.d. Jas vedė kun. I. Grigaitis.

PAVASARIO BALIUS. Balandžio 
5 d. parapija savo salėje rengia pa
vasarinį banketą, kuriame tikisi su
laukti nemažai tautiečių su savo 
draugais bei pažįstamais. K. Str.

KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirmininkė L. Skripkutė įteikia hamil- 
toniečių albumą Simui Kudirkai Nuotr. S. Dapkaus

S MAMUTO^
PARAPIJOS CHORO tradiciniam 

vakarui balandžio 19 d. ruošiamos! 
pilnu tempu. Choro v-bos pirm. G. 
Jasevičius jau yra gavęs 4 vertingus 
laimės staliukus iš “Moosehead” 
viešbučio sav. D. P. Jankų, iš “Tri 
Realty Ltd.” sav. Z. Didžbalio ir Ant. 
Pranckevičiaus, “Sakas Parcel Serv
ice” sav. V. E. Sakų ir “Calcot” vieš
bučio savininkų G. O. Vindašių. Lo
terijai vietoj laimikių pinigais au
kojo: statybininkas p. Liaukus $15, 
viešbučio sav. Ant. Tėvelis ir visuo
menininkas K. Mikšys po $10, Alf. 
Patamis $5 ir G. Melnykas $2. Cho
ras visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja ir kviečia Hamiltono lietuviš
kąją visuomenę jau pradėti ruoštis į 
didįjį choro vakarą. Bilietus iš anks
to platina choristai. Nusipirkdamas 
bilietą, paremsi ištikimai mūsų lie
tuviškai kolonijai tarnaujantį AV 
par. chorą.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ pranešė, 
kad š.m. kovo 2 d. Muenchene mirė 
jos mama a.a. Zinaida Šukienė. Ve
lionė pradžioje daug mėtų yra gy
venus Hamiltone, paskui, dukrai pra
dėjus dainuoti Niujorko operoje, iš
sikėlė ten, o paskutiniais metais gy
veno Vokietijoje, Muenchene. Gy
vendama Hamiltone, ji buvo gana 
veikli: pirmoji pradėjo burti taut, 
šokių šokėjus, rašinėjo spaudai ko
respondencijas ir pasirodydavo sce
noj su savo rašinėliais. Buvo našlė. 
Vyras karininkas žuvo nuo bolše
vikų.

PO KARIBŲ SALAS dvi savaites 
laivu plaukiojo 4 hamiltoniečių šei
mos: V. L. Kybartai, V. E. Sakai, D. 
G. Skaisčiai ir A. E. Kybartai, Eks
kursiją pradėjo iš Miami norve
gų pramoginiu laivu ir užbaigė ap
lankę 10 salų Karibų vandenyse.

EUG. KLEVIENĖ, besirengdama 
gegužės mėnesį važiuoti į Lietuvą, 
gavo žinią, kad ten Klaipėdoje stai
giai mirė jos jauniausias brolis Juo
zas Norkus, kurį išvykdama iš Lie
tuvos buvo palikusi tik 10 metų K.M.

KLV SĄJUNGOS “RAMOVĖ” Ha
miltono sk. visuotinis narių susirin
kimas įvyko kovo 23 d. ramovėno J. 
Asmenavičiaus namuose. Dalyvavo 
beveik pusė visų narių, kurie išklau
sė valdybos pranešimus, apsvarstė 
tolimesnę veiklą ir paliko tą pačią 
valdybą dar vieneriems metams. Iš
rinko naują revizijos komisiją iš A. 
Patamsio, J. Stanaičio ir V. Sako. 
Nario įnašas iš $2 pakeltas iki $4, 
nes buvo nustatytas 1974 m. gegužės 
mėn. ramovėnų suvažiavime Čikago
je. Visdėlto nubalsuota, kad kūrėjai 
- savanoriai yra atleidžiami nuo na
rio įnašo. Hamiltono šauliai ėmėsi 
iniciatyvos papuošti Jaunimo Centrą 
mūsų žymiųjų vyrų paveikslais. Ra- 
movėnai nutarė taip pat vieną pa
veikslą paaukoti (greičiausia dail. 
A. Trumpicko pieštą Vytautą). Na
rio mokestį sumokėjo beveik visi na
riai. Ižde 1975 m. kovo mėn. buvo 
$785,73. Po susirinkimo šeimininkai 
p.p. Asmenavičiai visus pavaišino. 
Ačiū jiems už patalpas ir skanius 
užkandžius. K. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiem mū

sų brangiem bičiuliam, kurie padarė 
mūsų 25 metų vedybų sukaktį ypa
tinga švente.

Dėkojame Prisikėlimo parapijos 
klebonui už nuoširdžiai atnašautas 
šv. Mišias, kun. T. Žiūraičiui už pa
sakytą gražų pamokslą, sol. V. Veri- 
kaičiui už nepaprastai gražų giedo
jimą, kuris dar aidi mintyse, ir E. 
Krikščiūnui už palydėjimą vargo
nais.

Didelis ačiū tenka mūsų mieliem 
draugam: M. L. Borusams, E. J. Bile- 
vičiams, Biskiams, K. J. Dervaičiams, 
L. E. Dervaičiams, E. P. Gužams, A. 
D. Jankūnams, V. O. Kudžmai, <1. 
Kudžmai, A. A. Laurinaičiams, Pauli- 
kaičiui, A. Petrauskienei, Pivorai, R. 
J. Piciniams, Radzevičiams už nuošir
džius sveikinimus, linkėjimus, už pri
sidėjimą prie vaišių paruošimo ir už 
mums įteiktas dovanas bei gėles. 
Ypatingas ačiū A. V. Karauskams 
už išreikštą nuoširdumą bei rūpes
tingumą ruošiant pobūvį.

Mieli šios šventės prisiminimai vi
sada liks mūsų širdyse. M. P. šiūliai

’“AIDO” PENKERIŲ METŲ su
kaktį paminėsime balandžio 26 d. 
Jaunimo Centre koncertu ir šokiais. 
Bilietus į šį koncertą galima įsigyti 
pas tėvų komiteto narius. Kaina su
augusiems — $3, studentams ir pen
sininkams — $2. Tėvų komitetas 
kviečia visą lietuviškąją visuomenę 
dalyvauti “Aido” penkerių metų su
kakties paminėjime, šis mergaičių 
choras, nors savo amžiumi jaunutis, 
bet plačiai žinomas kaipo dainos vie
netas. Jau spėjo išleisti ir antrą 
plokštelę, kuri balandžio 26 d. kon
certe bus visuomenei pristatyta. Ne- 
praleiskime šios didžios progos!

“Aidas” birželio 21 d. yra pa
kviestas į St. Catharines atlikti pro
gramos tradiciniame Joninių paren
gime; gegužės 10 d. koncertuos 
Montrealyje. Koncertą rengia Mont- 
realio Bendruomenės valdyba. J. P.

KAZIUKO MUGĖS metu buvo su
ruošta “Širvintos” skaučių tunto lo
terija. I premiją “Gėlės”, sukurtos 
E. Kontenienės, teko J. Svilui; II — 
paveikslas “Žiema”, pieštas L. Stun- 
gevičienė, teko mėlynam bilietui 29 
nr.; III — pagalvėlė, padaryta G. 
Juodelienės, teko K. Norkui; IV — 
laikrodis, aukotas. “Knight TV & Ap
pliances” (isav. A. Pilypaitis), teko
B. Aušrotaitei; V — stiklai, paaukoti 
Concession Garage (sav. P. Armo- 
nas), teko L. Morkūnaitei; VI — pa
veikslas “Laivas”, dovanotas p. Vens- 
kevičiaus, teko geltonam bilietui 335 
nr.; VII — tortais “Gėlių krepšelis”, 
aukotas L. Ciparienės, teko L. Luka- 
vičiūtei; VIII — tortas “Lėlė”, do
vanotas L. Ciparienės, teko E. Teri-s 
liui; IX — tautiniai takeliai, dova
noti G. Juodelienės, teko L. Borusui; 
X — vyno stiklai, paaukoti p. Vens- 
kevičiaus, teko L. Baltakiui; XI — 
dešra, “Parkdale Sausage” firmos 
(sav. J. Kažemėkas), teko S. Ander
sonui; XII — žvakidė, dovanota E, 
Kronienės, teko S. Kontenytei; XIII
— šokolado dėžė, paaukota p. Stan
kevičiaus, teko p. Beržaitytei; XIV
— šokolado dėžė, irgi paaukota p. 
Stankevičiaus, teko raudonam bilie
tui 198 nr.; XV ir XVI premijas — 
2 lietuviškas knygas, paaukotas E. 
Kronienės, laimėjo L. Morkūnaitė ir 
E. Kairys; XVII — šokoladas, paau
kotas p. Venskevičiaus, teko E. Kon- 
tenienei. Turintieji laiminguosius 
numerius prašomi atsiimti laimikius 
pas. Reg. Bagdonienę tel. 385-0041. 
Skaučių rėmėjams, premijų aukoto- 
Rėmėjams, premijų aukotojams — 
skautiškas ačiū! R. Bagdonienė
Delhi - Tillsonburg, 

Ontario
JONO IR MORTOS VIERAIČIŲ 25 

metų vedybinė sukaktis ir p. Vierai- 
tienės gimtadienis šeimos bei bičiu
lių tarpe buvo paminėti kovo 15 d. 
jų pačių ūkyje. Pagerbimo metu su
kaktuvininkus sveikino KLB Delhi 
apylinkės pirm. Stepas Jakubickas. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. Elena 
Mačiulienė visų dalyvių vardu įteikė 
sukaktuvininkams prisiminimui do
vanėlę. Jonas Vieraitis, dėkodamas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas . ir ■ f y
830 Main Street East, telefonas 544-7125 ®

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai į z—

SXX skoniui <J\nninger

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

Rodney, Ontario
ŽUVO ROMAS JOCIUS. Kovo 2, 

sekmadienio rytą, mūsų koloniją ap
lėkė netikėtai skaudi žinia iš Toron
to. Sniegmobilio nelaimėje žuvo P. 
ir M. Jocių sūnus Romas. Kartu su 
juo žuvo ir jo draugas R. Frost, ku
ris vairavo. Romas buvo 25 m. vy
ras. Baigė vietinę West Lome gim
naziją ir Toronto Ryerson institute 
restoranų, motelių, viešbučių vedi
mo specialybę. Jis buvo baigęs šešta
dieninę lietuvių mokyklą. Geras 
sportininkas, atletas, krepšininkas. 
Žaidė Londono Kove. Geriausių re
zultatų buvo pasiekęs tinklinyje: bu
vo pakviestas kandidatu į Kanados 
tinklinio olimpinę komandą. Savo 
specialybėje Romas pradėjo dirbti 
Toronte prieš pusantrų metų didelė
je “Brantfield Restaurants" bendro
vėje, vieno skyriaus vedėju. Po me
tų buvo pakviestas visų tos bendro
vės skyrių Toronte vedėju.

Romas buvo dar jaunas, bet jo už
mojai dideli — augo ir brendo kaip 
reikšmingas ir svarus šioje srityje 
lietuvis specialistas — verslininkas. 
Kaip vienas kalbėtojas atsisveikini
mo žodyje pasakė: “Kas apsakys jau
nystę, kuri atlieka ir didelius dar
bus, ir sukelia audras, ir palieka 
skausmą”. O skausmo liko daug: tė
vams M. P. Jociams, broliams — 
Gintarui ir Petrui, giminėms. Dau
giausia skausmo paliko motinai.

Velionis Romas buvo pašarvotas 
Rodney Padfield laidotuvių namuo
se. Pamaldos vyko pirmadienio ir 
antradienio vakarais, o trečiadienį 
buvo nuvežtas į evangelikų šventovę 
West Lorne, kur įvyko gedulingos 
pamaldos, dalyvaujant vietos kun. 
Juries ir kun. A. Trakiui iš Čikagos. 
Pamaldose giedojo sol. V. Verikaitis, 
akompanuojamas J. Govėdo iš To
ronto. Atsisveikinimo kalbas pasakė 
vietos kun. Juries, kun. A. Trakis ir 
V. Ignaitis. Buvo labai daug žmonių, 
bet ypač daug jaunimo. Vos tilpo 
šventovėje pamaldų metu ir liet, 
klubo salėje pietų metu. Tuo pačiu 
laiku buvo surinkta $240 kaip įnašas 
į Kanados Lietuvių Fondą Romo at
minimui. Atskiros pamaldos įvyko 
ev. šventovėje kovo 8 d., o kat. šven
tovėje — kovo 30 d., pirmą Velykų 
dieną, 10 v.r.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS. 
Šioje apylinkėje minima Motinos 
Diena, kurioje pagerbiama motina. 
Be to, ji yra skiriama ir lietuvybės 
išlaikymui, lietuviškajam atžalynui 
ir lietuviškajai mokyklai. Lietuvė 
motina yra lietuvybės išlaikymo iš
eivijoje viltis ir širdis! Tos dienos 
paskaitai pakviestas kun. J. Staškus 
iš Toronto. Kun. J. Staškus žinomas 
kaip jaunas dvasios žmogus ir geras 
kalbėtojas. Taip pat yra susitarta su 
jauna, pagarsėjusia lietuviškos dai
nos atžala soliste Anita Pakalnišky
te iš Hamiltono. Ji yra dainavusi su 
dideliu pasisekimu Toronte, Mont- 
realy, Čikagoje, Klevelande, Otavo
je, Buffale. Ji savo balsu ir gražia 
jauna išvaizda patraukia klausytojus. 
Tikimės, kad į Rodney “didmiestį” 
apsilankys daug aplinkinių vietovių 
lietuvių iš Londono, Windsoro, Del
hi, Woodstocko, Chatham. Tai reta 
ir gera proga išgirsti gerą paskaitą, 
puikų koncertą, be to, pasimatyti, 
pasivaišinti. Laukiame! Minėjimas 
įvyks gegužės 4 d., 4 v.p.p., Rodney 
Community salėje. Kor.

Calgary, Alberta
KUN. I. GRIGAITIS, vykdamas į 

Winnipegą, sustojo vienai dienai 
Kalgaryje. Šv. Elzbietos vengrų para
pijos šventovėje jis atlaikė priešve- 
lykines pamaldas. Po pamaldų salėje 
buvo susineštiniai pietūs. Bažnytinio 
komiteto vardu B. Yauga padėkojo 
kunigui už per eilę metų rūpinimąsi 
vietos lietuvių religiniu gyvenimu. 
Kunigo apsilankymas visada subur
davo vietos lietuvius. Kun. I. Grigai
tis palinkėjo ir ateityje bandyti iš
laikyti lietuviškus religinius papro
čius ir gyvenime laikytis krikščio
nybės pagrindų. B. Yauga padėkojo 
visiems prisidėjusiems, ypač po
nioms, paruošusioms ir tvarkiusioms 
valgių stalą. Bažn. komitetui per eilę 
metų gražiai vadovauja T. Anderso
nas, M. Leščinskas, P. Gluoksnys ir 
B. Yauga. A.

pobūvio dalyviams už apsilankymą 
ir dovaną, pasidžiaugė, kad jie su 
žmona nebuvo pamiršti. P.p. Vie- 
raičiai yra stambūs ūkininkai, augi
na gražią šeimą — sūnų Joną, 11 
metų, ir dukrą Daną — 14 m. Jie
du taipgi dalyvauja vietos lietuvių 
organizacijose — Lietuvių Bendruo
menėje, šaulių, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdyje ir Medžiotojų-Meškeriotojų 
Klube. S. J.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. 6%
santaupas ............... 7 %
term, depozitus 1 m. 7!/z%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10,/2%

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

J. A. Valstybės
ALTOS INFORMACIJOS praneši

mu, kongresininkas E. Derwinski 
JAV atstovų rūmuose pasiūlė rezo
liuciją nr. 165, pasisakančią už Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos priversti
nio įjungimo Sovietų Sąjk agon ne
pripažinimą. Rezoliucija yra skirta 
JAV delegacijai Europos saugumo 
konferencijoje, kur ją tvarko Vals
tybės Departamentas su sekr. II. Kis- 
singeriu. Pastarojo polinkį atiduoti 
Pabaltijį Sovietų Sąjungai yra ati
dengęs žurnalistas B. Anderson dien
raštyje “Chicago Tribune”. Rezoliu
ciją remia kongresininkai Annuzio, 
Bafalis, Broomfield, Burke, Crane, 
Dingeli, Fraser, Gude, Horton, Kel
ly, Koch, McClory, O’Brien, Rousse- 
lot, Sarasin, Stratton ir Yatron.

METODISTŲ VYSKUPĄ J. MATH- 
EWS Vašingtone aplankė vietinė lie
tuvių, latvių ir estų kunigų delegaci
ja, kurioje lietuviams astovavo kun.
K. Pugcvičius, latviams — kun. A. 
Veinbergs, estams — kun. R. Troost. 
Pokalbis lietė iš Sovietų Sąjungos 
atsiųstų dvasininkų viešnagę bei jon 
įjungtus Pabaltijo atstovus — Vil
niaus arkivyskupijos valdytoją prel.
C. Krivaitį, latvių arkiv. J. Matulį, 
estų arkiv. A. Toomingą. Vyskupui 
J. Mathews buvo pareikštas baltiečių 
nuogąstavimas, kad tokie ryšiai JAV 
krikščionių vadus gali padaryti so
vietinės antireliginės propagandos 
įrankiais, nesuprantančiais sovietinio 
melo bei klastos. Vysk. J. Mathews, 
prisimindamas viešėjimą Sovietų Są
jungoje, apgailestavo neturėjęs pro
gos apsilankyti Baltijos respubliko
se. Jis taipgi pabrėžė, kad jam yra 
žinomi kompartijos trukdymai kuni
gams eiti savo pareigas, vadinamųjų 
įgaliotinių bažnytiniams reikalams 
veikla KGB priežiūroje. Pasak vys
kupo J. Mathews, ir į JAV per Mask
vą atvykusių dvasininkų eilėse tik
riausiai yra KGB užverbuotų asme
nų. Tačiau šios ekskursijos kvietėjai 
juos turi sutikti krikščioniška dva
sia, kaip civilizuoti žmonės. Baltie
čių kunigų delegacija prašė vysk. J. 
Mathews pokalbiuose su dvasinin
kais iš Sovietų Sąjungis bei okupuo
to Pabaltijo kelti ten vykdomos re
liginės priespaudos klausimus.

ALGIS ZAPARACKAS Grand Ra
pids įvykusiame Mičigano respubli- 
kininkų partijos suvažiavime buvo 
išrinktas ketvirtuoju vicepirmininku. 
Jo kandidatūrą pasiūlė šios valstijos 
respublikininkų vyr. komiteto atsto
vė Ranny Riecker, pabrėždama A. 
Zaparacko nuopelnus rinkiminiame 
vajuje, jo sugebėjimą rasti visoms 
šios partijos grupėms priimtinus 
kompromisus.

DR. SOFIJA ŠIMOLIūNIENĖ, gy 
dytoja ir labdaroąi veikėja, mirė .va
sario 15 d. Floridos St. Petersburge. 
Dėl streiko Toronto pašte ši žinia tik 
dabar tėra pasiekusi “TŽ”. Velionė 
buvo gimusi 1897 m„ medicinos stu
dijas baigusi Kauno universitete, 
dirbusi asistente vidaus ligų kliniko
se. 1934-41 m. vadovavo Ligonių Ka
sų tuberkulioziniam dispanseriui, 
vėliau pirmajai poliklinikai. Pokario 
metais dirbo svetimšalių ligoninėje 
Kemptene, vadovavo lenkų stovyklos 
ambulatorijai. Atvykusi į JAV 1950 
m., įsijungė į Sunny Rest sanatoriją 
Racine, Wise., vėliau — į Manteno 
valstybinę ligoninę. Lankėsi Prancū
zijoje, Čekoslovakijoje, Olandijoje, 
Britanijoje, gilindama profesines ži
nias. Aktyviai reiškėsi draugijose 
kovai su tuberkulioze ir vėžiu, BAL- 
Fe, Tėvynės Mylėtojų Draugijoje bei 
kitose organizacijose.

ŠVENTŲJŲ METŲ EKSKURSI- 
JON į Romą yra pakviestas ir suti
ko dalyvauti Simas Kudirka. Vati
kane jam bus stengiamasi sudaryti 
progą susitikti su popiežium Pau
lium VI. Lankydamasis Šveicarijoje, 
S. Kudirka planuoja susitikimą su 
ištremtu rašytoju A. Solženicinu.
Venecuela

INŽ. ALFONSAS PAULAUSKAS, 
gyvenantis Marakaibe, Vasario 16 
proga pasirūpino specialia radijo 
programa apie Lietuvą. Jo paruoštą 
laidą ‘’La Voz de la Fe” radijo stotis 
vasario 16 d. transliavo visai Vene- 
cuelai ilgomis ir trumpomi bango
mis.

CENTRINIAME KARAKO UNI
VERSITETE pradėjo studijuoti Mig
lė Siaučiulytė, atvykusi iš San Felix 
vietovės Bolivaro valstijoje.
Urugvajus

URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJOS naująją valdy
bą Montevidėjuje sudarė: pirm. Pra
nas Dobilevičius, vicepirm. Viktoras 
Juospainis, I sekr. Alba šaukevičius, 
II sekr. Rik. Geležauskas, I ižd. Al
girdas Vitkauskas, II izd. Stasys Ind- 
reliūnas ir narys Vytautas Dorelis. 
Revizijos komisijon išrinkti: dr. Al
fredas Stanevičius, Viktoras Cies- 
liauskas, dr. Vytautas Bagurskas. 
Draugija turi gražų šūkį: “Viltis — 
vienybėje!”

RADIJO STOTIS “VANGUAR- 
DIA” transliuoja dvi savaitines Mon- 
tevidėjo lietuvių radijo valandėles: 
šeštadieniais, 2.30 v.p.p. — katalikų, 
sekmadieniais, 2.30 v.p.p. — kultū
rinę valandėlę “Gintaro žemės pano
rama”.
Argentina

III PLJ KONGRESO REIKALUS 
savo posėdyje Buenos Aires mieste 
aptarė Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Taryba. Daugiau
sia buvo paliesti kongreso finansiniai 
rūpesčiai. Šia proga pabrėžiama, kad 
ALOS Taryba tik prižiūri kongreso 
ruošos darbus, bet nėra atsakinga už 
juos patiems kongreso rengėjams. 
Posėdyje buvo pasisakyta už jauni
mo priėmimą bei registraciją pačio

je “Villa Marista” stovyklavietėje ir 
atidarymo šventę prieš stovyklą. 
Anksčiau tokia šventė buvo susieta 
su stovyklos užbaiga. Posėdžiui vado
vavo ALOST pirm. A. Mičiūnas.

IS ILGESNĖS ATOSTOGINĖS 
KELIONĖS po Europą į Buenos Ai
res grįžo prof. Ernestas ir Irena Par
šeliai. Jis profesoriauja universitete 
ir vadovauja vienai gimnazijai, o ji 
yra meno dėstytoja. Kelionės metu 
jiems teko lankytis ir anapus gele
žinės uždangos — R. Berlyne ir Če
koslovakijoje.

Australija
AUSTRALIJOS OPOZICIJOS VA

DAS B. Sneddenas Hobarto miesto 
centre aštriai kritikavo premjero G. 
Whitlamo neveiksmingas priemones 
kovoje su infliacija, bet neužsiminė 
apie Pabaltijį. Pastarąjį jam pora 
klausimų priminė HELLP sambūrio 
baltiečiai, vadovaujami pirm. dr. K. 
Kruup. Sis sambūris yra įsteigtas Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai gelbėti. At
sakydamas į baltiečių klausimus, B. 
Sneddenas savo partijos laimėjimo 
atveju pažadėjo peržiūrėti G. Whit
lamo padarytą Pabaltijo atidavimą 
Sovietų Sąjungai ir galbūt net jį at
šaukti, jeigu dėl tokio žingsnio nie- J 
kam netektų nukentėti. Baltiečių 
prašymą iškelti Baltijos valstybių 
reikalus Jungtinėse Tautose B. Sned
denas perduotų Australijos delega
cijai su tiesioginiu įsakymu tai pa
daryti. HELLP pirm. dr. K. Kruup 
su Pabaltijo problemomis supažindi
no Hobarte apsilankiusį Queenslan- 
do premjerą B. Peterseną. Hobartan 
užsukusį premjerą G. Whitlamą 
HELLP sambūris pasitiko demonst
racijomis su atitinkamais plakatais. 
Su šia demonstracija žiūrovus supa
žindino abi televizijos stotys.

Britanija
BALTIEČIŲ TARYBA LONDONE 

įteikė memorandumą Britanijos už
sienio reikalų ministeriui J. Cailag- 
hanui Europos saugumo konferenci
jos klausimu. Memorandume pabrė
žiama, kad iš konferencijos nebus jo
kios naudos, jeigu nepavyks išsiko
voti laisvesnio keitimosi žmonėmis, 
idėjomis bei informacija su Sovietų 
Sąjunga. Konferencija taipgi neturi 
‘teisinti II D. karo metais įvykdyto 
žemių užgrobimo. Pažadai nekeisti 
tų sienų jėga tebus tušti ir ciniški 
žodžiai, jei Maskva nebus įpareigota 
pasitraukti ir įgalinti laisvą apsi
sprendimą Pabaltijui. Nuolaidos im
perialistams nieko gero neduoda jas 
darančioms valstybėms. Tai liudija 
Australijos įvykdytas Pabaltijo pri
pažinimas Sov. Sąjungai, Baltijos 
kraštų aukso nusavinimas Britanijoje 
1968 m. Memorandumą pasirašė D.' 
Britanijos Lietuvių Sąjungos, Latvių 
Tautinės Sąjungos ir Estų Sąjungos 
atstovai. Jie prašo Britanijos vyriau
sybę nepripažinti ir neįteisinti Bal
tijos respublikų priverstinio įjungi
mo Sovietų Sąjungon. Visų baltiečių 
vardu tėvynėse bei išeivijoje dėkoja 
Britanijai už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatinių atstovų pripaži
nimą.

Belgija
BELGIJOS LIETUVIAI Vasario 

16 paminėjo Liežo mieste. Mišias 
koncelebravo Prancūzijos lietuvių 
kapelionas kun. J. Petrošius ir kun. 
P. Urbaitis, svečias iš Romos. Minė
jimas buvo pradėtas Belgijos LB 
pirm. Stasės Dominaitės - Baltus įva
diniu žodžiu. Rašytojas Eduardas 
Cinzas kalbėjo apie aktualiausias 
Belgijos lietuvių problemas. Lietu
viškų dainų ir šokių pynę atliko 
“Gintaro” ansamblis su pianistu Fr. 
Baltus ir akordeonistu AdamavD 
čium. Tekstą prancūzų ir lietuvių 
kalbomis skaitė BLB pirmininkė St. 
Baltus. Visi dalyviai buvo pavaišinti 
A. Slavinskienės ir O. Grėbliūnienės 
pagamintais patiekalais. Jie taipgi 
turėjo progą išbandyti laimę M. 
Gruzdaitės suorganizuotoj loterijoj, 
kurios pelnas buvo skirtas “Ginta
rui”. šį ansamblį, vadovaujamą Sta
sės Baltus, sudaro mišrių ir belgiš
kų šeimų vaikai, minėjime gražiai 
padainavę “Lietuva brangi”.

Vokietija
VASARIO 16 MINĖJIME STUTT- ' 

GARTE dalyvavo ir žodį tarė iš Vie
nos Muenchcnan atvykęs Jonas Ju
rašas, buvęs Kauno dramos teatro 
vyr. režisorius. Trumpai nušvietęs as
meninę savo dramą sovietinėje oku
pacijoje, jis sveikino visus tų tau
tiečių vardu, kurie negali ištarti lais
vo žodžio tėvynėje. Paskaitėlę — 
jauno žmogaus mintis apie Lietuvos 
nepriklausomybę skaitė studentė Ri
ta Pauliukevičiūtė. Tautinių šokių 
programą atliko “Ratukas” iš Muen- 
chcno ir Memmingeno grupė. Dainų, 
poezijos ir šokių montažu “Ten, kur 
Nemunas banguoja” programą papil
dė “Ratukas” su Stasiu Jasulaičiu, 
atlikusiu pagrindinį keliautojo po 
Lietuvą vaidmenį. Minėjimą suren
gusi VLB Stuttgarto apylinkės val
dyba gėlėmis apdovanojo abiejų jau
nimo grupių vadoves — Aliną Gri- 
niuvienę ir Almą Mikalauskaitę-Neu- 
mann.

JURAŠU ŠEIMA — Jonas, Aušra 
ir sūnelis Joris laikinai prisiglaudė 
Muenchene. “Laisvės Radijas” Joną 
ir Aušrą Jurašus yra pakvietęs lie
tuviškų laidų rcdakcijon. A. Jurašie
nei yra pasiūlytas nuolatinis etatas, 
o J. Jurašas planuoja įsijungti kaip 
laisvas bendradarbis. Abu jie džiau
giasi Čikagoje sudarytu fondu jų ke
lionei į JAV ir kultūriniam darbui, 
šiuo metu jiems pirmiausia reikia 
dokumentų, įgalinančių imtis tokios 
kelionės.

t



Vertingas mokslinių darbų tomas
A. LINKUVIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Psichologija ir pedagogika
Nuo lietuviškų temų atitekę, 

bet gerai išstudijuoti psichologi
jos sekcijos darbai: dr. A. Šid
lauskaitės “Neuropsichologija ir 
asmenybės ugdymas” ir kun. 
prof. A. Paškaus “Logoterapija 
ir dabarties žmogus”. Pirmoji 
tema kiek artėja ir j pedagogi
nę, antroji Į medicininę sritį.

Keletą aktualių temų davė 
pedagogikos sekcija: prof. A. 
Paplausko - Ramūno “Lietuvių 
pedagogika kryžkelėj”, kun. dr. 
J. Gutausko “Šeimos ir mokyk
los vaidmuo lietuvybės išlaiky
me”, prof. G. Procutos “Moky
tojas sovietinėje Lietuvoje”, 
prof. J. Račkausko “Lietuvos 
ir Lenkijos Įtaka kitų kraštų 
švietimo sistemoms”. Prof. A. 
Paplausko darbas, parašytas eg
zaltuotu, emociniu stilium, yra 
daugiau kultūrfilosofinio pobū
džio. Gražių, praktiškų nurody
mų duota dr. J. Gutausko pa
skaitoj apie šeimą ir mokyklą. 
Lieka klausimas, kas juos ska
tins vykdyti. Prof. G. Procuta 
pakartotinai primena, kad “pe
dagogai, švietėjai, mokykla ir 
pats mokslas bei kultūra Parti
jai teturi tik instrumentinę ver
tę, kiek ji padeda išryškinti ir 
Įgyvendinti jos idėjas” (p. 429). 
Nors prof. J. Račkausko paskai
tos tema daugiau istorinė, bet ji 
atveria ir lietuvybės ryši su kitų 
tautų pedagogika: edukacinės 
komisijos Įtaka net Amerikos 
švietimui, Domeikos veiklą 
Pietų Amerikoj. Tokių lietuvy
bę svetur keliančių raštų mums 
reikia kuo daugiau.

Teisė, politika, ekonomika
Itin aktuali teisės, politikos ir 

ekonomikos sekcijoj skaityta dr. 
St. Bačkio paskaita “Sovietų Są
jungos laikysena nacijų, tauty
bių bei Lietuvos atžvilgiu”. Pa
skaitininkas priminė, kad pagal 
XXII TSKP kongreso priimtą 
programą žodis “tėvynė” rezer
vuotas tik rusų tautai, Sovietų 
Sąjungai, o Lietuvai palikti žo
deliai “gimtasis kraštas”, “gim- V. Vardžio tema nebuvo praneš
toji žemė”, 
Iš čia netoli 
sas tautas 
“augštesnės 
ruomenėje.
“Ekonomijos dėsniai ir sociali
nė sritis” yra daugiau atitrauk- 
tinio pobūdžio svarstymai, pa- 
brėžią individualistinės iniciaty
vos reikšmę ekonomijoj.

“tėviškė” (p. 444). 
iki rasizmo, kai vi- 
bandoma apjungti 
prigimties” bend- 
Dr. J. Norkaičio

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alfonsas Nyka-Niliūnas, VYNO 

STEBUKLAS. Eilėraščiai. Aplankas 
Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas 1974 
m. 800 egz. tiražu. 76 psl. kietais 
viršeliais. Kaina $5. Fondo adresas: 
Gintautas Vėžys, 6349 S. Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Kun. dr. Pranas GaidaGaidamavi- 
čius, KRIKŠČIONIS TARP KOLEK
TYVIZMO IR INDIVIDUALIZMO. 
Atspaudas iš LKM Akademijos “Su
važiavimo Darbų” VIII tomo 85-108 
psl. Roma, 1974 m.

ŽURNALISTIKA. Redagavo Juo
zas Prunskis. Išleido Lietuvių Žurna
listų Sąjunga 1974 m., 291 psl. Kalbą 
lygino Stasys Barzdukas, viršelj pie
šė Vytautas Vitkau. Tiražas — 1000 
egz. Spausdino “Draugo” spaustuvė, 
455 West 63rd Street, Chicago, Ill., 
USA.

Elena Juciūtė, PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE. Atsiminimai iš Sibiro ir 
sovietų okupuotos Lietuvos. Išleido 
1974 m. Niujorko S. Kudirkos šau
lių kuopos sudarytas specialus ko
mitetas. Tiražas 1.500 egz. Viršelis 
ir vinjetės P. Jurkaus. 544 psl. minkš
tais viršeliais. Kaina nepažymėta.

TECHNIKOS ŽODIS. 1974 m. 1 
nr. Vyr. redaktorius — V, Jautokas.
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Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Gamtos mokslai
Medicinos sekcijoj prof. V. 

Pavilanis savo paskaitoj “Gyvy
bės samprata” stojo prieš dekar- 
tinį gyvybės supratimą be meta
fizinių principų. “Tuo būdu 
reiktų ieškoti gyvybės principo 
tame principe, nuo kurio parei
na koordinacija”, teisingai pa
stebėjo paskaitininkas (p. 471). 
Ši paskaita artėja prie filosofi
nės, lygiai kaip dr. Z. Danilevi
čiaus “Biologinių mokslų pažan
ga paskutiniajame penkmetyje” 
prie biologinės srities. Parodęs 
nemažą tų mokslų pažangą, au
torius daro išvadą, kad nei gy
vybės paslapties nesuvokiame, 
nei mirties esmės, nei laiko ne
žinome, nes tai “milžiniškos Kū
rėjo misterijos dalys” (p. 487).

Gan mokslišką bei dalykišką 
paskaitą skaitė dr. Br. Povilai
tis: “Mutacijos moderniojoje 
biologijoje”. Plačiau kalbama 
apie dirbtines mutacijas orga
nizmuose. Čia atsiveria galimy
bės maisto pakėlimui spręsti. 
Praktšikai i maisto problemą 
leidosi dr. P. Kaladė savo pa
skaitoj “Žmonijos didėjimas ir 
sintetinis maistas”. Žmonija, da
bartiniu tempu didėdama, gali 
pasiekti 2000 metais 7 bilijonus! 
Praktiškai Į maisto problemą 
tyje bene atbaigtesnių rezultatų 
pasiekta tik vitaminų gamybos 
srityje.

Nespausdintos paskaitos
Baigiant šią paskaitų apžval

gą, tenka paminėti, kad buvo 
skaitytos, bet nespausdintos 
šios paskaitos: kun. prof. St. 
Ylos “Humanistinių srovių po
grindis Lietuvoje XVIII amžiu
je ir XIX amžiaus pradžioje”, 
dr. D. Jasaičio “Medicinos isto
rijos fragmentai Didžiojoje Lie
tuvos Kunigaikštijoje” (skaitė 
dr. J. Sungaila), prof. dr. D. Kri
vicko “Tarptautinė Lietuvos pa
dėtis ir ateities perspektyvos”, 
dr. V. Fidlerio “Atominės ener
gijos vaidmuo pasaulio energi
jos šaltinių tarpe”, inž. A. Ket
virčio “Psichofiziologiniai ma
tomumo aspektai eisme”. Prof.

ta, kun. dr. F. Jucevičius dėl ne
žinomų kliūčių neatvyko (tema: 
“Tauta krikščioniškoje vizijo
je”).

Tiek temų gausumu, tiek 
problemų aktualumu aštuntojo- 
LKM Akademijbs suvažiavimo 
darbai yra svarus Įnašas Į moks
linę lietuvių literatūrą už tėvy
nės ribų.

Žurnalą leidžia — Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų S-gos 
skyriaus technikinės 
ja. Administratorius 
7025 So. Rockwell, 
Ill. 60629, USA.

spaudos sekci- 
— J. Sakalas, 
Ave., Chicago,
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Esate kūrybiškas? ( 
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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

Dailininko Osvaldo Mickūno medžio skulptūra. Jo ir Irenos Mickūnienės kūrinių paroda rengiama Toronto Lie
tuvių Namuose balandžio 5 • 6 d.d. Grant Hill Photography, Sarnia

Antrasis “Šventaragio” tomas
PR. NAUJOKAITIS

Vytautas Alantas Il-uoju 
“Šventaragio” tomu užbaigia sa
vo stambų istorinį romaną, vaiz
duojantį Mindaugo laikus. Cent
rinis romano veikėjas yra legen
dinis Šventaragis. Pirmasis to
mas vaizdavo Šventaragio vai
kystę, jaunystę ir brendimo me
tus jo tėvų kunigaikščių Sugin
tų Padisnio pilyje. Antrasis to
mas atskleidžia Šventaragio jau 
savarankiško vyro darbus. Ilges
nį laiką jis yra Mindaugo tarny
boje — karys, patarėjas, pasiun
tinys. Jis savo sodybas kuriasi 
dviejose vietose — Ramunės tė
viškėje prie Laumežerio ir prie 
pat Kernavės.

Autorius, vaizduodamas Šven
taragio veiklą karaliaus tarny
boje, gana plačiai atskleidžia ir 
Mindaugo asmenį. Mindaugas 
jau yra sujungęs savo valdžioje 
beveik visą Lietuvą, tik Žemai
čių Vykintas dar vis nori būti 
savarankiškas ir nesideda į są
jungą su Mindaugu. Net Sugin
tai taikiu būdu pasiduoda Min
daugo valdžiai, o neklaužados 
nedrįsta viešai šiauštis, nors 
slapta ir griežia dantis prieš val
dovą.

Keliuose kviestuose suvažia
vimuose rodomi valdovo santy
kiai su įtakingais pavaldiniais. 
Kol Mindaugas laikosi senojo 
lietuvių tikėjimo, valdovą vie
ningai remia galingasis dvasi
ninkų luomas. Tik kai apgultoje 
naujai pastatytoje Vorutos pily
je Mindaugas turi ryžtis priimti 
krikščionybę, kad suardytų prie
šų sąjungą, dvasininkai pereina 
valdovo opozicijon. Tačiau Min
daugas prievarta nekrikštija sa
vo pavaldinių, dėlto kraštas lie
ka, palyginti, ramus ir po Min
daugo bei jo šeimos krikšto. Tik 
pats Mindaugas išgyvena skau
džią vidaus dramą. Senieji die
vai jam artimesni už krikščionių 
Dievą, tačiau jis yra nusivylęs 
jų pasyvumu tautos nelaimėse. 
V. Alantas rodo Mindaugą tapus 
skeptiku, nevertinančiu nė vie
no tikėjimo ir siekiančiu tik že
mės karalystės. Ta drama vyks
ta ilgesni laiką. Ją stiprina ir 
nusivylimas Livonijos ordino 
perdideliais reikalavimais.

Autorius rūpestingai atsklei
džia Mindaugo nužudymo prie
žastis ir sąmokslininkų sieki
mus. Nužudyto karaliaus soste 
trumpam laikui atsisėda Žemai
čių kunigaikštis Treniota, Min
daugo sesers ir kunigaikščio Vy
kinto sūnus, kol jį nužudo iš Gu
dų Į Lietuvą grįžęs vyriausias 
Mindaugo sūnus Vaišvilkas — 
stačiatikių vienuolis, tapęs val
dovu. Tie stambūs politiniai įvy
kiai autoriaus atvaizduoti pra
bėgomis, lyg istorijos vadovėly
je, beveik publicistiniu būdu — 
paties autoriaus aiškinimu, ne 
veikėjų veiksmais ir gyvenimu.

Svarbiausieji asmenys atsklei
džiami veiksmu. Be Šventaragio 
beveik niekas neįvyksta. Jis da
lyvauja karo tarybos posėdžiuo
se, turi savo gerai išmankštintą 
karinį dalinį, patikimų draugų 
būrelį, atlieka daug valdovo pa
vestų darbų, net vadovauja ma
žesniems karo žygiams ar akty
viai įsijungia į didesnį karo pla
ną, su pasiuntinybe vyksta į 
Rygą pas kardininkus, pas po
piežių į Milaną. Šventaragis turi 
įžvalgų protą, yra stiprus bei su
manus mūšiuose, kritiškose pa
dėtyse, nevengia pavojų bei nuo
tykių, ištikimas šeimoje, suma
nus ir darbštus ūkinio gyveni
mo tvarkytojas.

Autorius Šventaragiui skiria 
ir senosios lietuvių religijos 
apaštalo misiją. Po Mindaugo 
krikšto jis tampa žygoniu ir su 
mokinių būreliu eina per žmo
nes aiškindamas Amžinosios Ug
nies ir Motinos Saulės tikėjimo 
tiesas, moralės principus, mė

gina derinti gyvenimo pažangą 
su senąja pasaulėžiūra. Religi
niai dalykai romane rodomi ro- 
muvose, krivių atliekamose 
apeigose, vaidilučių giesmėse ir 
pranašavimuose prie šventosios 
ugnies aukurų.

Autorius tais plačiais vaizdais 
nepasitenkina. Religinius klau
simus jis kelia Šventaragio pasi
kalbėjimuose su Mindaugu, su 
Vaišvilku, su kriviais. Gamtinės 
lietuvių religijos aiškinimas ir 
išaugštinimas dar pabrėžiamas 
paskutiniuose romano skyriuo
se, kur Šventaragis paverčiamas 
Šventaregiu, kur išnyksta intri
ga ir sustoja veiksmas, o ateina 
gryna publicistika ir pamoksli
ninko tonas. Ta apaštalavimo 
misija V. Alantas sugadina 
Šventaragio charakterio vienti
sumą, ankstesnį įdomų ir gyvą 
veikėją padaro neįdomų, beveik 
sukarikatūrina.

Svarbus vaidmuo romane ten
ka ir Mindaugui. Jį autorius 
stengiasi atskleisti iš visų pusių: 
šeimoje, pplitikoje, pasaulėžiū
rinėje kryžkelėje, meilėje, karo 
reikaluose. Sunku pasakyti, kiek 
V. Alanto Mindaugas yra isto
riškas, nes jo paveikslui nupieš
ti šaltiniai yra negausūs. Dėlto 
mūsų mindauginėje grožinėje li
teratūroje jo paveikslas nevie
nodas. V. Alantas išsiskiria iš ki
tų, rodydamas, kad Mindaugas 
krikščionybei visada buvo skep
tiškas ir kad jam nereikėjo nuo 
jos atsimesti, nes savo širdyje 
jos niekad nebuvo priėmęs. Čia 
V. Alantas kiek giminingas su 
Justinu Marcinkevičium, tik ka
žin, ar tai istorinė tiesa, nes kai- 
kurie šaltiniai neabejoja Min
daugo krikščionišku nuoširdu
mu.

Be jokių išlygų į krikščionybę 
pereina karalienė Morta, tačiau 
jos paveikslas tapomas šaltoko
mis spalvomis. Jos sesuo Dau- 
mantienė yra į hedonizmą ir 
meilės avantiūras linkusi mote
ris. Jos atžvilgiu ir Mindaugas 
— nebe kaltės.

Gana šiltai vaizduojama Min
daugo sesuo Lengvenienė. Sim
patiški Sugintai, pozityvus ir se
nolis Kunotas. Siauri savanau
džiai yra Mindaugo svainis 
Lengvenis, karo vadas Rudmi- 
nas, ambicinga jo duktė Dagnė. 
Protingas pilininkas Vanibutas, 
pirklys Remeza, ypač išmintin
gas patarėjas Parnus, dainius 
Švitrys, Šventaragio draugonė 
—Mantas, Šilinis, Eikutis, žmo

na Ramunė — yra tie simpatiš
kieji veikėjai, kurie spinduliuo
ja išmintimi, dorumu, reiškiasi 
teigiamu veikimu. Iš Mindaugo 
priešų gana ryškiai atvaizduoti 
Vykintas, Treniota. Daumantas 
pasiliko nepilnai atskleistas, 

Mūsų kredito unijos nariui
a.a. Pranui Kličiui

mirus, jo žmonai VANDAI, dukrai NIJOLEI, sūnums 
ALGIRDUI ir RAIMUNDUI, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILI?
Visu rūšių vartotas arba naujas mašinas gausite per

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

c o u r t g sy——-2749 Lakeshore Bivd 

• Raštinė: 255-9151 Toronto • Namai 767-7820
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Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

nors keliais momentais ir aiškiai 
yra parodytas jo savanaudišku
mas bei kerštingumas.

“Šventaragis” yra stambus is
torinis romanas, rašytas V. 
Alanto 15 metų. Išnašos rodo, 
kad autoriaus naudotasi visa pri
einama to laikotarpio medžiaga. 
Siekdamas istorinio pilnumo, 
autorius duoda gana plačius pa
aiškinimus, vadovėlinės medžia
gos intarpus, net nesusietus su 
veiksmu. Tie intarpai įdomūs is
torinės tikrovės atžvilgiu, bet 
romane jie yra publicistinis ele
mentas, neturįs net intrigos, su- 
stabdąs veiksmą, lygiai kaip ir 
tie religiniai pamokslai.

Autorius sukuria ir gausius 
dialogus, kartais gana ilgus. Su
prantama, kad jie visi ne iš do
kumentų paimti, bet autoriaus 
fantazijos sukurti. Kaikurie jų 
visai natūralūs, priderinti prie 
aplinkos, gal kiek turį ir seno
vės kolorito, kiti — gryna dia
lektika, rodanti tik paties auto
riaus pažiūras (senovės lietuvių 
religijos nuolatinį idealizavimą, 
aštrius žodžius krikščionims).

Svarbus elementas yra gausūs 
nuotykiai, duodą romanui dina
mikos, patraukią dramine įtam
pa. Daugiausia tie nuotykiai su
rišti su Šventaragio žygiais. Kai
kurie gal ir sunkokai įtikimi tik
rovės atžvilgiu (įvykiai Rygoje), 
bet jie įdomūs savo netikėtumu 
ir rezultatais.

Romano stiliuje yra daug 
alantiškų žodžių, kaikada įdo
mių ir gerų: draugonė, valdyse- 
na, pagava, maineva, šaukalius, 
viešpatnus. Pasitaiko ir nevyku
sių ar sunkiai suprantamų: pasi- 
vaidelioti, pūkštyti, došytis, iš- 
marūnai, žiojėti, sudingsėti ir 
t.t. Yra ir aiškių kalbos klaidų, 
kaip “birėti”, “įvylioti” ... Ma
tyti ir kompozicinių neapsižiūrė
jimų. Pvz. Švitrys smulkiai pa
sakoja Šventaragiui Mindaugo 
šeimos išžudymą, net pokalbius, 
o kur tas dainius tuo metu buvo 
pasislėpęs, kad viską taip smulk
meniškai matė ir girdėjo, kai 
sargybos ir net juokdarys Malū
nėlis buvo išžudyti? Kodėl jis 
nešaukė pagalbos ir pats sveikas 
ištrūko?

Romanas turi įvairių trūku
mų, bet savo apimtimi — kultū
rinio, ekonominio, politinio gy
venimo vaizdu, gausybe įdomių 
personažų, spalvingų nuotykių 
yra patrauklus ir skaitytinas tos 
rūšies kūrinys. Tiek nuotykių 
gal turėjo tik Pietario “Algi
mantas”.

Vytautas Alantas, ŠVENTARA
GIS, II tomas, istorinis romanas. 
Aplanką piešė dail. Telesforas 
Valius. Išleido “Viltis” 1974 m.
616 ,psl., kaina $8.00, kietais vir
šeliais — $9.00.
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d KULTŪRINĖJE VEIKIOJE
PASAULIO LIETUVIŲ KATALI

KŲ BENDRUOMENĖS 1974 m. vi
suomenininko premija paskirta Bri
tanijos Londone gyvenančiam Sta
siui Kasparui už jo lietuvišką religi
nę bei tautinę veiklą. Šios $500 pre
mijos mecenatas yra čikagiškis žur
nalistas kun. dr. Juozas Prunskis. 
Premiją tvarkanti PLKB valdyba, 
kurios pirmininkas yra vysk. V. Briz- 
gys, o vykdomasis pirmininkas — K. 
Kleiva, vertintojų komisijos sudary
mą buvo pavedusi Britanijos LKB 
centro valdybai. 1974 m. visuomeni
ninko premiją J. Kasparui paskyrė 
vertintojai Pranas Makūnas, kun. 
Steponas Matulis, MIC, Janina Nar
butienė, Juozas Šukaitis ir Jonas Zo- 
kas vasario 25 d. posėdy Nottingha- 
me, Lietuvių Židinyje. Jų sprendimą 
patvirtino PLKB centro valdyba.

VELYKINĖ PLAČIOS APIMTIES 
PARODA kasmet yra rengiama Aust
ralijoje, didžiajame Sydnėjaus paro
dų paviljone. Ji pasižymi rodinių 
įvairove ir gausa, nes įjungiami net 
ir žemės ūkio gaminiai. Lygiagrečiai 
kasmet rengiama ir New South 
Wales valstijos geriausių dailininkų • 
meno paroda. Šiemetinėje parodoje 
pagrindinę Sir Charles Lloyd Jones 
$1.500 premiją laimėjo Australijoje 
plačiai žinomas portretistas Vladas 
Meškėnas už savo kolegos dail. D. 
Granto portretą. Dail. V. Meškėnas, 
gyvenantis Sydnėjuje, kurdamas pri
zinį portretą, rimtai susirgo — jam 
turėjo būti padaryta skubi operacija. 
Gydytojas betgi ją atidėjo savo rizi
ka, kad dail. V. Meškėnas užbaigtų 
pradėtą kūrinį ir jį laiku perduotų 
parodos komisijai. Dabar šios ligo
nio pastangos buvo apvainikuotos 
laimėjimu.

RELIGINĖS KŪRYBOS Gavėniai 
skirtą popietę Čikagos Jaunimo 
Centre suorganizavo fotografijos me
nininkas kun. A. Kezys, SJ. Muzikai 
aidint, ekrane buvo rodomos jo nu
fotografuotų vitražų skaidrės. Lite
ratūrinei daliai su A. Landsbergio, 
Putino, K. Donelaičio, J. Jankaus ir
A. Jasmanto kūriniais atstovavo ak
torius A. Dikinis. Kompoz. D. La
pinsko mažiesiems sukurtų Mišių 
“Kyrie” atliko jo studijos mokiniai 
Nida, Gaja, Raminta ir Arūnas Pem- 
kai, tris J. S. Bacho giesmes — sol.
B. Prapuolenis, atgailotojos šokį — 
balerina V. Karosaitė. Jaunimo Cent
ro dramos studija, vadovaujama rež. 
Ž. Numgaudaitės, inscenizavo “Sū
nų palaidūną”, “Gailestingąjį sama
rietį”, “Evangelijos sėjėją”. Sol. E. 
Blandytė programą papildė lietuvių 
kompozitorių giesmėmis, K. Stepo
navičiaus diriguojamas “Pirmyn” 
choras — F. Schuberto “Avė Maria” 
iš neseniai Čikagoje pastatytos S. 
Rombergo operetės “Meilės daina”. 
Akompanavo kompoz. D. Lapinskas.

AKTORIUS LEONAS BARAUS
KAS, 48 metų amžiaus, kovo 21 d. 
staigiai mirė Čikagoje. Velionis bu
vo žemaitis, teatrinį darbą pradėjęs 
Telšiuose. Pokaryje, gyvendamas V. 
Vokietijoje, trejus metus mokėsi 
aktoriaus Ipolito Tvirbuto Kasselyje 
įsteigtoj dramos studijoj. Iš Vokieti
jos 1949 m. atvykęs Kanadon, įsijun
gė į Montrealio lietuvių teatrą, su
kurtais vaidmenimis palikdamas ryš
kius savo pėdsakus. Nuo 1963 m. gy
veno ir talentą brandino Čikagoje, 
dalyvaudamas ne tik vaidinimuose, 
bet ir kituose renginiuose. Visus 
ypač žavėjo žemaičių tarme jo atlie
kami kūriniai, o jį bene plačiausiai 
išgarsino išleista plokštelė. 1968 m. 
velionis su sol. A. Stempužiene, kom
poz. D. Lapinsku dalyvavo išvykoje 
pas P. Amerikos lietuvius. Su a.a. L. 
Barausko mirtimi išeivijos teatras 
neteko vieno talentingiausių savo at
stovų, išaugusių ir subrendusių už 
Lietuvos ribų._

VYSK. MOTIEJAUS VALAN
ČIAUS šimtųjų minties metinių mi
nėjimą Čikagos Jaunimo Centre su
rengė Cicero ateitininkų kuopa, tu
rinti jo vardą. Minėjimą pradėjo ir 
užbaigė kuopos globėjas V. Kuprys. 
Paskaitą apie vysk. M. Valančiaus 
kovą už lietuvybę skaitė V. Liulevi- 
čius, atskleisdamas įdomių faktų, 
turinčių paralelę su dabartine Lie
tuvos okupacija. Pasirodo, jau ir ca
ro laikais rusų valdžia bandė skelbti 
raštus vyskupo vardu, varžė į semi
nariją priimamų klierikų skaičių, 
neleido skirti kunigų į norimas vie
tas, griežtai kontroliavo šventovių 
statybą bei jų remontą. Porą vysk. 
M. Valančiaus kūrinių paskaitė akto
rius L. Barauskas, jų tarpe — žemai
tiškai “Palangos Juzės” ištrauką. A. 
Prapuolenytės vadovautą programą 
trimis lietuvių kompozitorių daino
mis užbaigė I. Motekaitienės studi
jos mokinės R. Kleinaitytė ir D. Pet- 
reikytė su A. Prapuolenytės fortepi
jonine palyda.

LEIDYKLA “KRIKŠČIONIS GY
VENIME šį pavasarį išleis A. 
Grauslio veikalą “Šviesa tamsoje”. 
Putnamo seselių spaustuvei taipgi 
yra įteiktas rankraštis kun. Ą. Ta
mošaičio, SJ, knygos “Protu ir ti
kėjimu”, kuri skaitytojus turėtų pa
siekti vidurvasarį. Eilės laukia se
kantys leidiniai: dr. A. Maceinos 
“Religijos filosofija”, kun. St. Ylos 
“Šiluva Žemaičių istorijoj” II dalis, 
kun. dr. J. Gutausko, kun. A. Rubšio 
ir VI. Kulboko veikalai. Šios sėkmin
gai veikiančios leidyklos vadovybę 
sudaro: mons. V. Balčiūnas, dr. J. 
Girnius, kun. dr. J. Gutauskas, kun. 
St. Yla, dr. A. Maceina, kun. dr. J. 
J. Prunskis ir S. Sužiedėlis.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLU
BAS vysk. Motiejaus Valančiaus 
šimtųjų mirties metinių minėjimą 
rengia gegužės 4 d. Brooklyne, N.Y., 
Kultūros Židinio mažojoje salėje.

PRISIMINIMŲ VAKARU Vilniaus 
respublikinėje bibliotekoje buvo pa
minėtos Juozo Gruodžio 90-tosios gi
mimo metinės. Apie velionies kom
pozitoriaus kūrybinę bei pedagoginę 
veiklą kalbėjo jo našlė S. Gruodie
nė, operos veteranai P. Oleka, J. 
Katelė, kompoz. J. Karosas, buvu
sieji J. Gruodžio kompozicijos kla
sės studentai Kauno konservatorijo
je J. Nabažas ir P. Tamuliūnas. Mu
zikologas A. Ambrazas aptarė J. 
Gruodžio įtaką mūsų profesionalio
sios muzikos raidai. Muzikologės O. 
Narbutienės vadovauta programa už
baigta J. Gruodžio kūrinių koncertu, 
kuriame dalyvavo M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurso laureatė A. Juo- 
zapėnaitė, M. Glinkos dainininkų 
konkuros laureatė R. Maciūtė, pia
nistė V. Dabkutė ir smuikininkas P. 
Juodišius.

LIUDVIKO RĖZOS skulptūrinį 
portretą ąžuolo kamiene sukūrė Ni
doje gyvenantis dail. Eduardas Jonu
šas. šis kūrinys sekančiais metais 
papuoš pušaitėmis apaugusią kopą 
prie Pervalkos, minint L. Rėzos 200- 
tąsias gimimo metines. Netoli tos 
vietos yra jo gimtasis Karvaičių kai
mas, prieš daugelį dešimtmečių už
pustytas smėlio.

M. K. ČIURLIONIO šimtųjų gimi
mo metinių minėjimo renginius ap
tarė R. Vokietijos slavistų komiteto 
baltistikos komisija R. Berlyne, 
Humboldtų universitete. įvadinį žodį 
tarė baltistikos komisijos pirm. prof, 
dr. Viktoras Falkenhanas, su planais 
supažindino M. K. Čiurlionio komi
teto pirm. dr. Friedhilda Krause. 
Dalyviams buvo parodytas R. Vokie
tijos televizijos reportažinis filmas 
“Susitikimai su Čiurlioniu”.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA 
Kapsuke (Marijampolėje) atliko 
teatralizuotą liaudies dainų progra
mą “Nuo gaidelių iki gaidelių", tal
kinamas P. Tamošaičio vadovaujamo 
“Sutartinės” ansamblio.

ETNOGRAFINIS KUPIŠKIO 
LIAUDIES TEATRAS jau tris šim
tus kartų suvaidino “Senovės kupiš
kėnų vestuves”. Sukaktuviniame 
spektaklyje pagrindinius vaidmenis 
atliko tie patys senieji aktoriai, su
burti vyr. rež. Povilo Zulono. Jau
nąją vaidinanti Koste Jurgulienė jau 
yra spėjusi atšvęsti deimantinę am
žiaus sukaktį, o muzikantas Kleo
pas Mickevičiaus — 85 metų. Aš- 
tuntojon amžiaus dešimtin yra įko
pęs tėvo vaidmens atlikėjas Myko
las Ragauskas, šokėjos bei daininin
kės Ona Varnauskienė, Veronika 
Baltrūnienė, Barbora Makaveckienė, 
T. Jonuškienė, E. Makštelienė. Teat
ras su “Senovės kupiškėnų vestuvė
mis” yra aplankęs beveik visas di
desnes Lietuvos vietoves, kartais*: 
per vieną dieną suvaidindamas po 
du ir net tris spektaklius. Visur tie 
spektakliai vykdavo žiūrovų neįsten
giančiose sutalpinti salėse. Juozas 
Baltušis, aprašydamas sukaktuvinį 
spektaklį, siūlo šį teatrą pasiųsti ir 
už Lietuvos ribų, nes etnografiniai 
vestuvių spektakliai bus įdomūs ir 
tiems, kurie nemoka lietuvių kalbos.

PLAČIĄ KONCERTINŲ VEIKLĄ 
išvystė Vilniaus operos bosas Vin
centas Kuprys. Vasario 18 d. jis dai
navo Mefistą Ch. Gounod operoje 
“Faustas” didžiajame Minsko teatre, 
o vasario 24 d. surengė rečitalį Pa
nevėžyje, programon įtraukęs G. Va
nagaitės, V. Jurgučio, V. Laurušo, 
R. Žigaičio, L. Abariaus kompozici
jas, Vakarų ir rusų klasikų kūrinius. 
Per pastaruosius tris mėnesius jis 
yra koncertavęs Klaipėdoje, Vilniu
je, Gargžduose, Rokiškyje, Biržuo
se, Šiauliuose ir Kapsuke (Marijam
polėje). Koncertuose jam akompa
nuoja žmona M. Diamandidi-Kup- 
rienė.

G. F. HAENDELIO ORATORIJA 
“Judas Makabiejus”, pirmą kartą su
skambėjusi Lietuvoj, buvo atlikta 
Vilniaus filharmonijos salėje diri
gento J. Domarko, orkestro, berniu
kų choro “Ąžuoliukas”, solistų an
samblio, kurį sudarė patyrusios dai
nininkės ir konservatorijos studen
tai. Iš jų labiausiai išsiskyrė Vil
niaus operos mezzo-sopranas Nijolė 
Ambrazaitytė, neapsiklydusi net ir 
smulkios vokalinės technikos labi
rintuose. Pasak rezencentės Rūtos 
Naktinytės, kaikurie klausytojai bu
vo mažiau ištvermingi už atlikėjus 
— išėjo prieš koncerto pabaigą. Tri
jų dalių oratorijos atlikimas užtru
ko tris valandas.

NEMAŽAS SKAIČIUS LIETU
VOS ATSTOVŲ dirba mokslinį dar
bą užsienio šalyse. Augštąją matema
tiką Afrikos Burundžio sostinės Bu- 
žumburos universitete dėsto Vilniaus 
universiteto tikimybių teorijos ka
tedros vyr. dėstytojas Gintautas Mi
sevičius. Aldona Radvilaitė, Vilniaus 
konservatorijos fortepijono kated
roje ėjusi docentės pareigas, dar
buojasi Suomijos Juviaskiulos kon
servatorijoje. Vilniaus universiteto 
docentas Povilas Ivinskis ir vyr. dės
tytojas Vytautas Salinka — Lenkijos 
augštosiose mokyklose. Kauno poli
technikos instituto direktoriaus pa
vaduotojas Algimantas Valatka yra 
išsiųstas į Afganistaną, kur dirba 
Kabulo elektromechanikos techni
kumo direktoriaus patarėju. Hidro
elektrinės statybos inž. Algis Kęs- 
minas, Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto docentas, išvyko Kubon su 
žmona Angele, aštuntoku sūnum 
Arvydu ir trečioke dukrele Aukse. 
Dirbdamas Kubos augštojo mokslo 
viceministerio patarėju, jis rūpinsis 
kubiečių švietimo sistemos tobulini
mu, dėstytojų kvalifikacijos kėlimo 
problemomis. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

S'- Toron,°- Ont- • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Ę term, indėlius 1 metų 8’/2%
Antradieniais 10 - 3 Ę taupomąsias - savings s-tas 7’/2%
Trečiadieniais uždaryta Ę depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9’/į %
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 91/į%

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

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. o Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, *96_Br°ck. *v.®-° 1 (tarp Dundas ir Colleg

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mėgstantį graužti bebrą. Iš tik
rųjų Oregono valstija pirmoji 
pasirinko savo simboliu bebrą. 
Todėl ir Kanadai, ir Niujorkui 
būtų buvę geriau pasijieškoti 
kito simbolio.

Kanados paštininkų unija sa
vo santykiuose su paštu neven
gia nelegalių streikų, bet tokios 
teisės nepripažįsta savo tarnau
tojoms. Iš savo įstaigos Otavoje 
unija atleido aštuonias sekreto
res ir raštininkes, kurios buvo 
pradėjusios streiką dėl naujos 
tarnautojos priėmimo be jų at- 
siklausimo. Atleistosios reikala
vo, kad tai vietai užimti pirme
nybė būtų duota kuriai nors iš 
jų tarpo, gaunančiai mažesnį 
atlyginimą. Jeigu taip būtų pa
sielgęs paštas, unija tikriausiai 
būtų pradėjusi streiką ir jį lai
kiusi legaliu.

Darbo ministerio J. Munro 
pranešimu, federacinės valdžios 
žinioje esantiems darbininkams 
minimalus $2.20 valandinis at
lyginimas nuo birželio 1 d. bus 
padidintas iki $2.60. Pasak J. 
Munro, tai būsiąs augščiausias 
minimalus atlyginimas visoje 
Kanadoje, kuriuo galės pasinau
doti apie 500.000 kanadiečių. 
Šia proga tenka pabrėžti, kad 
federacinės vyriausybės žinioje 
esančio pašto laiškanešių uni
ja jau yra pareikalavusi valan
dinio atlyginimų padidinimo 
$2.50. Tas padidinimas beveik 
prilygsta minimaliam atlygini
mui, iš kurio turi pragyventi 
net pusė milijono kanadiečių. 
Jie turbūt būtų laimingi, jeigu 
galėtų gauti dabartinį vidutinį 
laiškanešių atlyginimą — $4.44 
už darbo valandą, šis faktas iš
ryškina didelę nelygybę val
džios darbovietėse.

Kanados Taryba primena sa
vo “Tyrimų programos” stipen
dijas, kurias gali gauti Kanados 
piliečiai ar pilnateisiai ateiviai, 
Kanadoje išgyvenę trejus me
tus. “Tyrimų programa” yra la
bai plati, apimanti išraiškos, ry
šių formas, dalyvavimą mene, 
humanistinius bei socialinius 
mokslus, istorinį ar kultūrinį 
Kanados kraitį. Platesnes infor
macijas teikia speciali brošiūra, 
gaunama šiuo adresu: Explora
tions, The Canada Council, P. 
O. Box 1047, Ottawa, Ont. KIP 
5V8. Užpildžiusiems prašymus 
iki birželio 1 d. stipendijos bus 
paskirtos rugsėjyje. Tiems, ku
rie stipendijas nori gauti 1976 
m. kovo mėnesį, prašymus rei
kia parašyti iki š.m. gruodžio 
1 d. Atrodo, šia programa ver
tėtų susidomėti ir lietuviams.

Federacinis susisiekimo mi- 
nisteris J. Marchand, spaudžia
mas įvairių problemų ir kriti
kos, iškėlė prieš prancūzus nu
kreiptos diskriminacijos klausi
mą, bet vėliau ėmė teisintis, kad 
šio klausimo jis netaikė parla
mento nariams, nors jie yra jo 
aršiausi kritikai. Beveik tuo pa
čiu metu spauda paskelbė pra
nešimą iš Otavos, kad J. Mar
chand yra traukiamas teisminėn 
atsakomybėn dėl turėtos auto
mobilio nelaimės kovo 2 d. Susi
siekimo ministeriui J. Marchand 
metamas kaltinimas, kad jis at
sidaužė į sustojusio automobilio 
užpakalį, padarydamas $1.500 
nuostolio ir pabėgo iš nelaimės 
vietos. Byla bus svarstoma ba
landžio 16 d.

Kanadiečių dėmesį į sovietų 
KGB žvalgybą specialioje konfe
rencijoje Mississaugoje, Ont., 
atkreipė ateivis iš Burmos, ku
ris dabar vadinasi Daniel Gay. 
KGB agentai žvalgybos darbui 
jį jau buvo angažavę Burmoje, 
kur jis jiems teikė informaci
jas su Burmos karinės žvalgy
bos žinia. Kai atėjo laikas emi
gruoti Kanadon, KGB agentai 
jam pasiūlė įsikurti Monrealy
je ir sekti separatistus. Pasak 
jų, Kvebekas greit atsiskirs nuo 
Kanados ir bus valdomas “pa
žangios” vyriausybės. D. Gay 
buvo nutaręs apsigyventi To
ronte. Kadangi jo motina yra 
kinietė, o jis moka kiniečių kal
bą, KGB agentai susidomėjo 
naujomis galimybėmis. Jie no
rėjo, kad D. Gay įsijungtų į To
ronto kiniečių komunistines ir 
antikomunistines organizacijas, 
sudarytų turtingų kiniečių są
rašus, teiktų informacijas apie 
čekoslovakų ir vengrų antiko
munistines organizacijas, foto
grafuotų demonstracijas, o jų 
nuotraukas perduotų KGB agen
tams. D. Gay šiuos pasiūlymus 
atmetė ir Kanadon išvyko be 
jokių įsipareigojimų KGB. Per
nai prieš pat Kalėdas Toronte jį 
staiga aplankė KGB atstovas, 
kuris sakėsi esąs Sovietų Sąjun
gos ambasados pareigūnas, ir 
pakartojo tuos pačius reikala
vimus. Iš D. Gay namų jis išėjo 
tik tada, kai buvo pagrasinta 
paskambinti policijai.

®bSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Uždarų patalpų lengv. atletikos 
varžybose Leningrade švėkšnietė G. 
Kiudytė peršoko 1.78 m. ir 3 cm. pa
gerino jos pačios Lietuvos rekordą. 
Tose rungtynėse E. Petrikas laimėjo 
800 m. bėgimą per 1:54,0 min.

A. Paslauskas pasižymėjo kaip ga
bus biatlonininkas. Saratove įvyku- 
siąse varžybose šis švenčioniškis jau
nių klasėje laimėjo I v. Po to Zako
panėje įvykusiose tarptautinėse var
žybose jaunių klasėje vėl laimėjo I 
v. Buvo varžomasi 15 km. lenktynėse 
ir šaudoma mažojo kalibro šautuvais.

Sov. Sąjungos uždarų patalpų at
virose lengv. atletikos varžybose Le
ningrade dalyvavo Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir 
R. Vokietijos lengvaatlečiai. Gerai 
pasirodė daugiakovininkė N. Kviet- 
kauskaitė, kuri trikovoje laimėjo III 
v., surinkusi 2.613 taškų.

Ketvirtose uždarų patalpų rungty
se Ričmonde tarp JAV — Sov. Są
jungos rutulį gerai stūmė R. Plun
gė — 20,03 m. Už jį geriau pasi
rodė tik amerikiečiai A. Fayerbach 
20,46 m. ir T. Allbritton 20,09. Rung
tynes augšta pasekme laimėjo ame
rikiečiai 171:106; vyrai 98:62, mote
rys 73:44.

Tarptautinės klasės boksininkas 
Juozas Juocevičius atsisveikino su 
ringu. Dešimt metų Juozas buvo Lie
tuvos rinktinėje. Kovojo 178 kartus 
iš kurių 158 laimėjo. Jis buvo Euro
pos meisteriu, du kartus Sov. Sąjun
gos meisteriu ir penkis kartus Lietu
vos meisteriu. Tarptautinėse varžy
bose dalyvavo 33 kartus ir laimėjo 
31 kartą. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkės sėkmingai daly
vavo atvirose Ontario pirmenybėse, 
kurios įvyko kovo 22 d. Toronte. V. 
Nešukaitytė pagaliau pradeda atsi
gauti po varginančių kelionių ir 
įtemptų žaidimų. Po kelių pralaimė
jimų, įskaitant ir Jugoslavijos meis- 
terei (1974 m.) Irenai Codas, paga
liau šiose pirmenybėse žaidė susi
kaupusi ir baigmėje nugalėjo L Cor
das 3:1 (21:13; 21:19; 18:21; 21:18). 
Jugoslave yra augštos klasės žaidė
ja, nugalėjusi keletą labai pajėgių 
Europos žaidėjų. Ji gyvens Kanadoje 
apie metus laiko ir bus gera prieši
ninkė Violetai. Moterų dvejeto baig
mėje susitiko 3 Nešukaitytės. Viole
ta, pakeitusi savo nuolatinę partne
rę Florą, kartu su Glorija nugalėjo 
I. Cordas ir Florą. Mišriame dveje
te V. Nešukaitytė — E. Caetano nu
galėjo B. Plučaitę — P. Gondą. G. 
Nešukaitytė taip pat laimėjo pirmas 
vietas mergaičių 13 ir 15 metų kla
sėse.

Golfininkai pirmąsias rungtynes 
ruošia gegužės 11 d., 12.45 v.p.p., 
Glen Eagles aikštyne.

Golfininkų balius įvyks balandžio 
11 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo Parodų 
salėje. Dalyvaus Aušros ir Vyčio gol
fininkai. Kviečiame visus dalyvauti.

Krepšinio stovykla ir šiais metais 
veiks Tėvų pranciškonų stovyklavie
tėje rugpjūčio 16 - 30 d.d. Informaci

jos reikalu kreiptis į M. Duliūną, 
162 Rusholme Rd., Ont. M6H 2Y7. 
Tel. LE 6-1783. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Dvi klubo komandos kovo 15-16 
d.d. buvo nuvykusios j Detroitą ir 
draugiškai žaidė su Detroito klubu. 
Jaunių B krepšinio komanda pralai
mėjo Detroito komandai 29:49 (18: 
24). Taškus laimėjo: V. Gataveckas 
10. V. Stončius 6, T. Valickis 4, G. 
Karosas ir R. Petronis po 3, P. Ra- 
siulis 2, A. Morkūnas 1, J. Buteikis 
0 ir A. Kairys 0.

Aušros jaunių A krepšinio koman
da žaidė su Detroito vyrų B koman
da. Mūsų jauniai pralaimėjo 63:86 
(34:47). Žaidė V. Buožis 20, P. Žu
lys 14, A. Valickis 9, E. Punkris ir 
R. Sriubiškis po 8, V. Raab 4. Pralai
mėtos rungtynės parodė, kad reikia 
dar daugiau pasiruošti. Klubo val
dyba dėkoja p. Morkūnui už sporti
ninkų nuvežimą, o Tėvams pranciš
konams — už paskolintą automobilį.

Prisikėlimo salės grindys yra per
tvarkytos, ir krepšinio treniruotės 
vyksta įprasta tvarka. Ruošiamasi 25- 
sioms S. Amerikos lietuvių krepši
nio ir tinklinio žaidynėms balandžio 
19-20 d.d. Čikagoje. Į šias žaidynes 
klubas užregistravo 9 komandas (5 
krepšinio ir 4 tinklinio). Iš visų klu
bų tai gausiausias užregistruotų ko
mandų skaičius, išskiriant Čikagos 
sportininkus. Klubo nariai, kurie nu
mato vykti į šias rungtynes autobu
su, būtinai turi sumokėti $25 ligi 
balandžio 7 d. savo komandos trene
riui arba globėjui. Autobusas išva
žiuos balandžio 18, penktadienį, 8.30 
v.v., iš Prisikėlimo parapijos kiemo; 
grįš sekmadienio vakarą į tą pačią 
vietą. Į Čikagą vyks apie 70 sporti
ninkų. Autobuse yra 47 vietos. Kiti 
važiuos savais automobiliais.

Kanadoje ruošiami rinkimai at
stovų, kurie vyks į pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą atstovauti Kana
dos lietuvių jaunimui P. Ameriko
je. Jei klubo nariai norėtų kandi
datuoti, prašomi kreiptis į klubo pir
mininką A. Nausėdą 743-9042 dėl in
formacijos ir paramos. V. M.
HAMILTONO KOVAS

Sveikiname iš Lietuvos atvykusį 
Gediminą Saunorį ir tuoj pat įsi
jungusį į Kovo jaunučių krepšinio 
komandą. Tikimės, kad buvęs Lietu
vos ir Sov. Sąjungos stalo teniso 
meisteris dr. Algimantas Saunoris 
savo patarimais prisidės prie mūsų 
žaidėjų klasės pagerinimo.

Į S. Amerikos lietuvių žaidynes Či
kagoje vyksta Kovo vyrų ir A jaunių 
krepšinio komandos.

Atvirose Ontario stalo teniso pir
menybėse Toronte dalyvavo Kovo 
jaunutės — Ramona ir Laima Raguc- 
kaitės bei Danutė Bernotaitė. Ge
riausiai pasirodė jaunųjų grupėje R. 
Raguckaitė — pasiekė baigmę, nors 
joje pralaimėjo Glorijai Nešukaity- 
tei.

Kovo vyrų krepšinio komanda nu
galėjo Šv. Onos parapijos penketu
ką 68:48. K. B.

Ateitininkų žinios
Visų Toronto ateitininkų metinė 

šventė — balandžio 19, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje sa
lėje. Iškilmingas posėdis prasidės
5.30 v.v. Paskaitą skaitys Kęstutis 
Šeštokas, Moksleivių Ateitininkų Są
jungos pirmininkas. įžodžius duos 
jaunučiai, moksleiviai ir studentai. 
Po oficialios dalies bus šilta vaka
rienė. Tarp vakarienės ir šokių me
ninėje programoje pasirodys jaunu
čiai, moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Visi Toronto ateitininkai, 
tėvai ir rėmėjai kviečiami dalyvauti. 
Bilietai tik iš anksto užsakomi per 
sąjungų vadovus. Kainos: suaugu
siems $6, studentams $5, mokslei
viams $4, jaunučiams $2. Šokiai —
8.30 v.v. Atdari ir publikai ($2).

Artėjant vasaros stovyklai (liepos 
20 — rugp. 2) jau jieškoma šeimi
ninkių ir ūkvedžio. Suinteresuoti as
menys prašomi kreiptis į p. Dūdą 
766-3689. Stovyklos programa taiko
ma lietuviškam jaunimui 7-18 metų 
amžiaus.

Visi moksleiviai renkasi balan
džio 5, šeštadienį, ateitininkų kam
baryje 1 v.p.p. Iš čia važiuos į prie
glaudas ir ligonines lankyti senų ir 
sergančių lietuvių.

Visi kandidatai į vyresniuosius 
moksleivius renkasi egzaminams ba
landžio 12, šeštadienį, 1.30 v. p.p., 
ateitininkų kambaryje.

Visų vyr. moksleivių susirinkimas 
— balandžio 19, šeštadienį, 1 v.p.p., 
ateitininkų kambaryje. Susirinkimui 
vadovaus moksleivių sąjungos cent
ro valdyba.

Kandidatai į studentus renkasi at- 
kų kambaryje balandžio 5, šeštadie
nį, 5 v.p.p. Bus supažindinami su 
kandidatų kursų medžiaga.

Studentų ateitininkų susirinkimai:

balandžio 6, sekmadienį, 6 v.v. kun. 
Antanas Prakapas kalbės tema: “Re
gėjimai ir pranašystės”; balandžio 
13, sekmadienį, 6 v.v., at-kų kamba
ryje (kandidatai skaitys ir apgins sa
vo referatus; visi studentai turi da
lyvauti); balandžio 19, šeštadienį, 2 
v.p.p. (susirinkimui vadovaus sąjun
gos centro valdyba).

Skautų veikla
• Balandžio 20 d., 11 v.r., šaukia

mas “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų vadovų pasitarimas šv. Jurgio 
šventės reikalu. Visi prašomi daly
vauti. Tą pačią dieną 12 v. įvyks pir
masis priešstovyklinis posėdis, į ku
rį kviečiami vadovai-vės ir iš kitų 
vietovių. Abu pasitarimai bus skau
tų būkle.

• Kovo 22-23 d.d. "Rambyno” 
tunt. ps. V. Turūta lankėsi Kleve- 
lande, dalyvavo Kaziuko mugėje ir 
su vadovais pasitarė vasaros stovyk
lų reikalais.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkės kovo 23 d. Pri
sikėlimo šventovėje Mišių metu 
skambino kanklėmis, primindamos 
prieš 5 metus mirusį vieneto įstei
gėją.

• “Aitvaras”, vad. s. A. Biškevi- 
čienės, atskrenda į skautoramą ba
landžio 27 d., 4 v.p.p. Suvaidins isto
rinę dramą “Mirga”. Visi kviečiami 
atsilankyti.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 7 d., 6.30 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. C. S.

Studentų žinios
Gegužės 10, šeštadienį, bus stu

dentų šokiai. Galėsite švęsti egzami
nų pabaigą ir susipažinti su nauja 
valdyba. Iki to meto — daug laimės 
egzaminuose!
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I 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 =
E pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir į namus. E
= • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis. =
E • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
| Perkame - parduodame - mainome I 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiillliliiiliiililililllililillllllliliiiiiliillr

GARBENS
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 STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame jb JB JIA
TORONTO LIETUVIŲ F*XfC/lfVIX
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA: 
8Vi% už 1 m. term. dep. 
7'/z % už taupymo s-tas 
814% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AK T Y VAI virš 9
Į

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9!4% už mortgičius

milijonų dolerių

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

(American Express).

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, M6P ,A6

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Tai.omi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai, o Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

1 113 Dundas St. V/., —. | ... — . Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e,‘ S’5-*“’*’* NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor ;
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę bctkuriame 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
977 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

R. CHOLKAN & CO.
CHOLKWII 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

P. K E R B E R I S,
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584
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UniversitiesMinistry of Colleges and 
James Auld, Minister

Šiandieną augštasis mokslas yra 
svarbesnis nei betkada praeityje 
Ontario provincija kaip tik ir 
rūpinasi, kad jis būtu 
prieinamas kiekvienam.

Ontario yra geriausia vieta Kanadoje pasiekti augš- 
tąjį mokslą. Kodėl? Visų pirma mūsų institucijos 
turi labai plačias ir įvairias programas. Antra, 
Ontario vyriausybė yra įvedusi programas, pade
dančias finansuoti augštąjį’mokslą.

Jau dabar 2 iš 5 studentų Ontario kolegijose 
bei universitetuose gauna finansinę pagalbą per 
Ontario Studentų Pagalbos Programą (Ontario Stu- 

• dent Assistance Program — OSAP). Ši programa 
padeda tikriesiems studentams vyriausybės teikia
momis paskolomis bei pašalpomis pagal reikalin
gumą, o ne akademinį pranašumą.

Nuo 1975-76 mokslo metų pradžios bus įvestos 
dvi naujos programos.

Ontario Studentų Paskolos Planas (The Ontario 
Student Loans Plan) yra skirtas padėti studentams, 
kurie negali pasinaudoti OSAP. Juo pasinaudos da
liniai studentai, taipgi kaikurie studentai, besimo
ką pasitobulinimo kursuose (upgrading programs), 
įsirašę į trumpesnius kursus arba turį skirtingą 
mokslo lygį, nesiderinantį su OSAP reikalavimais.

Speciali Ontario Stipendijų Programa (The On
tario Special Bursary Program) duoda negrąžina
mas pašalpas asmenims, kurie yra reikalingi finan
sinės pagalbos, ypač tiems, kurie gali pagerinti 
finansinę savo būklę paimdami vieną ar daugiau 
kursų. Ši programa yra skirta daliniams studentams, 
kurie gauna socialinę paramą, yra bedarbiai arba 
turi nedideles šeimos pajamas.

Jei norite žinoti, kokia finansinė pagalba jums 
yra prieinama ir kaip jos prašyti, kreipkitės į savo 
pasirinktos institucijos studentų pašalpų pareigūną 
(Student Awards Officer) arba rašykite:

Inquiry Section
Student Awards Branch
Ministry of Colleges and Universities
Mowat Block, Queen's Park
Toronto, Ontario M7A 1C6

Government of Ontario
William Davis, Premier

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

Dirbtiniai dantys
• BLOOR VILLAGE

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

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

Atidaryta nuo 9 v.r. - 5 v. p.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r.-12 v.

Visų rūsių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

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

Policininkas
Kolumbijos universiteto poli

cininkas malšina demonstran
tus.

— Aš esu antikomunistas, — 
šaukia vienas studentų.

,— Man nesvarbu kokios rū
šies tu komunistas, — sušuko 
policininkas, grūsdamas jį šalin, 
— visi nė velnio neverti.

• Netiesa, kad moteris daug 
nori. Ji būna patenkinta ir ne
dideliu dalyku, jei tas dalykas 
yra absoliučiai tas, kurio ji no
ri.

Apgailestavimas
— Girdėjau, vedei našlę?

. — Taip.
— Ar neperdaug ji apgailes

tauja savo pirmąjį vyrą?
— Ji tai ne, bet aš — labai.. .

Taip kalba liaudis
Kas myli vyną — savęs nemy

li. Kai pasirodo vynas — išmin
tis atsitolina. Draugystė, įsigyta 
per išgėrimą — neverta nė tuš
čio butelio. Ką nugarėlė atvelka, 
tą girtavimas nuneša.

• Italai sako, kad graži mote
ris savo šypsena ištraukia ašaras 
iš mūsų piniginės. Pr. Alš.

I

Balio Maskeliūno Įstaiga
Namų tel. 277-0814

Toronto 14, Ontario

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest 
Telefonas 534-0563

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.Tel. 251-4864 arba 251-4025

2483 Lakeshore Blvd. West,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

20 METŲ PATIRTIS

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., — . r«r inrn
TORONTO, ONTARIO "
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

autovezimiai
NAUJI IR VARTOTI

• Lietuviams duodama 
nuolaida

• Geras ir greitas 
patarnavimas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainę, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sgžiningai ir greitai patarnaujame.

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

lietuvių Ba|tjc Exporting Co. 480 Roncesvolks Ave’'
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

Bet tai dar galėtu- 
nebūtų iškraipytų

žodžio, kad Lietu-

SKAITYTOJAI 
PASISAKO 
MIŠRIOS VEDYBOS

“TŽ” 13 nr. Montrealio kronikoje 
yra skundžiamasi, kad Montrealio 
abiejose parapijose padaugėjo miš
rios vedybos. Tai yra faktas. O ko
dėl? Dėlto, kad jaunimu niekas ne
sirūpina. Seniau Šv. Kazimiero pa
rapijoje kas penktadienį būdavo jau
nimo šokai, kur jie galėdavo susieiti, 
susipažinti ir pašokti. O dabar jokių 
jaunimui skirtų šokių nėra. Tai kur 
jie turi eiti? Todėl dauguma eina į 
kanadietiškas “discothecs” ir ten su
sipažįsta su svetimtaučiais. Tokia pa
žintis priveda prie mišrių vedybų.

Žinoma, mes turime bendrus suau
gusių ir jaunimo parengimus, bet čia 
vėl atsiranda problema: mūsų vyru
kai sueina j grupę ir gurkšnoja alų, 
o merginos sau sėdi kampe ir tikisi, 
kad koks nors vaikinas jas išves šok
ti, bet daugiausia prasėdi per visą 
vakarą ir to momento nesulaukia.

Dauguma mūsų merginų dar kele
tą kartų nueina į tuos parengimus, 
bet po to jau daugiau nesirodo pas 
lietuvius, nes nėra prasmės merginai 
sėdėti ir laukti, kol vaikinas išves ją 
šokti, jeigu kanadiečių šokiuose vie
nas po kito kviečia merginas šokti.

Tą problemą reiktų greitai iš
spręsti, nes jaunime glūdi Lietuvos 
ateitis. S. Venckus

NETIKSLI INFORMACIJA
Š.m. vasario 17 d. Hamitlono “The 

Spectator” išspausdino straipsnį “In
dependence still celebrated”. Jau 
vien vartojimas “celebrated” vietoje 
“commemorated” (programoje tei
singai pavartotas antrasis) netinka 
šių laikų lietuvio dvasiai. Nepriklau
somoje Lietuvoje tikrai buvo džiaugs
mo šventė, bet šiandien juk tik 
liūdnas paminėjimas ir pasiryžimo 
ugdymas ateičiai! 
me pakęsti, jei 
faktų.

Nėra nė vieno
’va, kaip valstybė, egzistavo nuo 
1126-1236 m. iki 1795 m., t.y., kai 
Rusija, Prūsija ir Austrija pasidali
no Lietuvą ir Lenkiją. 1918 m. va
sario 16 reiškia antrąjį nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, kurį nu
traukė 1940 m. birželio 16 d. rusų 
raudonosios armijos šarvuotos divi
zijos, o ne 1941, kaip rašo korespon
dentas. Tikrai juokinga skaityti, kad 
Lietuvos nepriklausomybė truko 
“ . . . until 1341 when the Russian 
armies began to roll Nazi armies 
back across Europe”. Iš tikrųjų jau 
vienerius metus gyvenome rusų ver
gijoje, ir tūkstančiai lietuvių sėdėjo 
kalėjimuose bei Sibiro darbo stovyk
lose, o šimtai buvo žiauriausiai nu
kankinti! Juk dauguma mūsų gerai 
atsimena, kad 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjo vokiečių-rusų karas ir kad 
raudonoji armija bėgte išbėgo iš 
Lietuvos, per 5 deinas. Tąįgi, 1941 
m. birželio men pabaigoje patekome 
vokiečių okupacijon, kuri truko iki 
1944 m. spalio pradžios. Vokiečių 
armijos 1941 m. pabaigoje pasiekė 
Leningradą, Maskvą, Tūlą ir Rosto
vą; 1942 m. net ir Stalingradą (da
bar Volgogradą). Taigi, rusų armi
jos buvū vietomis net 1500 km. nuo 
Lietuvos sienų. Tik nuo 1943 m. 
sausio mėn. po pralaimėto Stalin
grado mūšio vokiečiai traukėsi, o 
rusai Lietuvos žemę tepasiekė 1944 
m. vasarą ir tik spalio mėn. pra
džioje išvijo vokiečius iš Lietuvos. 
Tokio nežinojimo negalima dovanoti 
nė kanadiečiui korespondentui! Ne
duok Dieve, jei tokią informaciją 
būtų suteikęs kuris nors lietuvis.

Sukrečiantys... 
teko pastebėti tokį “sambūvio” 
su Rusija pabrėžimą, kai diplo
matijos specialistas, tik atsiver
tęs apdulkėjusias knygas, galėjo 
patvirtinti, kad Jungtinės Vals
tybės vis dar tebepripažįsta čia 
veikiančias Baltijos kraštų “at
stovybes”. Jeigu Kissingeriui 
bus duotos laisvos rankos, ir ši 
blanki žvakutė bus užgesinta iki 
metų pabaigos.”

Papildant B. Andersoną, ten
ka priminti H. Kissingerio po
litikos sugriuvimą Artimuosiuo
se Rytuose. Nei Egiptas, nei Iz
raelis nepadarė tokių nuolaidų, 
kokių jis tikėjosi. Derybos da
bar turės būti tęsiamos Žene
voje, kur už jų stalo sėdės 
ir sovietų užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Gromyka. Labai gali
mas dalykas, už Maskvos spau
dimą arabams H. Kissingeris 
gali pasiūlyti Baltijos valstybių 
okupacijos įteisinimą, jeigu to 
dar nėra lig šiol padaręs.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

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

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

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.
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apylinkės valdyboje. Atsisakius 
apylinkės valdybos pirm. Me
čislovui Abromaičiui iš pirmi
ninko pareigų ir pasitraukus iŠ 
valdybos, nauju pirmininku val
dyba išrinko Vytautą Biretą, iki 
šiol sėkmingai tvarkiusį apylin
kės iždą, o iždininke pakviesta 
stud. Silvija šarkutė. Kiti valdy
bos nariai pasilieka senose par
eigose. — Kovo 25 d. posėdyje 
L. Namuose detaliai svarstyti 
artėjančio Karavano ir lietuvių 
paviljono “Vilnius” reikalai. 
Sudaryta komisija, kurion 
įjungtas ir jaunimas. Šiais me
tais Karavano paviljonas bus 
įrengtas Prisikėlimo par. salėje 
paskutinę birželio mėn. savai
tę. Karavano reikalais balan
džio 15 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo 
par. salėje įvyks platesnio pobū
džio susirinkimas. Valdybos po
sėdyje nutarta kreiptis į visus 
tautiečius, prašant užpildyti lie
tuvių bankuose pasižadėjimus 
dėl solidarumo įnašų. Iki šiol 
sol. įnašai buvo $2, o dabar $3. 
Dėlto senieji pasižadėjimai ne
begalioja. Valdyba pareiškė pa
dėką buv. pirm. M. Abromai
čiui, o taip pat pasveikino val
dybos narį Algį Puterį, sėkmin
gai išlaikiusį egzaminus ir ga
vusį advokato teises. Sekantis 
valdybos posėdis numatytas ba
landžio 8 d. Inf.

Moterų meno festivalis ren
giamas Toronte ryšium su 
Jungt. Tautų paskelbtais Mote
rų Metais. Festivalyje bus pla
taus masto daugiakultūrė paro
da Harbour Front Park š. m. 
birželio mėnesį. Tuo reikalu 
rengėjos nori užmegzti ryšius 
su tautinėmis Toronto grupė
mis. Kreiptis: Mrs. Gwen Egan 
922-3214 arba Mrs. Barbara 
Adams 923-1234.

Ontario pajamų ministeris 
Arthur Meen praneša, kad To
ronte veikia speciali įstaiga, pa
dedanti sutvarkyti vadinamuo
sius provincijos mokesčių kre
ditus. Ji vadinasi “Tax Credit 
Information Centre”. Veikia vi
są balandžio mėnesį, šiokiadie
niais nuo 8.30 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
— nuo 12 iki 5 v.p.p. Į šią įstai
gą galima nemokamai kreiptis 
iš betkurios Ontario vietovės te
lefonu išsukant 0 ir prašant su
jungti su Zenith 8-2000. Metro
polinio Toronto gyventojai te
skambina numeriu 965-8470.

Mėnraštis “Bloor West Vil
lager”, kuris dalinamas nemo
kamai tos apylinkės krautuvėse, 
kovo laidos pirmajame puslapy
je išspausdino kun. A. Žilinsko 
pranešimą apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties pamaldas evangelikų liute
ronų Išganytojo šventovėje, Si
mo Kudirkos ir kitų gausių sve
čių atsilankymą. Prie praneši
mo pridėta ir atitinkama nuo
trauka. Tame pačiame numery
je įdėta ir hamiltoniškio “Au
kuro” artistų nuotrauka, pada
ryta B. Tarvydo po vaidinimo 
4 v. dramos “Tėvų kaltė”.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba šiems me
tams buvo išrinkta Toronte. Jon 
įeina: pirm. E. Girdauskas, dv. 
vadas kun. J. Staškus, vicepirm. 
R. Urbonaitė, ižd. R. Puteris, 
laiškų sekr. R. Birgelytė, bend- 
raraščių sekr. R. čepaitytė. Pir
majame bendraraščio numeryje 
valdyba pateikė daug žinių iš 
praktinės veiklos, prijungė pus
lapį, skirtą liet, spaudos vajui 
bei kviečiantį užsisakyti lietu
viškų laikraščių.

CBC televizijos vadovybė iš
siuntinėjo redakcijoms prane
šimą apie etninę programą 
“Heilo”. Ji buvo transliuota ko
vo 21 d., 9 v.v. Antra jos trans
liacija numatyta balandžio 4, 
penktadienį, 9 v.v. (Gaila, kad 
pervėlai pranešta). Programa 
sudaryta iš įvairiom progom nu
filmuotų gabalų tautinių grupių 
šventėse. Rodomi daugiausia 
tautinių grupių šokiai, muzika, 
dainos, varžybos ir pan. Daly
vauja daug tautybių, tačiau nei 
lietuviai, nei kiti baltiečiai ne
minimi, tarytum Kanadoje jų 
visai nebūtų. Programos režiso- 
rius ir direktorius — John 
Thomson, muzikinės dalies di
rektorius — Milan Kymlicka, 
čekas. Informacijos pareigūnas 
— Franklyn Rasky, CBC Toron
to, tel. 925-3311, local 4841.

Gintarlečiai, laimingai grįžę 
iš Čikagos po koncerto “Margu
čio” iškilmėse Jaunimo Centre, 
kuriose dalyvavo per 600 žmo
nių ir daugelis nebepateko į sa
lę, nori padėkoti “Margučio” 
vadovybei, ypač jo vedėjui P. 
Petru čiui, už pakvietimą, sklan
dų pravedimą ir puikų priėmi
mą. Gintariečiai taip pat dėkin
gi ansambliui “Grandis” už su
ruoštą po koncerto priėmimą. 
Jaunimo Centre “Gintaro” an
samblį sveikino “Grandis”, va
dovaujama I. Smieliauskienės, ir 
įteikė gėlių; “žilvičio” ansamb
lis, vad. V. Panavaitės-Stankie- 
nės, pasveikino ir įteikė gėlių. 
“Margutis” labai šiltai įvertino 
“Gintaro” atliktą programą ir 
dėkojo už atvykimą, žiūrovų 
buvo daug. Jų tarpe matėsi 
augštų pareigūnų ir meno žmo
nių: gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, muzikai: VI. Jakubėnas, 
Faustas Strolia, V. Marijošius, 
sol. J. Vaznelis, žurnalistas VI. 
Ramojus ir kt. Gintariečiai ir va
dovai dėkoja visiems už sudary
tas sąlygas koncertuoti Čikago
je ir draugišką, rūpestingą pri
ėmimą. Sekančios “Gintaro” iš
vykos: koncertas Toronte 
O’Keefe Centre balandžio 6 d. 
“Cancer Fund”ruošiamame šal
pos koncerte, po to — Montrea
lio “Gintaro” sukaktuviniame 

i koncerte. Koncertuojant Detroi
te, apylinkės valdyba pasveiki
no “Gintarą” ir įteikė medyje- 
metale įrašytą žymenį “Ginta
ro” 20-ties metų sukakties pro
ga; “šilainės” taut, šokių grupė 
įteikė “Gintarui” gėlių. Ačiū vi
siems. Šia proga “Gintaras” 
kviečia visus į savo 20-ties metų 
sukakties koncertą — gegužės 4 
d. St. Lawrence Centre salėje.

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

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

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

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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • 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 vol. vok. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

Telefonas: 277-1270 — Kun. Juozas Bacevičius, OFM,
— Pakilioje nuotaikoje atšvęsta vedęs rekolekcijas St. Catharines ir

Toronto tautinių šokių grupės “ATŽALYNAS”

“-ŠOKIŲ VAKARAS
Didžioji Savaitė ir Velykų šventės. 
Prisikėlimo pamaldose dalyvavo la
bai daug žmonių. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. S. Gailevičiaus, 
atliko gražų religinių giesmių re
pertuarą, jų tarpe paties muziko su
kurtą naują velykinę giesmę “Ale
liuja”. Solo giedojo sol. V. Verikai- 
tis.

— Prieš pat Velykas mirė a. a. 
Marija Borstienė ir a. a. Elzbieta 
Frenzelienė. Velionės palaidotos ko
vo 31 d. iš šios parapijos, pasinau
dojant Prisikėlimo par. šventove. M. 
Borstienė vienuolika metų buvo šios 
parapijos klebonijos šeimininke.

— Kadangi seselės užimtos su vai
kams ruošiama švente “Velykų bo
bute”, šį sekmadienį tikybos pamo
kų vaikams nebus.

— Patirta, kad Londono lietuvių 
par. klebonas kun. B. Pacevičius jau 
kuris laikas guli ligoninėje. Buvu
siam ilgamečiu! šios parapijos ku
nigui linkime greit pasveikti ir grįž
ti į parapijos darbą.

— Anapilio tarybos posėdyje nu
tarta Anapilio korporaciją praplėsti, 
įtraukiant naujų narių.

— Mirus Lietuvoje a.a. Jonui Raz- 
gaičiui, jo gimines, gyvenančius To
ronte ir JAV-se, nuoširdžiai užjau
čiame.

— Parapijos knygynas veikia kas 
sekmadienį Anapilio salės vestibu- 
lyje. Jame galima nusipirkti naujų 
knygų.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už Fabricijų šeimos mirusius, 11 
v. — už a.a. Romualdą Benotą ir 
a.a. Vaclovą Plioplį.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pamaldos laikomos kiekvieną 

sekmadienį 9.30 v.r. Taipgi būna ir 
sekmadienio mokykla bei pirmųjų 
metų konfirmandų pamoka.

— Sį sekmadienį, balandžio 6, tuoj 
po pamaldų įvyks moterų draugijos 
susirinkimas pas E. Pūkienę, 112 
Pine Cresc. Rd.

— Moterų draugija renka vartotus 
drabužius Suvalkų trikampio tautie
čiams. Tokių drabužių turintieji pra
šomi pranešti E. Sturmienei, 75 In
dian Grove, tel. 769-6431.

— Jei kam reikėtų pastoracinio 
patarnavimo, prašoma paskambinti 
Rūtai Žilinskienei tel. 277-2148.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms, rengėjoms 
ir viešnioms, suruošusioms man 
labai atmintiną mergvakarį ir 
taip gausiai apdovanojusioms.

Nuoširdiai dėkinga —
Aldona Katelytė

IŠNUOMOJAMAS BUTAS Il-me 
augšte, 126 Sunnyside Ave„ Toronto, 
Tel. 535-4128.

LIETUVIŠKAI SPORTINIU REIK
MENŲ prekybos bendrovei Toronte 
reikalingas jaunesnio amžiaus sandė
lininkas. Nuolatinis darbas. Atlygi
nimas pagal susitarimą. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti nuo 9 v.r. 
iki 4 v.p.p. tel. 767-1196 North Sylva 
Co. Ltd.

JIESKAU IŠSINUOMOTI be baldų 
kambario ir virtuvės. Tel. 535-8798 
Toronte.

WASAGOJE 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.

VIENINTELE 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.'

BARONESSA
Beauty Salon

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

Delhi lietuvių' kolonijose, viešėjo 
Toronte ir talkino mūsų parapijai 
Didžiosios Savaitės dienomis. Jam 
reiškiame nuoširdžią padėką.

— Sis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišios — 7.30, 8, 8.20 v. 
ryto ir 7.30 v.v.

— Sį sekmadienį, balandžio 6, ry
šium su Velykų Bobute, pirmosios 
Komunijos ir katechetinių pamokų 
nebus.

— KLK Moterų mūsų par. sky
riaus susirinkimas — šį sekmadienį, 
po 11.15 v. Mišių, Parodų salėje. Pa
skaitą skaitys dr. O. Gustainienė te
ma “Vitaminai ir jų reikšmė”.

— Religinis koncertas, rengiamas 
latvių katalikų mūsų par. naudai, 
įvyks šį sekmadienį, balandžio 6 d., 
4 v.p.p., 24 Cheritan Avė. (prie 
Yonge ir Lawrence). Bilietų kaina 
suaugusiems — $2.50, studentams ir 
pensininkams — $1.50; gaunami par. 
raštinėje ir prie įėjimo.

— Rašytojo Jurgio Jankaus litera
tūros vakaras yra rengiamas balan
džio 20 d., 7.30 v.v., Parodų salėje, 
kur tuomet vyks ir Alfonso Dargio 
meno paroda. Si paroda bus du sa
vaitgalius — balandžio 19-20 ir 26- 
27 d.d.

— Pakrikštyta Adriana Marija, Ri
mo ir Aušros Karkų dukrelė.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Stra
vinskų šeimos mirusius, užpr.- J. 
Stravinsko; 8.30 v. — už Ireną Gu
revičienę, užpr. A. Gurevičiaus; 9 v.
— už Karoliną Vaitiekūnienę, užpr. 
J. Vaitiekūnaitės; 9.30 v. — už Mi
chaliną ir Jadvygą, užpr. M. P. Pe
čiulienės; 10 v. — už Adelę Janulio- 
nienę, užpr. O. Indrelienės; sekmad. 
8 v. — už Vincą Skrinską, užpr. V. 
F. Skrinskų; 9 v. — už Antaną Sapi- 
jonį, užpr. E. G. Kuchalskių; 10 v.
— už Stasį Černiauską, užpr. J. Čer
niauskienės; 11.15 v. — už Magda
leną Šidarauskienę, užpr. J. Stalio- 
raičio; 12 v. tretininkų Mišios; 7 v.v.
— už Karoliną Vaitiekūnienę, užpr. 
B. Vaitiekūnienės.

Lietuvių Namų žinios
— Naujai išrinkta LN valdyba 

kovo 27 d. posėdyje pasiskirstė par
eigomis: J. Strazdas — pirmininkas, 
St. Kuzmas — vicepirmininkas, V. 
Stanaitis — iždininkas, T. Stanulis
— sekretorius. Kiti valdybos nariai: 
J. Skrebutėnienė, M. Vaitkienė, O. 
Delkus, H. Steponaitis, W. Dauginis, 
B. Jackus ir J. Cicėnas sudaro įvai
rias komisijas.

— Atvelykio sekmadienį įprasta 
LN popietė neįvyks, nes daugelis po
piečių lankytojų žada dalyvauti pie
tuose prie Velykų stalo balandžio 
6 d„ 1 v.p.p., LN Karaliaus Min
daugo menėje. Pietų kaina suaugu
siems — $6, jaunimui iki 16 metų
— $2.

— LN svetainė “Lokys” jau turi 
minkštas sėdynes ir atramas. Tuoj 
po Atvelykio žadama ištiesti kili
mą ir gal užbaigti tvarkyti apšvie
timą.

— Balandžio 5-6 d.d. LN “Gedi
mino pilies” menėje įvyks dailinin
kų Irenos Mickūnienės ir Osvaldo 
Mickūno darbų paroda.

— LN valdyba numato ateinantį 
rudenį savo bibliotekoje rengti litua
nistinius kursus, kurių tikslas — 
kursus lankančius išmokyti lietuvių 
rašomosios kalbos. ■

— Pensininkų klubas praneša, kad 
Atvelykio sekmadienį, tuoj po pietų, 
prie Velykų stalo bus ridinėjami 
kiaušiniai. Jaunimui turėtų būti įdo
mu kiaušinių ridinėjimą pamatyti 
ir patiems ridinėjime dalyvauti.

— Praėjusią savaitę LN nario įna
šus įmokėjo: Šmitas Herbertas, Raš
kauskas Juozas, Matulaitis Juozas — 
po $100; Brakaitė Rita, Lelis Jonas, 
Lelis Danius ir Lelienė Birutė — 
po $25.

Toronto arkivyskupijos Ga
vėnios rinkliava, skirta misijų 
kraštams, šiais metais buvo irgi 
sėkminga — surinkta $612,598.- 
98. Pernai buvo surinkta $650.- 
,727. Tikimasi šią sumą pasiek
ti ir šiemet, nes galutiniai duo
menys dar nesuvesti. Lietuvių 
Prisikėlimo parapijoje surinkta 
$1,015.00, Lietuvos Kankinių — 
$1,075.25.

Velykinių papročių paroda 
“Easter Around the World” ir 
šiemet buvo surengta Toronto 
miesto rotušėje Verbų sekma
dienį. Dalyvavo per 20 tauty
bių. Iš baltiečių dalyvavo tiktai 
estai. Lietuvių skyriaus šiemet 
nebuvo. Parodos rengėjas — et
ninio meno taryba.

PADĖKA
Mudviejų 25 metų bendro gyveni

mo sukakties proga nuoširdžiai dė
kojame kun. klebonui P. Ažubaliui 
už vaišių palaiminimą ir linkėjimus, 
LSK “Vytis” pirm. L. Radzevičiui už 
sveikinimą ir klubo įteiktą dovaną, 
sesutei Reginai už sveikinimus gimi
nių vardu, brangiai mamytei už sim
bolinę dovaną, inž. R. Bagdonui už 
malonų sveikinimą, p. M. Norkienei, 
buvusiai mano mokytojai, už taip šir
džiai mielą kalbą, priminusią jau
nystę ir tėvynę. Ypatinga mudviejų 
padėka p.p. Ignatavičiams — Jūratei 
už surengimą pokylio ir Markui už 
gražų programos pravedimą, R. Vait
kevičiui už visokeriopą pagalbą, vi
siems draugams ir bičiuliams už do
vanas, linkėjimus ir atsilankymą.

Dar kartą nuoširdus ačių —
Jonė ir Mamertas Duliūnai

PROGRAMOJE: --------------------------------------------------------
• "Sekminių vainikas"— su dainomis ir šokiais; 

režisuoja A. Biškevičienė
• Duetas ir tautiniai šokiai
• Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais, 

bus turtinga loterija bei laimės staliukai.
• Šokiams gros puiki kapela.
įėjimas — $4 .00, studentams ir pensininkams — $2.00 Rengėjai

balandžio 12, F X* 
šeštadienį,
6.30 valandų vakaro, 

viršutinėje 
Lietuvių Namų | 
salėje

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”

. . . =SPAUDOS BALIUS
balandžio 26, šeštadienį, Toronto Lietuvių Namuose

PROGRAMOJE:
"Atžalynas" — tautiniai šokiai 
"Aukuras" — pasakojimai 
Montrealiečių pasirodymas

• Bus loterija, veiks bufetas su gėrimais ir valgiais,
• gros smagus orkestras. • Pradžia — 7 v. v.
Bilietai — prie įėjimo ir šiose vietose: 1. V. Bačėnas, 2224 Dundas S 
St. W., All Seasons Travel, B.D. Tel. 533-3531. 2. J. Margis Drug Š 
Store, Roncesvalles Avė. 3. Lietuvių Namai. Tel. 533-9030. 4. “Para- — 
mos” bankas. Bilietų kaina — $4, studentams ir pensininkams — $3. S 

“NL” BALIUI RUOŠTI KOMITETAS =
aiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir:

Velykų Bobutės karnavalas 
įvyks Atvelykyje, balandžio 6, 
nuo 11 v. ryto Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Bus įvairūs žai
dimai ir pramogos vaikams. 
Ruošia Nek. Pr. Marijos seserys 
ir rėmėjos.

“Spalvos ir Formos Draugi
ja” (Color a. Form Society) ren
gia kolektyvinę parodą Prisikė
limo Parodų salėje balandžio 
6-14 d.d. (žiūr. skelbimą). Šiuo 
metu draugijai pirmininkauja 
dail. Jurgis Račkus. Atsilankęs 
“TŽ” redakcijoje, jis paaiškino, 
kad parodoj dalyvaus 32 įvairių 
tautybių dailininkai, pabrėžda
mi daugiakultūrį Kanados as
pektą. Si draugija įsteigta 1952 
m. Ji telkia tapytojus ir grafi
kus. Metines savo parodas ji 
rengia Hart House patalpose ir 
kitose vietose. Pirm. J. Račkus 
kviečia ir lietuvius susidomėti 
šios draugijos veikla bei joje 
dalyvauti. Minėtos parodos ir 
kitais reikalais kreiptis į J. Rač- 
kų — “Picture Loan Gallery” 
922-0739 arba Janice Barnes 
922-2628. Dail. J. Račkus yra 
“Picture Loan Gallery” direk
torius .

Tautybių spektaklis “Daffodil 
Revue” rengiamas balandžio 6, 
sekmadienį, 3 v.p.p. O’Keefe 
Centre. Pelnas skiriamas Kana
dos Vėžio Draugijai. Bilietai — 
$2.50, $3.50, $5.50. Rengia — 
minėtoji draugija ir etninio me
no taryba. Programa truks dvi 
valandas. Kurios tautybės daly
vaus, pranešime neskelbiama.

Tradicinis “Atžalyno” vaka
ras rengiamas balandžio 12, šeš
tadienį, 6.30 v.v., didžiojoje L. 
Namų salėje. Meninėje progra
moje žiūrovai pamatys garsųjį 
scenos veikalą “Sekminių vai
nikas”, kuriame į vieną pynę 
jungiasi vaidyba, dainos ir šo
kiai. Be to, bus dainų duetas. 
Su nauja programa pasirodys 
tautinių šokių grupės su naujai 
įsigyta apranga. Dalyvauti kvie
čiama visa lietuviškoji Toronto 
visuomenė. Visi salės stalai šie
met bus numeruoti. Prašoma iš 
anksto įsigyti bilietus bei užsi
sakyti stalus pas V. Stabą 766- 
7384, W. Dauginį 249-2883 bei 
kitus tėvų komiteto narius.

Daugiakultūrį festivalį ren
gia Humberside Collegiate In
stitute balandžio 11, penkta
dienį, 6 v.v. Festivalis pavadin
tas “The Canadian Mosaic”. Ja
me dalyvaus 700 mokinių 34 
tautybių, jų tarpe ir lietuviai. 
Šioje gimnazijoje mokosi gana 
daug lietuvių. Rengėjų komite
tui pirmininkauja Mrs. Wasy- 
lyk, ukrainietė, tėvų draugijos 
pirmininkė. Programoje bus 
įvairių tautybių pasirodymai, 
paroda, įvairūs valgiai. Kiekvie
na tautybė turės savo skyrių. 
Bus taipgi šokiai ir loterija. Ak
tyviai dalyvauti ruošiasi ir lie
tuviai. Festivalyje, manoma, da
lyvaus apie 4.500 asmenų. In
formacijai telefonai: R. Ken
dall 767-8438, R. Brooks 767- 
8438.

Papildomai pranešama, kad 
lietuvių skyrius bus gana tur
tingas. Jame bus tautodailės 
paroda, lietuviški valgiai, ra
guolis, šilti vėdarai ir kiti ska
numynai. “Atžalynas” atliks 
tautinių šokių programą, o šo
kiams gros lietuvių orkestras 
“Muzika”. Veiks ir kavinė. Įėji
mas — 25 et. Lietuvių visuome
nė, ypač gimnazijų mokiniai ir 
universitetų studentai, kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Balandžio 5-6 dienomis
Lietuvių Namų "Gedimino Pilies" menėje rengiama

dailininkės IRENOS MICKŪNIENĖS
(akvarelė)

ir skulptoriaus OSVALDO MICKŪNO
(medžio skulptūra)

PA EC DA
Atidarymas - balandžio 5, 
šeštadienį, 4 v.p.p.
Parodą atidarys dail. T. VALIUS <
Lankymo valandos: šeštadienį 4-9 v.v., 

sekmadienį 12-5 v.p.p.

LN Moterų BūrelisKVIEČIAME VISUS!

TORONTO PRISIKĖLIMO PARODŲ SALĖJE

PARODO “a

The Color and Form Society
(Spalvos ir Formos Draugija)

LANKYMO VALANDOS: balandžio 6, sekmadienį, nuo 2-4 v.p.p.; 
balandžio 12, šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.; balandžio 13, sek-' 
madienį, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. Nuo pirmadienio iki penktadienio 
nuo 7 v.v. iki 9 v.v.

A.a. Elzbieta Frenzelienė, 76 
m. amžiaus, mirė kovo 28 d. 
Sv. Mykolo ligoninėje. Velionė 
palaidota iš Lietuvos Kankinių 
parapijos kovo 31 d. Sv. Jono 
lietuvių kapinėse savo šeimos 
kapavietėje.

Toronto kredito kooperatyvo 
“Parama” valdyba kovo 18 d. 
Įvykusiame posėdyje pareigomis 
pasiskirstė: V. Aušrotas — pir
mininkas, S. Kuzmas — vice- 
pirm., S. Masionis — sekr., H. 
Stepaitis — ižd., O. Delkus — 
narys.

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Parama” paau
kojo “T. Žiburiams” $100. Lei
dėjai už tai reiškia nuoširdžią 
padėką.

A.a. Marija Borstienė, 76 m. 
amžiaus, mirė kovo 27 d. Our 
Lady of Mercy ligoninėje. Ve
lionė per paskutiniuosius ket
verius metus sunkiai sirgo. 
Prieš tai 11 metų buvo Sv. Jono 
Kr. par. klebonijoje šeiminin
ke. Velionė palaidota kovo 31 
d. iš Lietuvos Kankinių parapi- 
jos šv. Jono lietuvių kapinėse.

AtA
LEONUI BARAUSKUI

Čikagoje mirus, jo žmonai DANUTEI, jos šei
mai ir giminėms nuoširdžių užuojautų reiškia —

Regina ir Petras Bražukai

“LITAS”
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tos 
Taupomąsias s-tos 
Term. ind. 1 m. 
Term. ind. 2 m. 
Term. ind. 3 m.

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

DUODA PASKOLAS:
6.0%
8.0%
8.0%

8.25 %
8.5%

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

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

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

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

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

KASOS VALANDOS:

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

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

H MONTREAlpuB
S . • ■'
£ Montrealio Jaunimo Ansamblis t5
c maloniai kviečia visus dalyvauti jo j j-

penkeriu metu |
sukaktuviniame i
KONCERTE

$ ' j!
balandžio 12, šeštadienį, 7.30 v.v.

$ JAMES LYNG MOKYKLOS SALĖJE,
5440 Notre Dame St. W., Montreal

c • PROGRAMOJE: Montrealio ir Toronto "Gintarų" 
pasirodymai. • Šokiams gros Montrealio studentų r 
orkestras "Perkūnas". • Loterija ir vaišės.

• Įėjimas: suaugusiems — $5, moksleiviams — $3

i
Jaunimo ansamblis “Gintaras” mi- rių, kurį mėgsta skaityti ir suaugu- 

ni penkeriu metų sukaktį. Ta proga šieji, nes visiems įdomu ką mūsų 
atvyksta ir Toronto “Gintaras". Abu vaikai rašo. Labai svarbu dalyvauti
šie ansambliai koncertuos James 
Lyng mokyklos salėje (5440 Notre 
Dame St. W.), balandžio 12, šešta
dienį, 7.30 v.v. Tai retas įvykis Ka
nados jaunimo gyvenime, kai toks 
didelis būrys jaunimo kartu su tė
vais ir “Gintaro” draugais galės 
kartu pasidžiaugti Montrealio jauni
mo darbais bei jų rezultatais. Šie 
metai pasižymi daugeliu sukakčių. 
Montrealio “Gintaras” balandžio 6 
d. vyksta j Hamiltono “Gyvataro” 
iškilmes, kur gros tautiniam šokiam 
“Gyvataro” dvidešimt penkeriu dar
bo metų paminėjime.

Sukaktuvinę “Vaivorykštės” šven
tę plačiai aprašė didysis Montrealio 
dienraštis “La Presse” kovo 3 d. nr. 
Aprašymo autorė Cecile Brosseau 
gėrėjosi lietuvaičių skaučių sureng
ta tautodailės paroda Aušros Vartų 
par. salėje. Ji mini, kad tuo būdu 
buvo atšvęsta skaučių vieneto 25 me
tų sukaktis. Projekto dalyvės savo 
audiniais ir kitais rodiniais esą pa
rodė labai įvairų, turtingą tautodai
lės meną, kuriame ypač atsispindi 
gyvoji ir negyvoji gamta. Aprašymo 
autorė taip pat cituoja “Vaivorykš
tės” projekto organizatorę ir vadovę 
Ireną Lukoševičienę, kuri pareiškė: 
“Jaunimas dirbo kartu su vyresniai
siais. Kietai dirbome ištisus metus. 
Sis projektas sustiprino lietuvių jau
nimo dvilypės priklausomybės sąmo
nę ir pažadino jo dalyvavimą bei 
atsakingumą”. Aprašymo gale autorė 
mini, kad Kvebeko provincijoje gy
vena apie 6000 lietuvių, kurie įsi
kūrę daugiausia prancūzų rajonuo
se ir savo vaikus mokslina prancū
zų mokyklose. Prie aprašymo pridė
ta didelė taufodailės parodos nuo
trauka, kurioje matyti Ina Lukoše- 
vičiūtė prie lėlių ir kitų rodinių. Sk. 

■ šeštadieninėje mokykloje $iuo 
metu mokosi 74 mokiniai, dirba 13 
mokytojų. Mokyklos vedėja mokyt. 
M. Jonynienė, susilpnėjus sveika
tai buvo nuvežta ligoninėn tyri
mams. Tikybą dėsto sesuo Paulė. Sa
lia vyresniųjų mokytojų, dirba ir 
jauni — V. Malciūtė, Žurkevičiūtė, 
Otto ir kt. Dauguma mokinių yra 
trikalbiai — moka lietuvių anglų ir 
prancūzų kalbas. Dar yra nemažas 
skaičius lietuvių tėvų, kurie savo 
vaikų lietuviškon mokyklon nelei
džia. Jei visos šeimos leistų savo 
vaikus šion mokyklon, jų skaičius 
būtų žymiai didesnis. Kvebeko vy
riausybė tautinių grupių mokyklas 
remia finansiškai pagal mokinių 
skaičių, bet atlyginimo mokytojams, 
kaip kad buvo seniau, nemoka. Li
tuanistinės mokyklos gerove uoliai 
rūpinasi tėvų komitetas. Lk.

“’Tėviškės Žiburių” red. kun. dr. 
Pr. Gaida Gavėnios rekolekcijas ve
dė Sv. Kazimiero parapijoje. Būda
mas kelių psichologinių - filosofinių 
knygų autorius, giliai įžvelgia į žmo
gų. Jo pamokslai buvo pritaikyti šių 
dienų moderniam krikščionių gyve
nimui; visiems prieinami ir supran
tami. — Atsilankymo proga jis tu
rėjo pokalbį su “Tž” bendradarbiais 
Sv. Kazimiero parapijos klebonijoje. 
Buvo plačiai aptarti mūsų spaudos 
reikalai, ypač jaunųjų bendradarbių, 
kurie gerai moka lietuvių kalbą. Jie 
praturtina “Jaunimo žiburių” sky-

ir vietinėje spaudoje. Be spaudos 
reikalų, kun. Gaida painformavo ir 
apie bendrą mūsų išeivijos padėtį. 
Seimininko kun. dr. F. Jucevičiaus 
susirinkusieji buvo gražiai priimti ir 
pavaišinti.

“TŽ” redaktoriui gerą įspūdį pa
darė mūsų šeštadieninė mokykla, 
nors iš gausios mūsų kolonijos mo
kyklą lanko tik 74 mokiniai. Jų bū
tų dvigubai daugiau, jei tėvai tuo do
mėtųsi. Gaila, kad tokių yra, kurie, 
skriaudžia savo vaikus, siaurindami 
jų žinias.

"TŽ” redaktorius prašo montrea- 
liečius daugiau dalyvauti lietuviško
je, o jei kam įmanoma, ir kitataučių 
spaudoje.

Arūnas Ališauskas skaitė paskaitą 
Amerikos katalikų istorijos konfe
rencijoje. Plačiai skaitomas katalikų 
žurnalas “America” išsamiai komen
tavo Notre Dame universitete įvyku
sią konferenciją, pavadintą “The Re
interpretation of America Catholic 
History”. Šioje konferencijoje iškilo 
ir Amerikos etninių grupių proble
mos. Tai liudija, kad į tautinių gru
pių interesus amerikiečiai nenumoja 
ranka. Mums, lietuviams, yra ypač 
džiugu, kad konferencijoje ir lietu
vių katalikų reikalai buvo gana rim
tai iškelti jauno žmogaus — Arūno 
Ališausko, studijuojančio Baltimorės 
John Hopkins universitete. Kiek ma
tyti iš “America” žurnalo, tai buvo 
viena esmingiausių paskaitų.

Lietuvių Enciklopedijos 36 tomai 
įteikti Montrealio McGill universite
tui Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga. KLB apylinkės valdybos 
pastangomis ji įteikta vasario 17 d., 
dalyvaujant apylinkės pirm. J. Siau- 
čiuliui, vicepirm. dr. D. Jaugelienei 
ir studentų grupei. Universiteto va
dovybė apylinkės valdybai atsiuntė 
padėkos laišką.

Skautai kovo 15-16 d.d. turėjo iš
kylą Laurentidų kalnuose Baltijos 
stovyklavietėje. Sk. vyčiams vadova
vo ps. Br. Niedvaras, skautams — 
sk. J. Piečaitis. Juozo ir Vinco Pie- 
čaičių vasarvietės, kuriose jie buvo 
apsistoję, kvepėjo skaniais lietuviš
kais valgiais. Čia jie atliko įvairius 
skautų programos paruošiamuosius 
darbus. Dalyvavo 25 skautai.

Rasa ir Ina Lukoševičiūtės balan
džio 5 d. yra pakviestos Los Ange
les skautų stovyklavietės komiteto 
atlikti meninę programą rengiamame 
koncerte - baliuje. Džiugu, kad mū
sų skaučių meninį pajėgumą žino ir 
tolimas Los Angeles. Sėkmės sese
lėms laimingai nuskristi ir sugrįžti. , 

Vida Morkūnaitė, prancūzų mokyk
los X klasės mokinė, su lotynų kal
bos grupe trim savaitėm išskrido į 
Europą. Ilgesnį laiką praleis Italijo
je, lankydami Romą, Veneciją, Mila
ną ir kitus žymesnius miestus. Taip 
pat lankysis ir Šveicarijoje. Vida la
bai gerai moka lietuvių kalbą, todėl 
reikia tikėtis, kad ji savo įspūdžius 
aprašys “Jaunimo Žiburiuose”. A. A.

— Tėvai jėzuitai išleido garsaus 
misijonieriaus, tragiškai mirusio 
kun. Jono Bružiko autobiografiją, 
kurią jis pats parašė prieš mirtį. 
Knyga įdomiai nuoširdi. Joje atsi
spindi žmogaus pasiaukojimas Die
vui. Knygą galima gauti AV klebo
nijoje. I

DABAR
ŠIANDIEN

sumažini pajamų mokesčius 
ir sutaupai pensijai

duoti užtikrintų pensijos 
planų gali tik gyvybės 
draudimo b-vės

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Rej'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas


