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Du žibintai
Iš amžių glūdumos pakirdusiame lietuviškajame gyvenime 

kilo viena po kitos originalios figūros, kurios tapo tikrais žibintais, 
prasiveržusiais nepaprastai ryškia šviesa ir palikusiais neišdildo
mus pėdsakus. Tokių tarpe be abejonės yra vyskupas Motiejus 
Valančius ir dailininkas bei muzikas Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. Įdomiai susitinka šimtametė jų sukaktis. Šiemet sukanka 
šimtas metų nuo Valančiaus mirties (1875) ir taip pat šimtas metų 
nuo Čiurlionio gimties (1875). Valančius mirė gegužės mėnesį, 
o Čiurlionis gimė tų pačių metų rugsėjo mėnesį. Taigi, vienas iš
keliavo iš lietuviškojo gyvenimo, o kitas jin atkeliavo. Rodos, tarpi 
tų dviejų vyrų neturėtų būti nieko bendro. Vienas buvo vysku
pas, kitas pasaulietis dailininkas-muzikas. Vienas — žemaitis, kitas! 
— dzūkas. Vienam rūpėjo tikybinė sritis, kitam — profaninė.l 
Vienas išgyveno 76-rius metus, kitas — vos 36-rius. Vienas buvo 
žodžio bei rašto žmogus, kitas — spalvos bei garso. Ir visdėlto, 
nežiūrint tų viršinių skirtumų, tarp abiejų vyrų galima įžvelgti 
glaudžiai siejančių bruožų, kurie vieną ir kitą daro aktualų mūsų 
laikams. Tai aspektas, kuris skatina mus susidomėti abiem mi
nėtais žibintais, nes jų paliktoji šviesa pasiekia ir mūsų epochą. 
Tuo būdu jie nėra vien archyviniai žmonės, nebegalį prabilti ir 
mūsų laikams. Kas gi tad jungia juos ir daro aktualiais?

★ ★ ★
Visų pirma pastebėkime, kad ir Valančius, ir Čiurlionis gy

veno rusų priespaudos laikais. Jų veikla tuo požiūriu įsidėmėtina. 
Valančius grūmėsi su rusinimu diplomatinėmis ir kultūrinėmis 
priemonėmis. Jis nekurstė atviro sukilimo, bet ruošė kelią tauti
niam lietuvių atbudimui gilia savo kultūrine, religine ir visuome
nine veikla. Čiurlionis dirbo kitoje srityje, bet ir jis savo kul
tūrine veikla bei kūryba tiesė kelią į tą patį tautos atgimimą. 
Jis nevengė net visuomeninės veiklos, ypač gyvendamas Petrapi
lyje ir Vilniuje. Tai viena paralelė. Antra matyti abiejų vyrų lai
kysenoje liaudies atžvilgiu. Ir Valančius, ir Čiurlionis buvo liau
dies žmonės. Nors Valančius dirbtinai ir buvo subajorintas doku
mentuose, bet tai nuo liaudies jo nenutolino. Jis įžvelgė, kad 
Lietuvos ateitis glūdi ne nutautusioje bajorijoje, bet neapšviestoje 
liaudyje. Dėlto visa Valančiaus veikla ir buvo nukreipta į liaudį. 
O Čiurlionis ne tik savo kilme, bet ir siela buvo liaudies žmogus 
ta prasme, kad įkvėpimo savo kūrybai nekartą jieškojo liaudies 
kūryboje. Jis tikėjo, kad lietuviškosios dailės bei muzikos šaltinis 
glūdi liaudies kūrybos lobyne. — Trečia paralelė malja abiejų vy
rų kūrybinėje plotmėje: Valančius buvo lietuvių beletristikos pra
dininkas, o Čiurlionis — dailės. Tiesa, Valančius beletristikoje ne
toli tenužengė, pasiliko liaudies lygyje, bet pradžią padarė gerą. — 
Pagaliau ir vienas, ir kitas yra krikščioniškosios kultūros žmonės, 
ne tik ja gyvenę, bet ir ją kūrę. Čiurlionis nebuvo dvasiškis, bet 
jo kūryba dvasingesnė už daugelio dvasiškių.

★ ★ ★
Turėdami prieš akis tokius du žibintus šiais metais, privalė

tume pasinaudoti jų šviesa. Sukaktys tam ir yra, kad atmerktume 
akis, pakeltume jas nuo kaubojiškos televizijos, deformuojančios 
lietuvišką sielą, ir išvystume savosios kultūros vertybes. Jos anaip
tol nėra archyvinė medžiaga. Tai gyvų žmonių pavidalai, kurie 
turi daug ko pasakyti ir mūsų laikų generacijoms, besigrumian
čioms su rusiškąja priespauda. Dėlto Valančiaus ir Čiurlionio* 
minėjimai turėtų būti rengiami visose lietuvių gyvenvietėse. 
JAV kultūros taryba jau anksčiau paragino tokius minėjimus 
rengti. Lietuvių Rašytojų Draugija paskelbė atitinkamus konkur
sus. Kaikurie autoriai rengia atitinkamus veikalus. Tiktai Kanados 
lietuviai kažkodėl ta linkme nesujunda. Tiesa, viena kita mažesnė 
kolonija jau pajudėjo, bet nejuda pačios didžiosios. Negirdėti, kad 
ir KLB kultūros komisija ta linkme ką nors planuotų, rengtų, ska
tintų. Jau buvo skelbta, kad rengiamas Kanados lietuvių kultū
rininkų suvažiavimas š.m. gegužės 24-25 dienomis, bet ar jis turės 
kokį ryšį su minėtomis sukaktimis, nėra žinių. Kaip ten pagaliau 
bebūtų, svarbu, kad Kanados lietuvių kolonijos — didžiosios ir 
mažosios — susidomėtų Valančiumi ir Čiurlioniu, praturtintų savo 
žiniją, pažadintų savo domesį kultūrinėm vertybėm. Kaip patirtis 
rodo, nėra ko laukti instrukcijų iš viršūnių — reikia veikti tada 
ir taip, kaip vietos sąlygos diktuoja. Dar nevėlu sukrusti visiem, 
kuriem lietuviškasis gyvenimas yra gyvybinės reikšmės dalykas.

Pr. G.

Pasaulio įvykiai
PREZ. G. FORDAS JUNGTINIAME ATSTOVŲ RŪMŲ IR SENATO 

posėdyje paprašė iki balandžio 19 d. paskirti $772 milijonus kari
nei P. Vietnamo paramai, $250 milijonų ekonominei paramai. Jis 
taipgi nori gauti teisę pasiųsti JAV kariuomenės dalinius į Saigo- 
ną, kad būtų užtikrintas 6.000 amerikiečių išvežimas, o taip pat ir 
tų vietnamiečių, kuriem gresia komunistų bausmė dėl bendradar
biavimo su JAV. Spėjama, kad ši evakuacija paliestų apie 170.000 
vietnamiečių. JAV kongresą dominuojančių demokratų vadai pa
sisakė prieš betkokią karinę paramą P. Vietnamui, užmiršdami, 
kad JAV įsivėlimą pradėio demokratas nrez. J. F. Kennedis. o ka
rines pastangas perdideliais varžtais generolams sužlugdė taip pat 
demokratas prez. L. B. Johnsonas. Prisiviręs košės, jis netgi ne
išdrįso dar kartą būti kandida- •-------------------- ------------------

Ontario finansų ministeris D. 
McKeough paskelbė naują pro
vincijos biudžetą, numatantį 
$10.192.000.000 išlaidų ir tik 
$8.977.000.000 pajamų. Defici
tas — $1.215.000.000. Padaryto
mis nuolaidomis biudžetas daug 
kam primena artėjančius pro
vincinio parlamento rinkimus. 
Prekybos mokestis už perkamus 
gaminius tuojau pat sumažina
mas nuo 7% iki 5%, bet ši nuo
laida galios tik iki 1976 m. sau
sio 1 d. Garantuotos pensininkų 
mėnesinės pajamos nuo gegužės 
1 d. bus padidintos: viengun
giams — $9.50, dviejų pensinin
kų šeimai — $19. Tada jokių ki
tų pajamų neturintys viengun
giai pensininkai kas mėnesį 
gaus po $240, šeima — po $480. 
Be to, nuo rugpjūčio 1 d. vi
siems pensininkams, nepaisant 
jų pajamų, bus nemokamai pa
rūpinami vaistai. Bene didžiau
sią problemą Ontario gyvento
jams, ypač didžiuosiuose mies
tuose, sudaro namo įsigijimas. 
Ontario vyriausybė pažadėjo 
$1.500 pašalpas tiems, kurie iki 
š.m. gruodžio 31 d. pirmą kar
tą nusipirks namus. Pirmiau
sia jie gaus po $1.000, kai na

mas jau bus nupirktas, ir po 
$250 per sekančius dvejus me
tus. Namų pardavimo agentū
ros šią pašalpą laiko nereikšmin
ga, nes jų pirkėjams sunkiausia 
yra sudaryti pradinį $12.000 
įmokėjimą. Be to, kai namo vi
dutinė kaina Toronte jau artėja 
prie $60.000, ta $1.500 pašalpa 
neturi esminės reikšmės. Spe
cialistų apskaičiavimu, šiandien 
namus gali pirkti tik tos toron- 
tiečių šeimos, kurių metinės pa
jamos yra bent 18.000 dolerių. 
Didžiajai torontiečių daugumai 
namo įsigijimas jau yra neįma
nomas dėl permažų pajamų. Pa
grindinė kaltė tenka siautėju
siai spekuliacijai žeme, kuri 
pervėlai buvo sustabdyta, šiam 
klausimui išspręsti dabar reikia 
ne tik Ontario, bet ir federaci
nės vyriausybės sprendimo, 
stambios dolerių sumos. Nauja
sis biudžetas nuo š.m. sausio 
1 d. panaikina provincinį paja
mų mokestį apie 450.000 gyven
tojų, gaunančių žemus atlygini
mus.

Kanados premjerų konferen
cija naftos pabrangimo klausi
mu baigėsi be sprendimo. Da-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Iškilmingai atšvęsta Vasario 1G Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje Lietuvių Kultūros Draugijos patalpose. Da
lyvavo svečiai iš Buenos Aires — Argentinos Lietuvių Centro šokėjai, V. Dorelio vadovaujamas jaunimo bei 
vaikų choras, kanklininkių sekstetas ir vietinis folklorinis vienetas Nuotrauka Luz

Ateizmas - prievartinis tikėjimas
Moskv/n/o religijų reikalų įgaliotinio straipsnis sovietinėje spaudoje

Didžiausią rūpestį sovietų 
okupuotos Lietuvos valdytojams 
šiandien sudaro Maskvos religi
nių varžtų išugdyta “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
pasiekusi išeivijos lietuvius, iš
leista ne tik lietuvių, bet ir ang
lų kalba. Konkrečiais faktais ji 
atskleidžia pasauliui Lietuvoj 
vykdomą religijos bei tikinčiųjų 
persekiojimą, pažeidžiantį po
pieriuje konstitucijos garantuo
jamą sąžinės laisvę, kuri yra iš
jungta iš gyvenimo praktikos.

Tumėno straipsnis
1974 m. lapkričio 22 d. kom

partijos oficiozas “Tiesa” pa
skelbė religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio Kazimiero Tumėno 
straipsnį “Sąžinės laisvės ir ta
rybiniai įstatymai”. Kadangi tuo 
metu KGB saugumiečiai Lietu
voje vykdė kratas, jieškodami 
“LKB Kronikos” siūlo galų, tą 
jo straipsnį tenka laikyti neofi
cialiu atkirčiu minėtam leidi
niui, kovojančiam už sąžinės bei 
religijos laisvę. K. Tumėnas, 
būdamas ištikimas komunistas, 
savo rašinį pradeda nuo 1918 
m. sausio 23 d. Lenino pasirašy
to dekreto “Dėl Bažnyčios at
skyrimo nuo valstybės ir mo
kyklos — nuo Bažnyčios”, kurio 
dėka “tarybinė santvarka pirmą 
kartą žmonijos istorijoje sudarė 
visas prielaidas žmogaus asme
nybei vystytis ir sąžinės laisvei 
įgyvendinti”. Sovietų Sąjunga 
šiandien nėra vienintelė valsty
bė pasaulyje, praktikuojanti re
ligijos atskyrimą, tačiau niekur 
kitur nėra tokios trinties tarp 
valstybės ir Bažnyčios. Jos prie
žastis — ateizmo padarymas 
valstybine Sovietų Sąjungos re
ligija. Demokratiniuose kraštuo
se valdžia nesikiša nei į tikinčių
jų, nei į bedievių reikalus ir ne
organizuoja “moksliniais” epite
tais dangstomos ateistinės pro
pagandos, kaip daroma Sovietų 
Sąjungoje bei jos okupuotuose 
kraštuose.

Suvalstybinto ateizmo atneštą 
nelygybę atskleidžia ir pats K. 
Tumėnas, dėstydamas tikintie
siems paliktas teises:

Dvasininkai ir religiniai susivieni
jimai gali užsiimti religine veikla, 
tenkinančia tikinčiųjų poreikius. So
cialinis aprūpinimas, sportas, švieti
mas ir kitos visuomeninės gyvenimo 
sferos negali įeiti į religinių susivie
nijimų veiklą. Todėl jiems nepriklau
so steigti savišalpos kasas, bibliote
kas, mokyklas ar ratelius, rengti eks
kursijas, užsiiminėti labdarybe. Tas 
pat yra su religinėmis eisenomis ir 
apeigomis, jei jos vyksta ne maldos 
namuose, šventoriuje, kapinėse.

Visame kultūringame pasau
lyje religinėms bendruomenėms 
leidžiamos sekmadieninės ar net 
reguliarios mokyklos su tikybos 

dėstymu, labdarybės veikla, ku
rią diktuoja jau pati religijos es
mė, parapijų bibliotekos, K. Tu
mėno nutylėta spaudą ir net re
liginių knygų leidyba. Toronte 
pvz. turime Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvą, sporto 
klubą Aušra, sėkmingai ginantį 
lietuvių spalvas parapijų sporto 
lygoje. Ekskursijoms nereikia 
jokių leidimų, nes joms pilną 
laisvę užtikrina pilietinės žmo
gaus teisės.

Neliesti jaunimo
Tikintiesiems bene skaudžiau

sias yra K. Tumėno pabrėžiamas 
jų atskyrimas nuo jaunimo:

Atskyrus bažnyčią nuo mokyklos, 
buvo nutrauktas pastarosios admi
nistracinis, finansinis ir idėj’nis kiši
masis į jaunimo auklėjimą, priversti
nis moksleivių auklėjimas religine 
dvasia.

Kadangi šventoves ir seni
mas, ir jaunimas lanko laisva 
savo valia, apie priverstinį 
moksleivių auklėjimą religine 
dvasia negali būti nė kalbos. Ku
nigų suėmimai dėl katekizacijos 
pačiose šventovėse liudija, kad 
jaunimui paliekamas tik privers
tinis valstybinis ateizmas mo
kyklose, nes juk ir eilinis pa
mokslas krikščionybės tema gali 
būti laikomas kišimusi į idėji
nį jaunimo auklėjimą. Sovietų 
Sąjunga, skelbdama sąžinės lais
vę, jos nepripažįsta jaunimui, 
net tam, kuris su tėvais nori lan
kyti ir lanko šventoves. Mokyk
lose nevengiama šaipymosi iš re
ligingų vaikų, visomis priemo
nėmis juos stengiamasi dvasi
nėje plotmėje atskirti nuo tė
vų, padaryti ateistais. Tokiu at
veju tikintiesiems palikta religi
jos laisvė praktiškai turi pasi
baigti su jų mirtimi. Komparti
jos narių, komjaunuolių, moky
tojų, atsakingas pozicijas turin
čių valdininkų lankymasis šven
tovėje laikomas neištikimybe 
partinei ideologijai, jau nekal
bant apie religinių apeigų prak
tikavimą. Demokratiniuose kraš
tuose, kur religija atskirta nuo 
valstybės, niekas nekreipia dė
mesio į valdžios pareigūnu sąži
nės reikalus, nedaro priekaištų 
dėl šventovių lankymo ar jų ne- 
lankymo, nes juose religijos at
skyrimas nuo valstybės kartu 
reiškia ir ateizmo atskyrimą. 
Žmogui paliekama pilna tikėji
mo ar netikėjimo laisvė.

Tokia “laisvė”
Reklamuodamas sovietinę ti

kėjimo “laisvę”, K. Tumėnas pa
sakoja:

... Komunistų partijos auklėjamo
jo darbo dėka įvyko esminiai poslin
kiai ir žmonių sąmonėje. Materialis
tinė pasaulėžiūra įsitvirtino žymios 
dalies gyventojų tarpe. Iš kitos pu

sės, dar yra žmonių, kurie laikosi re
liginių pažiūrų, atlikinėja religines 
apeigas, lanko maldos namus. Todėl 
tikinčiųjų religinių poreikių paten
kinimui respublikoje veikia gausus 
bažnyčių, cerkvių ir kitų maldos na
mų tinklas, kur tikintieji gali laisvai 
melstis ir atlikinėti religines apei
gas. Katalikų dvasininkams rengti 
veikia tarpdiecezinė kunigų semina
rija Kaune. Jos mokymo planai ati
tinka Vakarų pasaulyje veikiančių 
šios srities mokymo įstaigų progra
mas. Kiekvienas dvasininkas dirba 
toje religinėje bendruomenėje, ku
rioje jis yra registruotas. Tačiau, rei
kalui esant, suderinus tai su vieti
niais valdžios organais, jis gali atli
kinėti religines apeigas ir kitose re
liginėse bendruomenėse.

Kalbėdamas apie gausų šven
tovių tinklą, K. Tumėnas sąmo
ningai vengia statistinių duome
nų, kurie atskleistų šventovių 
uždarinėjimą, jų pavertimą san
dėliais, salėmis, meno galerijo
mis ir vienu atveju net ateizmo 
muzėjum. Taip, Kaune veikia 
tarpdiecezinė kunigų seminari
ja, bet jos juokingai menką klie
rikų skaičių kontroliuoja ir pri
imamus kandidatus tvirtina 
kompartija. Pasenusių kunigų 
mirtys gerokai prašoka kasmet 
įšventinamų naujų kunigų skai
čių. Tokiose aplinkybėse to gau
saus šventovių, cerkvių bei kitų 
maldos namų tinklo neišvengia
mai laukia nuolatinis mažėji
mas. Demokratiniuose kraštuo
se nė viena valdanti partija ne
sikiša į kunigų bei kitų dvasi
ninkų seminarijų reikalus, ne
varžo jų veiklos, neapriboja atei
čiai būtino prieauglio.

Visur kišasi valdžia
Nors religija sovietų okupuo- 

toj Lietuvoj atskirta nuo valsty
bės, pastaroji tebėra neatskirta 
nuo religijos. Valdžios bei kom
partijos pareigūnai ne tik kont
roliuoja religinę veiklą, bet ir 
rezervuojasi teisę prižiūrėti ti
kinčiųjų suaukotas aukas savo 
religinėms bendruomenėms:

Kadangi religija yra privatus pilie
čių reikalas, tai dvasininkai, maldos 
namai, religiniai centrai yra išlaiko
mi pačių tikinčiųjų, jų savanoriško
mis aukomis. Dvasininkai ar religi
nės bendruomenės atstovai negali 
nustatyti privalomų mokesčių tikin
tiesiems, religinių patarnavimų kai
nos, kalėdoti. Savo ruožtu valstybi
nės įstaigos gali ir turi pasidomėti, 
ar religinės bendruomenės surinktos 
lėšos nėra švaistomos, pasisavina
mos, ar jos panaudojamos religi
niams tikslams. Tai atitinka ir pa
čių tikinčiųjų interesus. Tarybų 
valstybė yra už tai, kad patys tikin
tieji kuo demokratiškiau tvarkytų 
bendruomenės reikalus. Reikia pa
stebėti, kad tie, kurie užsienyje 
šmeižia Tarybų šalį, rašo apie taria
mą religijų persekiojimą mūsų šaly-

(Nukelta į 6-tą psl.) 

tu į prezidentus. Respublikinin- 
kas prez. R. Niksonas valdžios 
vadžias perėmė tada, kai šio ka
ro jau nebuvo įmanoma laimėti 
dėl komunistų sukurstytų libe
ralų nuolatinių demonstracijų 
ir pakitusių nuotaikų JAV kon
grese. Demokratams nemalonius 
faktus priminė senatorius B. 
Goldwateris, teigdamas, kad jis, 
karą būtų laimėjęs per vieną 
mėnesį, jeigu būtų buvęs išrink
tas prezidentu 1964 m. Esą, to
kio karo, kokį vedė prez. L. B. 
Johnsonas, dar nėra buvę pa
saulio istorijoje. Karinė vado
vybė nėra kalta, nes jai tiesiog 
buvo įsakyta karo nelaimėti. 
Sen. B. Goldwateris pabrėžė, 
kad jis, būdamas prezidentu, 
šiame kare būtų panaudojęs vi
sus JAV ginklus skubiam laimė
jimui užtikrinti. Senatorius H. 
Jacksonas, vienas rimčiausių 
demokratų kandidatų į prezi
dentus, paskelbė iš Baltųjų Rū
mų šaltinių gautą žinią, kad bu
vęs prez. R. Niksonas yra pa
daręs slaptų pažadų P. Vietna
mo prezidentui N. V. Thieu. 
Pastarasis kaip tik dėl jų suti
ko pasirašyti Paryžiaus karo pa
liaubų sutartį, tikėdamasis nau
jos amerikiečių paramos, jeigu 
komunistai ją sulaužytų ir pra
dėtų naują ofenzyvą. H. Jack
sonas dabar reikalauja viešo tų 
pažadų tyrimo senate tokiu mo
mentu, kai P. Vietnamui reikia 
ne amerikiečių politikų ginčo, 
bet skubios karinės paramos.

LEMIAMOS KAUTYNĖS
Tris bombas į prez. N. V. 

Thieu rūmus Saigone numetė iš 
karinių operacijų nakintuvu 
grįžtantis aviacijos Itn. N. Q. 
Trung. Bombardavime prez. N. 
V. Thieu nenukentėjo, bet žuvo 
kiti du rūmų gyventojai. Sako
ma, kad šiam atentatui Itn. N. 
Q. Trungą paskatino ne politi
niai motyvai, o Da Nange į ko
munistų rankas patekusi jo šei
ma. Komunistų pranešimu, jis 
nusileido jų teritorijoje, buvo 
apdovanotas medaliu ir pakel
tas į kapitonus. Kiti šaltiniai 
betgi skelbia, kad Itn. N. Q. 
Trung pabėgo į Tailandiją, kur 
io svainis gen. Itn. T. N. Tam 
yra P. Vietnamo ambasadorius, 
rrez. N. V. Thieu pakvietė par
lamento vadą N. B. Can suda
ryti naująjį tautinės vienybės 
ministerių kabinetą. Lemiamos 
kautynės vyksta provincinėje 
sostinėje Xuan Loc, apie 40 my
lių į šiaurės rytus nuo Saigono. 
Per šią strateginę vietovę eina 
plentas, jungiantis Saigoną su 
komunistų dar neužimtais atra
mos punktais P. Kinijos jūros 
pakrantėse, šį kartą Saigono 
kariuomenės daliniai, suprasda
mi būklės rimtumą, kietai prie
šinasi. Tarptautinė karo paliau
bų komisija, įvairiuose postuo
se turėjusi apie 1.160 stebėtojų, 
juos jau išsiuntė užsienin, Sai
gono štabe palikdama tik 150.

EVAKAVO AMERIKIEČIUS
Prez. G. Fordas į komunistų 

apsuptą Kambodijos sostinę 
Phnom Penhą pasiuntė 32 ma
lūnsparnius, 20 naikintuvų ir 
346 marinus, nelaukdamas kon
greso specialaus leidimo. Iš 
JAV ambasados kiemo į lėktuv
nešį “Okinawa” Siamo įlanko
je buvo nuskraidinta apie 270 
asmenų — amerikiečių, drau
giškų valstybių atstovų ir kam- 
bodiečių. Jų tarpe buvo ir Kam

bodijos prezidento pareigas ei
nantis S. Ch. Choy, pakeitęs jau 
anksčiau Havajus pasiekusį 
prez. L. Nolą. Evakuacijos me
tu komunistus nuo Phnom Pen- 
ho aerodromo teskyrė viena 
mylia.

KEIČIA POLITIKĄ.
Komunistų laimėjimas Kam- 

bodijoje ir jų galima pergalė P. 
Vietname privertė Tailandijos 
premjerą K. Pramojų imtis nau
jos politinės linijos. Į planus 
yra įtrauktas diplomatinių san
tykių užmezgimas su komunisti
ne Kinija ir Š. Vietnamu, JAV 
karinių bazių uždarymas per 
vienerius metus. Jose dabar yra 
apie 25.000 amerikiečių karių ir 
350 lėktuvų. Premjero K. Pra- 
mojaus vyriausybei bene di
džiausią rūpestį sudaro kaiku- 
riose Tailandijos vietovėse vėl 
atnaujinta komunistų partizanų 
veikla.»■» • •» rt V-1**' «»-•- m*

SLAPTOS DERYBOS
Izraelio spauda paskelbė vy

riausybės bandytas nuslėpti de
rybas su dviem Sovietų Sąjun
gos neoficialiais atstovais. Su 
jais Jeruzalėje susitiko Izraelio 
premjeras Y. Rabinas, užsienio 
reikalų ministeris Y. Allonas ir 
krašto apsaugos ministeris Š. 
Peresas. Laikraščiai daro išva
dą, kad pokalbiai daugiausia 
lietė Ženevos konferenciją Ar
timųjų Rytų klausimais, Sovie
tų Sąjungos garantiją 1967 m. 
Izraelio sienoms. Atrodo, Krem
liaus vadai nori pasinaudoti 
JAV ir Izraelio santykių atša
limu, kuris prasidėjo kovo 22 
d. su H. Kissingerio nesėkmin
gos diplomatinės misijos užbai
ga. Tokią mintį iš dalies patvir
tino Izraelio krašto apsaugos 
ministerio Š. Pereso per radiją 
tartas žodis, priminęs Izraelio 
gyventojams JAV garantijų su
griuvimą P. Vietname. Pasak Š. 
Pereso, Izraelis pasielgė teisin
gai, atsisakydamas nuolaidų, 
kai liepsnų nusiaubtam pasau
lyje garantijos griūva kaip kor
tų nameliai. Š. Peresas nuogąs
tavo, kad JAV dabar gali atsuk
ti nugarą pasauliui ir kad tokiu 
atveju susidariusia tuštuma pa
sinaudos Sovietų Sąjunga. Liba
niečių žurnalo “Assayad” pra
nešimu, Sirija sutiko įsileisti Al- 
žerijos kariuomenės ir aviacijos 
dalinius. Šiuo žingsniu norima 
sudaryti bendrą rytinį frontą 
prieš Izraelį nuo pietinio Liba
no iki Jordanijai priklausančio 
Aqabos uosto Raudonojoje jū
roje. Jį sudarytų Sirija, Irakas, 
Jordanija, Libanas, jo terito
rijoje esantys arabų partizanai, 
remiami Alžerijos.

BENDROJI RINKA
Darbiečių premjerui H. Wil- 

sonui pavyko išsikovoti parla
mento pritarimą 396:170 balsų 
santykiu Britanijos pasilikimui 
Europos Bendrojoje Rinkoje. 
Jis betgi buvo priverstas atleis
ti pramonės reikalus tvarkiusį 
valstybės ministerį E. Hefferį, 
reiškusi didžiausią opoziciją. 
Referendumas Britanijos išsto
jimo ar pasilikimo klausimu 
įvyks birželio 5 d. Balsuotojų 
dauguma, atrodo, pasisakys už 
Bendrąją Rinką, sekdama par
lamentarų pavyzdžiu. Tokiu at
veju premjerui H. Wilsonui be
liks išsikovoti Britanijai palan
kesnes sąlygas iš Bendrosios 
Rinkos vadovybės.
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Lietuviškos aktualijos
Kanados lietuviai stambiomis sumomis remia VLIKo 

veiklą, bet negali dalyvauti jo suvažiavimuose

Berlyno “gėdos mūras” ir mes

Kanados lietuviai tvarkosi vi
so pasaulio lietuviams nustaty
ta tvarka susitelkę i Lietuvių 
Bendruomenę. Kanadoje augš- 
čiausia jos instancija yra KLB 
krašto taryba su vykdomaisiais 
organais: krašto valdyba, revizi
jos komisija ir garbės teismu. 
Veikia ir kitokios organizacijos: 
religinės, kultūrinės, ekonomi
nės, sporto ir pan.

Kanados lietuvių ekonominės 
organizacijos — bankeliai iš sa
vo metinio pelno remia kultūri
nes lietuvių organizacijas: mo
kyklas, ansamblius bei kitokius 
jaunimo vienetus. Šiuo atžvilgiu 
yra laimingesnės lietuvių orga
nizacijos, kurios yra Toronte, 
nes čia yra du lietuvių banke
liai. Pvz. šeštadieninė Toronto 
mokykla 1975 m. gavo paramos 
apie $3.000, nes dėl susidėjusių 
aplinkybių šiemet jai vien tik 
“Paramos” bankelis paskyrė 
$2.100. Sudburio, Windsoro, 
Londono bei kitų mažesnių ko
lonijų šeštadieninės mokyklos 
tokios didelės paramos negaus, 
nors .ir proporcingai imant, nes 
jos savo vietovėse neturi lietu
vių bankelių.

“Paramos” bankelio metinia
me narių susirinkime buvo pa
teiktas pasiūlymas, kad to ban
kelio tarnautojai prie gaunamo 
gero atlyginimo iš bankelio me
tinio pelno dar gautų po $100 
vienkartinio priedo. Bankelio 
tarnautojai savo tautiečiams pa
tarnauja už atlyginimą, o yra 
Lietuvių Bendruomenėje dir
bančių, kurie per metus sugaiš
ta po 100 ir daugiau valandų, 
bet jokio atlyginimo ar vien
kartinio atlyginimo negauna, 
čia svarbu ne tiek asmeninis at
lyginimas, kiek parama Lietu
vių Bendruomenei. Jei KLB 
krašto valdyba negalės norma
liai veikti dėl lėšų stokos, bus 
nemalonu visiems Kanados lie
tuviams.

Spaudoje buvo rašyta, kad 
KLB krašto valdyba neremia 
PLB valdybos; esą KLB VLIKui 
davė $18.000, o PLB — tik apie 
$200. Priekaištas visai neteisin
gas. KLB krašto valdyba iš tų 
$18.000 negavo nė vieno cento, 
nes tie pinigai jai nepriklauso. 
Tai Tautos Fondo pinigai VLIKo 
darbams remti. Ir VLIKui juos

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS L

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.

Įteikė ne KLB, o Tautos Fondo 
Įgaliotinis Kanadoje.

Šia proga tektų pasakyti JAV 
lietuviams, kad jie perdaug vai
kosi visokių “Watergate” veiks
mų ir labai silpnina Lietuvių 
Bendruomenę. Kanadoje yra 
apie 25.000 lietuvių. Jie 1974 
m. Tautos Fondui įteikė $18.- 
000, arba po 72 et. nuo kiekvie
no lietuvio. JAV-se yra milijo
nas lietuvių, o jie TF įteikė, be
rods, $10.000 arba po vieną cen
tą nuo kiekvieno JAV lietuvio. 
Nevisi yra tautiškai susipratę 
lietuviai Kanadoje, nevisi susi
pratę ir JAV-se. Maža dalis lie
tuvių duoda nuoširdžią auką 
tautos reikalams. Betgi Kana
dos lietuviai pralenkia JAV lie
tuvius, manau, dėlto, kad Kana
doje yra viena Lietuvių Bend
ruomenė, o JAV — dvi: LB ir 
ALTa.

Ir Lietuvių Fondo kvotą Ka
nados lietuviai greičiau išpildė, 
negu amerikiečiai, nors jie tą 
darbą pradėjo keletą metų 
anksčiau. Ir pas juos yra lietu
vių, kurie Kanados Lietuvių 
Fonde turi Įnašų net po keletą 
tūkstančių dolerių. Kanados lie
tuviai KLF kvotą išpildė ketur
gubai: jie tame fonde turi po 
per $4 kiekvienas, o JAV — po 
$1, jei tuose kraštuose skaityti 
anksčiau minėtus lietuvių skai
čius. Ir kas svarbiausia: keli Ka
nados lietuviai tūkstantininkai 
yra JAV Lietuvių Fonde, o, be
rods, nė vieno JAV lietuvio 
tūkstantininko nėra Kanados 
Lietuvių Fonde.

Kanados lietuviai jaučia 
skriaudą iš VLIKo pusės. Kaip 
matėme, Kanados lietuviai lė
šomis labai remia VLIKą, o jo 
suvažiavime nė vienas Kanados 
lietuvis negali dalyvauti pilno
mis teisėmis. Tiesa, VLIKas su
darytas partiniu pagrindu. Bet 
yra VLIKe partijų, kurios iš vi
so teturi keletą narių ir neduo
da jokios ekonominės paramos. 
O Kanados lietuviai ir su didele 
ekonomine parama VLIKo su
važiavimuose pilnomis teisėmis 
dalyvauti negali. Sakoma, kad 
už pinigus teisių nusipirkti ne
galima, bet ir be pinigų ši insti
tucija negali veikti. Gal tuo rei
kalu VLIK galėtų pasisakyt. J.J.

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,

PLINIO SALGADO
Prof. dr. Plinio Salgado — ilgame

tis Brazilijos senatorius, krikščioniš
kai • demokratinio Brazilijos jauni
mo sąjūdžio vadas, prieš karą Getu- 
lio Vargo diktatūros buvo keliolikai 
metų ištremtas ir gyveno Europoje. 
Per 20 metų buvo Brazilijos senato
riumi. Neseniai dėl amžiaus pasi
traukė iš senato. Daugelio religinių, 
filosofinių veikalų autorius. Per visą 
ilgą gyvenimą sielojosi krikščioniš
kos kultūros likimu. Net ir dabar sa
vo aštria plunksna dilgina dvasiškai 
surambėjusius probolševikinius ko- 
egzistentus. Visą eilę jo gyvų ir 
drąsių straipsnių esu prieš daugeli 
metų vertęs ir skelbęs lietuvių spau
doje. $.m. vasario mėn. paskelbtas 
“Diarios Associados” jo “Berlyno 
gėdos mūras” yra įdomus ir mums, 
lietuviams, aktualiomis politiko min
timis. Vertėjas

Mūro siena, komunistinės Ru
sijos pastatyta, skirianti dvi Vo
kietijas, vadinama “Gėdos sie
na” arba “Gėdos mūru”. Daž
nam kyla klausimas: kam turi 
kristi ši gėda? Atsaką rasime 
tik gerai susipažinę su komunis
tų pavergta Rytų Europos da
limi.

Iš Rytų Europos mane infor
muoja: “Bolševikinės instituci
jos visais būdais stiprina pasi
baisėtiną ‘Berlyno gėdos mūrą’, 
skirianti abi Vokietijas. Naujo
vės kelia šiurpą. Sargybiniai tu
ri Įsakymą šaudyti Į kiekvieną, 
norintį pereiti šią sieną, be jo
kio Įspėjimo. Šaudyti Į nelaimin
gus vergus, siekiančius laisvės. 
Įsirengė vadinamas ‘apsaugos 
linijas’ visu pasieniu. Tankus 
tinklas sadistinių gaudytojų, 
jeigu kas nors mėgins veržtis į 
laisvę . .. Kaip iš Dantės praga
ro: nėra išėjimo iš raudonosios 
vergijos, jų vadinamos ‘rojumi’.

Per visus 525 kilometrus pa
sienyje Įrengtos sustiprintos 
fortifikacijos, aptvertos spyg
liuotomis vielomis. Apstatytos 
moderniausių automatinių gink
lų baterijomis. Sumūrytos mil
žiniškomis cemento blokų už
tvaromis. Yra per 300 dresiruo
tų Alzaso vilkinių šunų, kurių 
plėšrumas yra lygus raudonajai 
tironijai. Pastatyta per 400 ce
mentinių bokštų sienos kontro
lei... Ginklų sandėliai. Požemi
nės kareivinės su kariuomene 
aliarmo stovyje. Tankūs, sustip
rinti sargybų punktai. Galingi 
prožektoriai. Elektrizuota aliar
mo sistema gaubia mirties sie
ną . . .”

Viso šito baisaus vaizdo su
jaudinti mes esame priversti 
pripažinti:

— Štai, menki trupinėliai to 
pasibaisėtino policinio apgau
lingo režimo, kuriam jau nebe
pakanka laikyti pavergtą didelę 
kultūringos Europos dalį: atima 
jai net korespondencinį ryšį su

1850 m. vokiškas žemvaldys 
baronas rašė: “Estijos gyvento
jai betkuriuo atžvilgiu yra že
mos kilmės žmonės. Jie yra pu
siau laukiniai ir turi laukinę 
prigimti. Mongoliški veidai ir 
bukos nosys- Jie mane verčia 
vemti”. Rusai irgi panašiai gal
vojo apie juos. “Daug lengviau 
išmokyti loki šokti, negu estą 
elgtis žmoniškai”.

Senasis hanziškasis Talino 
miestas yra nusinešiojęs ir jau 
beveik byra gabalais. Gatvės se
nos, visiškai nudėvėtos ir blogai 
prižiūrimos. Taip pat ir namai. 
Senamadiškos rusiško dydžio 
šiukšlių dėžės, trys iš trijų met
rų, stovi atviros ir dvokia. Prie 
kiekvieno reikšmingesnio kam
po stovi policijos automobilis, 
o šen ten dar ir šarvuotis. Prie 
vairo snaudžia kareiviai. Sniego 
ploteliai saulėje ir pavėsyje.

Miesto centre nemažai šven
tovių, kurios iš lauko atrodo nu- 
senusios ir apleistos. Viena jų, 
priešingai potvarkių raidei, yra 
pravira vienuoliktą valandą ry
to. Priekyje išpieštas Įrašas: 
“Tai yra tikrieji Dievo namai ir 
vartai į dangų”. Estai yra buvu
si labai religinga tauta, daugiau
sia protestantai.

Iš šalia šventovės stovinčių 
namų išeina juodai apsirengęs 
džentelmenas, kuris vedasi ma
žyti šuneli. Kunigas, sako kai
mynai. Jis nenori atsakinėti i 
klausimus ir nusigręžia nuo ma
nęs. Jis eina sau tolyn ir kartą 
atsigrįžta pasižiūrėti.

Kampe yra liaudies restora
nas, kuriame dirba baltais sijo
nais patarnautojos moterys. Ei
lėje prie savitarnos bufeto už
trunki septynetą minučių. Už 
nepilną rubli gali gauti padorų 
valgį, kuris yra visiems vieno
das (“sulygintas”, kaip čia sako
ma). Raudonbarščiai, rauginti 

laisvuoju pasauliu, įvesdami 
griežčiausią cenzūrą, pagaliau 
net visai uždrausdami susiraši
nėjimą su užsieniu, o to nevyk
dančius persekiodami neva už 
kitus “nusikaltimus”.. .

Taip. Mes — laisvasis pasau
lis — ramiausiai žiūrime, kai 
jie transformuoja ištisas tautas 
i didžiausius kalėjimus, dar ne
regėtus žmonijos istorijoje. Vi
sa tai aptardami, klausiame: 
jeigu šią sieną vadiname “Gė
dos mūru”, tai ši gėda turėtų 
pirmiausia tekti žmonijos isto
rijos “lipdytojams”. Tik prisi
minkime Įvykius, tuojau seku
sius po antrojo pasaulinio karo.

Jau anksčiau begėdiškiausią 
politiką vykdė Rooseveltas ir 
Churchillis, glamonėdamiesi su 
Stalinu Jaltoje, kur sutiko leisti 
raudonajam carui vykdyti Eu- 
pos invaziją. Tada visą Rytų Eu
ropą padarė komunistinės im
perijos dalimi. Nenuplaunama 
gėda Rooseveltui, gera valia lei
dusiam bolševikinei meškai pra
ryti pusę Lenkijos, kurią Stali
nas buvo broliškai pasidalinęs su 
Hitleriu. Gėda Rooseveltui dėl 
baltiečių tautų aneksijos (paau
kojant Stalinui Lietuvą, Latviją 
ir Estiją), kurių gyventojai di
džia dalimi buvo sunaikinti ar
ba pačiomis barbariškiausiomis 
priemonėmis ištremti Į Sibirą, 
o jų kraštai papildyti kaukazie
čiais ir azijiečiais. Pagaliau visa 
rytinė pusė Vokietijos meiliai 
padovanota Maskvai.

Gėda Trumanui ir Churchil- 
liui, kurie savo parašais Potsda
me palaimino absurdišką Vo
kietijos suskaldymą. Gėda tuo
laikinei Amerikos vyriausybei, 
įsakiusiai generolui Pattonui 
pasitraukti iš užkariautų sričių 
ir per tris dienas laukti vėžio 
žingsniais atslenkančio sovieti
nio “didvyrio” generolo Žuko
vo, kuriam ant lėkštės Įteikė 
Rytų Vokietiją.

Gėda vakarų kultūros tau
toms, bet didžiausia gėda JT, ku
rios užmerkusios akis tylėjo, ru
sams vykdant barbariškiausią 
Vengrijos sunaikinimą ir žiau
riausio vergijos jungo Įvedi
mą ...

Demokratinės tautos tylėjo, o 
kitos net šaipėsi, kai bejėgiškai 
JT užmerkė akis, rusams dar 
žiauriau trypiant Čekoslovakiją 
ir skandinant ją, kaip ir Vengri
ją, nekaltųjų kraujo upėse . ..

Berlyno “Gėdos mūras” yra 
prakeikimo stigma Anglijai, 
Amerikai ir Prancūzijai. Gėda 
ir visiems JT dalyviams, nevy- 
kusiems istorinės tragikomedi
jos statistams, aktyviems ar pa
syviems raudonosios meškos pa
taikūnams.

Pasibaisėtinas demokratinių 
tautų cinizmas. Tai jūsų “Gėdos 

kopūstai su liesomis dešrelėmis, 
bulvės ir tirštas padažas su džio
vintų slyvų skysčiu. Valgytojai 
— vyrai ir moterys, gerai pane
šiotais, senamadiškais drabu
žiais apsirengę. Jie valgo niūrūs 
ir nesikalbėdami. Baltijos vals
tybėse aiškiai pastebimas geros 
nuotaikos trūkumas.

“Viru” viešbutyje valgė par
tijos vadai iš Ukrainos, su par
tiniais žymenimis atlapuose. Už 
patikimumą ir gerą elgesį par
tiniams duodami atostogų kelia
lapiai, kaip tam tikras atpildas. 
Jie valgo ružavą kaviarą, kiau
lieną ir trumus, geria šampaną, 
vodką ir vyną.

“Mes mažai kalbame, 
daug geriame”

Daugiau ar mažiau kvailas 
buvo tas pasimatymas, kuri pa
skyriau su pasipriešinime daly
vaujančiu estų. Susitikimas bu
vo sutvarkytas Olandijoje per 
pažįstamų draugus.

Pusė aštuntos prie taksių su
stojimo vietos prieš restoraną, 
netoli rotušės. Susitinkama bus 
tik tuo atveju, jei nėra sustoju
sių taksių. O jei yra taksių, tai 
eik šalin ir grįžk už pusės va
landos vėl pabandyti. Reikia su
daryti įspūdį, kad mes abu lau
kiame automobilio. Atsitiktinu
mas. Nustatytą valandą aikštė 
tuščia. Aikštę perkerta du juo
dais auliniais batais rusų karei
viai. Pamažu pračiuožia polici
jos automobilis. Taksių nėra. 
Prie taksių sustojimo vietos sto
viniuoja liesas žmogus. Aš pri
einu prie jo ir anglų kalba pa
sakau jam labą vakarą. Jis at- 
sveikina ir klausia, kaip pavar
dė to mūsų bendro draugo Ang
lijoje. Jis sako: “Kai ateis tak
sis, aš įsisėsiu, ir mūsų pokal
bis bus baigtas. Negaliu rizi
kuoti, nes kartą jau buvau ka

mūro” gėda ...
Nei senovės karų metu, nei 

Romos imperijos laikais, nei ne
ramiaisiais viduramžiais, nei 
modernios istorijos kovose, nei 
Napoleono žygių metu, nei sle
giančioje fazėje, išsprogusioje 
pirmuoju pasauliniu karu, nei 
jokiais laikais nematėme tau
tos, aptvertos baisiomis mūro 
sienomis, priverstos vilkti bar
bariškiausią XX-tojo amžiaus 
vergijos jungą -..

Taigi, kieno gėda? Gėda mū
sų amžiaus — apgaulingiausio 
ir nuodingiausio, neturinčio 
precedento praeityje. Gėda mū
sų amžiui, kuriame didžiuoja
mės pasiekę civilizacijos viršū
nę ... Didžiuojamės mokslo lai
mėjimais, augšta technika, nau
dojamės išradimais, neįsivaiz
duotais praeityje (aviacija, radi
jas, televizija, kinas, kompiute
riai, antibiotikai, tarpplaneti- 
niai skridimai, psichologiniai ir 
fiziologiniai tyrinėjimai), ir, ne
žiūrint to, gyvename universali
nėje anarchijoje (daliniai karai, 
revoliucijos, tautiniai ir tarp
tautiniai sukilimai, plėšimai, 
sekvestravimai, žudynės, išprie
vartavimai, toksikomanija). Vi
sa tai ramiai stebime su pasibai
sėtinu cinizmu ...

Tai yra visos žmonijos “Gė
dos mūras”...

Jeigu komunistai deklamuo
ja, jog jie neša tautoms laisvę ir 
laimę, tai kodėl jie apsitveria 
“gėdos mūrais”, kad jų “išlais
vintieji” nebėgtų į tą “kapita
listinę vergiją”?

O todėl, kad jų “rojus” jau 
yra pralenkęs net ir Dantės pra
garą ...

Ar reikia įspūdingesnės anti
komunistinės propagandos, kaip 
jų pačių pastatyti moderniausi, 
iki dantų apginkluoti “gėdos 
mūrai”? Jeigu komunizmas ne
būtų net ir žmogaus protą pra
lenkiantis blogis, nebūtų reika
lingi “gėdos mūrai” ...

JT ir visos demokratinės Va
karų tautos stebi spektaklį ir ci- 

■ niškai šypsosi, nerausdamos iš 
gėdos dėl šimtų milijonų nekal
tųjų kančios ir pažeminimo.

Tyla, prisitaikymas ir gėdin
gas tautų bailumas leidžia ko
munistams statyti tarptautinius 
ir tarpvalstybinius “gėdos mū
rus”, bet. didžiausia ,gėda yra 
mums visiems, kurie tai leidžia
me, pritariame ir plojamą .. . 
Plojame Jungtinių Tautų posė
džiuose, ramiai sėdėdami greta 
budelių, dvokiančių milijonų 
nekaltųjų krauju ...

Gėda ne “mūrams”, bet 
mums, taip vadinamajai kultū- 
ringajai žmonijai.

Vertė Klemensas Jūra, 
Rio de Janeiro

lėjime už demonstravimą Ry
goje.”

“Ką norėtum sužinoti? Esti
joje nebėra pasipriešinimo kaip 
tokio. Visi pradėjo stengtis be 
rūpesčių gyventi. Visa studen
tiškoji bendruomenė yra lojali 
rusams. Aš irgi pastaruosius ke
lerius metus jau nesu bandęs 
ką nors daryti. Visi mes rezig
navome. Kas gali mus dėl to 
kaltinti? Mes mažai kalbame, 
daug geriame”.

Sukilimai
“Esu įsitikinęs, kad Estijai 

jau nebeliko vilties vėl susi
laukti nepriklausomybės. Veng
rijoje ir Čekoslovakijoje su
triuškintieji sukilimai padarė 
mus išmintingesnius ir liūdnes- 
nius. Vakarai nepadėjo ten, ne
padės ir mums”.

“Kartais gaunu žinią iš Ang
lijos, kad kažkas ruošiasi ateiti 
prie tos taksių sustojimo vietos. 
Tada aš ateinu ir vėl visokerio
pai rizikuoju.”

Jis taip pat sako man, kad 
beprasmiški yra visi veiksmai 
baltiečių išeivių, tų dviejų mili
jonai, kurie pabėgo ir dabar gy
vena už Baltijos kraštų sienų. 
Po to jis nueina prie geltono 
taksio, kuris perkerta aikštę. Jis 
pakelia ranką. Taksis sustoja, 
jis įsėda ir nuvažiuoja.

Maždaug iki 1953 m. Stalino 
mirties Estijoje veikė organi
zuotas pasipriešinimas. Kovoto
jai slapstėsi miškuose apie 
miestus ir kaimus. Stalinas žiau
riai išretino Baltijos valstybėse 
drąsiuosius, nacionalistus ir in
telektualus. Pasipriešinimo ko
votojų pastangos darėsi vis la
biau beviltiškos.

Apie Stalino mirties laiką 
ėmė aiškėti, kad pasipriešini
mas rusų dominavimui pasida
rė beprasmiškas. Miškuose daž-

VANDA1 STRODOMSKYTEI
mirus, jos tėveliams O. ir J. STRODOMSKIAMS 

reiškiame gilių užuojautų —

D. M. Norkai P. J. Laureckai
V. V. Treigiai N. Simutienė
E. P. Vindašiai M. Norvaišienė
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Hamiltono Dramos Teatras "AUKURAS"

nai būdavo užtinkama lavonų 
pasipriešinimo kovotojų, kurie 
nusižudė. Jie nebematė galimy
bių grįžti namo, nes vien mir
tis jų ten laukė.

Patarnavimas
Vienintelis išlikęs stiprus pa

sipriešinimo būdas po karo yra 
tas, kad parduotuvėse rusams 
klientams patarnaujama pasku
tiniams. Merginos pardavėjos 
apsimeta, kad jos nesupranta 
rusiškai, nors rusų kalba yra 
privaloma Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos mokyklose. Rusų kal
bos kasdien mokoma per pasta
ruosius vienuolika metų.

Estijos parlamentą sudaro 
183 nariai. Du trečdaliai jų tu
ri būti komunistų partijos na
riai, vienas trečdalis moterų. 
Komunistų partija sudaro 5% 
vyresnių kaip 23 m. amžiaus

E. A. Augustinavičiai
H. Kairienė
A. K. Ratavičiai

Vitkauskai

gyventojų. Demokratijoje ko
munistų partija Estijos parla
mente galėtų turėti devynias 
vietas iš tų 183.

Valdinė vadovė gali pateikti 
naudingų informacijų. “Darbas 
yra garbės dalykas”, sako ji. 
“Mūsų visuomenėje darbas yra 
pats reikšmingiausias dalykas. 
Jeigu nedirbi, tai esi parazitas. 
Greičiausia tuo atveju tu esi 
vienas ilgaplaukių. Valstybė rū
pinasi, kai tu ne dėl savo kal
tės pasidarai bedarbiu. Tas pat 
taikytina sergantiems”.

(Bus daugiau)

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



Jaunimas ir labdara - veiklos ašis
Kun. Vaclovo Martinkaus 40 metų kunigystės sukaktis

Sulaukti 40 metų kunigystės, 
nėra jau taip paprastas įvykis. 
Į tokių įvykių eilę įsirikiavo 
kun. Vaclovas Martinkus, buvęs 
BALFo pirmininkas. Jis gimė 
1909 m. kovo 15 d. Vaitelių kai
me, Ylakių valsčiuje, Mažeikių 
apskrityje. Tėvas valdė 27 ha 
vienkiemį. Sodyba buvo apau
gusi liepomis, klevais ir vaisme
džiais. Nuo kalvos matėsi 3 upe
liai, kurie tekėjo per tėviškės 
žemę, o už trijų kilometrų ma
tėsi gražus Viršilių pušynas ir 
Latvijos dvarų laukai. Kad ir vi
dutiniame ūkyje, tėvui Leonui 
nebuvo lengva, nes reikėjo iš
laikyti vaikus, kurių buvo 8 (du 
jų mirė kūdikystėje). Kun. Vac
lovas buvo 6-sis vaikas. Jo moti
na Benedikta Lenkauskaitė bu
vo kilusi iš Paudkalių kaimo, 
Skuodo valsčiaus. Tėvas, neno
rėdamas tarnauti rusų kariuo
menėje, vieno felčerio pataria
mas, leido padaryti žaizdas ko
jose. Į kariuomenę nebuvo pri
imtas, bet žaizdos liko visam 
amžiui, ir todėl mažai ką galėjo 
dirbti. Sūnui Vaclovui, 9 metų 
vaikui, reikėjo dirbti visus 
sunkius žemės ūkio darbus. Bū
damas 14 metų baigė Gesulų 
pradžios mokyklą ir įstojo į 
Ylakių vidurinę mokyklą. Esant 
pirmoje klasėje, mirė tėvas, ir 
Vaclovas atostogų metu turėjo 
dirbti visus ūkio darbus. Baigęs 
Ylakių mokyklą, įstojo į Mažei
kių gimnaziją. Baigęs 5 klases, 
1928 m. įstojo į Telšių kunigų 
seminariją, kurią baigė 1935 m. 
balandžio 24 d. ir buvo įšventin
tas kunigu. Pirmoji kunigavimo 
vieta buvo Mažeikiai. Parapija 
turėjo 7.000 tikinčiųjų. Čia jam 
reikėjo pradžios mokykloje dės
tyti religiją, vadovauti vietos 
jaunimo organizacijoms, pava
sarininkų sąjungos rajonui ir 
organizuoti darbininkus.

Po 5 metų kun. V. Martinkus 
buvo paskirtas Židikų parapijos 
klebonu. Neilgai jis džiaugėsi 
nauju paskyrimu, nes rusų in
vazija užplanuotus jo darbus su
trukdė. Jis betgi nenuleido ran
kų — ėmė parapijos pastatus 
remontuoti ir naujus statyti. 
Tuo sunkiu laiku sutvarkė kapi
nes ir pastatė stilingą koplyčią 
kaip paminklą rašytojos, peda
gogės Marijos Pečkauskaitės at
minimui (projektą paruošė ar- 
chit. Jorias Mulokas).

Be to, pastatė du pastatus ka
pinių prižiūrėtojui, mūrinę kle
boniją (dabar ligoninė), įpusėjo 
naujos šventovės statybą para
pijos pakraštyje, atliko kitų pa
statų remontus ir kt. Jis apsuk
riai grūmėsi su vokiečių parei
gūnais, užtardamas savo parapi
jiečius ūkininkus. Ėjo viso vals
čiaus Savitarpio Pagalbos pir
mininko pareigas, rūpindamasis 
neturtingais. Gimnazijos, semi
narijos ir vikaravimo laikais V. 
Martinkus buvo visa siela ir kū
nu atsidavęs jaunimui: ateitinin
kų, pavasarininkų ir angelaičių. 
Atostogų metu rengė apylinkės 
pavasarininkų kongresus, kur
sus ir ekskursijas. Suorganizavo 
dvi dideles ekskursijas po Že
maitiją ir kelias ateitininkų sto
vyklas savo tėviškėje bei už. 
Plungės Gondingos krašte. Jau
nimo organizavimą tęsė Vokie
tijoje ir Amerikoje. Marijanapo- 
lyje ketverius metus rengė atei

KONSULO ŽODIS "GYVATARUI
Dabar visuotinai įprasta ver

tinti kiekvieną tautą pagal jos 
kultūrą. Tad labai sveikintinas 
reiškinys, kad mūs liaudies šo
kiai (vieno luomo kūryba), savo 
stilium ir sudėtim pasipildyda
mi, išaugo į tautinius šokius, ku
rie sudaro lietuviškosios kultū
ros esminį bruožą, sėkmingai 
ambasadoriaujantį lietuvių tau
tai. Sakau, sėkmingai, nes nėra 
pasaulyje didesnės lietuvių ko
lonijos, kuri neturėtų šokėjų an
samblio, garsinančio lietuvio ge
rą vardą.

Kodėl mes taip prisirišę prie 
savo šokių? Todėl, jog esam ly
rikų tauta, o lietuviškasis šokis 
yra mum lyrinė judėsenos vaiz
dinė poema, mus veikianti nely
ginant pavasario vėjų dvelki
mas.

Jei andai daina turėjo didelės 
reikšmės mūsų tautiniam atgi
mimui, tai šiandie išeivijoj 
kiekviena šokių grupė yra litu
anistinės mokyklos išganinga 
pamaina.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prici Lietuvių 
Nomu.) •Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). 

tininkų stovyklas, organizavo 
jaunuosius vyčius. Pats ir dabar 
aktyviai dalyvauja Lietuvos vy
čių veikloje.

Karo metu pasitraukė į vaka
rus ir laikinai apsistojo Vokieti
joje, kur lankė po kaimus ir 
miestus išsisklaidžiusius lietu
vius, juos keldino į kaimus, kad 
būtų saugiau. Suradęs 50 lietu
vių belaisvių prie Nuernbergo, 
daugumą jų išvadavo. Sužinojęs 
kad prie Regensburgo yra apie 
500 lietuvių belaisvių, kuriems 
gresia pavojus patekti į priešo 
rankas, pasitarė su amerikie
čių kariuomenės vadovybe, ir 
tie belaisviai buvo paleisti.

1946 m. kun. V. Martinkus 
buvo paskirtas Luebecko mies
to lietuvių kapelionu. Ten lie
tuviai buvo susibūrę į keturias 
stovyklas. Apie 1300 jų buvo 
katalikai. Be eilinių pastoraci
nių darbų, daugeliui lietuvių 
padėjo emigruoti į kitus kraš
tus.

Daugumai katalikų emigra
vus, kun. V. Martinkus gavo 
Providence vyskupo kvietimą 
atvykti į Ameriką ir 1950 m. 
spalio mėn. pabaigoje atvyko. 
Pusantrų metų dirbo amerikie
čių parapijoje, o 1952 m. pava
sarį buvo paskirtas vikaru į Pro
vidence Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją. Čia tuomet klebonavo 
kun. Jonas Vaitekūnas. Jam 
1963 m. mirus, vyskupo buvo 
paskirtas tos parapijos klebonu. 
Šias pareigas tebeina ir dabar.

Kun. V. Martinkus gyvena ne 
sau, bet savo artimui lietuviui 
ir, kaip sakoma, mėgsta “sirgti 
svetima liga” — padėti žmo
nėms betkokiuose gyvenimo rei
kaluose. Jis neatsisako pagelbė
ti saviesiems valdžios įstaigose, 
kviesti iš kitų kraštų lietuvius 
bei jiems padėti įsikurti — su
rasti butą ir darbą. Kol atvykė
lis įsikuria, priima pas save, val
gydina ir šelpia.

Atvykęs į Providence, kur 
BALFas mažai rodė veiklos, jis 
atgaivino jo skyrių ir jam iki 
šiol pirmininkauja. Du kartu 
buvo išrinktas BALFo centro 
direktorium, o 1964 m. — pir
mininku. Eidamas šias pareigas, 
dažnai turėjo važinėti į Niujor
ką posėdžiauti ir palaikyti nuo
latinį ryšį telefonu su centru, 
šios pareigos jį tiek nuvargino, 
kad net širdis buvo sunegalavu
si. Dabar jaučiasi sveikas ir pa
jėgus.

Iš gausios Martinkų šeimos 
liko dvi sesės, kurių viena gy
vena Lietuvoje, o kita Čikagoje, 
ir vienas brolis Missouri. Kiti 
du broliai per karą žuvo Lietu
voje.

Keturiasdešimt metų kuni
gystės sukakties proga Provi
dence vyčių kuopa rengia jam 
iškilmingą pagerbimą, kuriame 
dalyvaus ir Providence vysku
pas B. Gelineau.

Kun. V. Martinkus yra ger
biamas ne tik savo parapijiečių, 
bet ir visu, kurie tiktai jį pažįs
ta. Kilęs iš svetingos šeimos, jis 
yra malonus su visais. Jo klebo
nijos durys atidaros ne vien tik
tai kunigams, bet ir visiems pa
sauliečiams. Kiekvieną į vargą 
patekusį jis užjaučia ir, kiek ga
lėdamas, padeda.

Telydi jį palaima per visą gy
venimo kelią! K. Kl.

Tokiomis mintimis pasitikda
mas “Gyvataro” dvidešimt pen- 
kerių metų turiningos veiklos 
sukakti ir didžiai vertindamas 
jo pasiektus laimėjimus lietuvy
bei, nuoširdžiai sveikinu Tams
tą, Gerbiamoji Vadove, o taip 
pat šokėjus gyvatarininkus ir jų 
globėjus, jų didžiausiąjį prel. 
dr. J. Tadarauską, linkėdamas 
visiem tolimesnių pasiekimų 
šioj mūsų kultūros klestinčioj 
šakoj.

Jonas Žmuidzinas, 
Generalinis Lietuvos 

Konsulas

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. žmui
dzinas sveikina “Gyvatarą”

Kanados lietuvaičių choras “Aidas” Hamiltone balandžio 26, šeštadienį, rengia sukaktuvinį penkmečio koncertą.
Nuotraukoje — dalis vyresniųjų aidiečių vieno koncerto metu Nuotr. J. Ligerio

Dainuojančios lietuviu, ambasadorės
Jos dainavo ir popiežiui • Dabar mini penkerių metų sukaktį

K. MILERIS
Savo sukaktuvinį koncertą ir 

vakarą choras “Aidas” rengia 
balandžio 26 d. Hamiltone, Jau
nimo Centre. Jei suaugusių 
sambūriams sukaktims švęsti 
reikia daugiau metų, tai šito
kiam jaunimo sambūriui pa
kanka ir 5, nes jauno žmogaus 
gyvenime penkeri metai reiškia 
jau daug. Paprastai užuomazga 
būna silpnutė ir maža, bet taip 
nebuvo su Hamiltono mergaičių 
choru. Paskelbus apie tokio cho
ro organizavimą, į pirmąją re
peticiją 1970 m. sausio 11 d. 
suėjo net 39 mergaitės. Ener
gingam chorvedžiui su entu
ziastingom dainininkėm padir
bėjus vos 3 mėnesius, choras 
pirmą kartą pasirodė publikai 
jau per šv. Kazimiero akade
miją Hamiltone.

Vieno žmogaus idėja
Tokio choro organizavimo 

mintis kilo darbščiam Hamil
tono visuomenininkui, besisie
lojančiam lietuviškojo jaunimo 
reikalais, J. Pleiniui. Tiesa, esa
me čia turėję ir anksčiau jauni
mo chorus, bet tai buvo daugiau 
vaikų chorai, suorganizuoti prie 
lituanistinės mokyklos. Jie visi, 
vedami skirtingų chorvedžių, il
gainiui išnyko. J. Pleinys, atsi- 
jęs nuo aktyvaus ateitininkiško 
darbo, ėmė jieškoti sau kitos 
lietuviškos veiklos su jaunimu. 
Jis tuoj pastebėjo, kad turime 
dar daug lietuviško jaunimo, 
ypač mergaičių, kurios visos ne
gali šokti tautinius šokius ar 
būti dramos aktorėmis, bet tu
ri balsus ir vienokį ar kitokį 
muzikinį išsilavinimą. Geru lai
ku iškelta gera J. Pleinio min
tis realizavosi — susidarė mer
gaičių choras, kuriam duotas 
vardas “Aidas”. Laimingu suta
pimu chorui buvo gautas chor
vedys V. Verikaitis, kuris ne tik 
yra geras dirigentas, bet ir so
listas. “Aido” koncertuose gir
dime chorą, solistą ir abudu. 
Jie vienas kitą papildo.

Koncertai ir išvykos
Choras daug kartų įvairiom 

progom yra pasirodęs vietos ko
lonijoj ir aplankęs visus Kana
dos ir Amerikos didesnius lietu
vių telkinius. Praėjusią vasarą 
buvo pasiekta ir Europa, nežiū
rint, kad mergaitės nedaug lai
ko gali skirti dainavimui bei 
gastrolėm, nes yra surištos su 
mokykla, studijom bei darbu. 
Aidiečių tvarkaraštis jau išmar
gintas ateities išvykom. Dar vie
nas didesnis ateities įvykis bus, 
jei pavyks Kalėdom nuvykti į P. 
Amerikoje rengiamą pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą.

Kelionė Europon
Choro mergaitės ilgai dar kal

bės apie 1974 m. vasaros gast
roles Europoj. Tai didžiausias 
ligi šiol įvykis, kurį jausmingai 
išgyveno ir mergaitės, ir orga
nizatoriai, ir namuose likę tė
veliai. Jos dainavo Anglijoj, 
Vokietijoj ir Italijoj. Aplankyti 
miestai: Londonas, Mančesteris, 
Hamburgas, Muenchenas, Ro
ma. Dainavo, kur buvo numaty
ta dainuoti ir kur atsirado pro
ga dainuoti. Sako, tokių progų 
iš viso buvo bent 13. “Aidas” 
atliko bene didžiausią savo tau
tinę reprezentaciją didžiųjų 
miestų koncertų salėse ir nuve
žė Europos tautiečiams lietuviš
kos jaunųjų dainos aidesį. Po 
apsilankymo Anglijoj V. Vyte- 
nietis iš Mančesterio rašė: “Ap
lamai, choras yra geras, susidai
navęs, susiklausantis ir draus
mingas. Toks choras yra mūsų 

tremties gyvenimo pasididžiavi
mas.” Vokietijoj kun. V. šarka 
iš Hamburgo taip atsiliepė: 
“Hamburge ‘Aido’ koncertas 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Tai patvirtino žymūs vietos 
chorvedžiai, geri muzikai. Vi
siems lietuviams džiaugsmas ir 
pasididžiavimas Hamiltono lie
tuvaitėmis. Tai reprezentatyvus 
meno kolektyvas, sugebantis 
tinkamai populiarinti lietuviš
ką dainą svetimtaučių tarpe.” 
Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, iš Ro
mos rašė: “Rugpjūčio 28 d. šio
je salėje prie popiežiaus sosto 
pirmą kartą buvo giedamos lie
tuviškos giesmės ir dainuoja
mos lietuviškos dainos. ‘Aido’ 
toks gražus pasirodymas prieš 
tokią gausią iš viso pasaulio pi
ligrimų minią daro visiems lie
tuviams garbę.” Būdamos Ro
moje, mergaitės per Vatikano 
radiją dainavo ir lietuviams tė
vynėje. Gauti atitinkamais ke
liais taip pat gražūs atsiliepimai 
ir iš ten.

Nemaža dainų skrynelė
Choras dabar turi 48 daini

ninkes. Tai mergąičių choras, 
tribalsis, tad chorvedžiui pasi
renkant dalykėlius, tenka į vi
sa tai atsižvelgti. Jam pačiam 
kartais tenka kaiką kitaip aran
žuoti ar transponuoti į tinka
mesnę tonaciją. Savo repertua
re “Aidas” turi apie 60 dainų. 
Tas skaičius dar padidėjo, pra
dėjus chorui mokytis dainų, 
skirtų šį rudenį įvykstančiai Ka
nados lietuvių dainų šventei. 
Choras savo repertuare turi ir 
giesmių, operinių dalykų su so
listu, dainų anglų kalba. Euro
pon besiruošdamos, buvo išmo
kusios keletą dainų vokiškai. 
Publikos labai mėgstami lietu
viški vertimai populiarių melo
dijų iš anglų kalbos, kaip “Ma
no namas”, prieš dvejus metus 
išleista choro plokštelė “Baltos 
gėlės”, jau baigiama išparduoti. 
Su penkmetine sukaktim choras 
išleidžia ir antrąją plokštelę 

PADĖKA

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui

a.a. Juozui Delkui
Vokietijoje mirus, nuoširdžiai dėkoju savo, šeimos ir se
sers Marijos, gyvenančios Lietuvoje, vardu A. Grimienei, 
W. Z. Paleikiams ir W. I. Drešeriams už užsakytus vaini
kus Vokietijoje, taip pat mieliems draugams bei pažįsta
miems už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje —

Sūnus Osvaldas Delkus ir šeima

MYLIMAI MAMYTEI
GENOVAITEI GONTIENEI

Lietuvoje mirus, mielam sūnui KAZIUI GONTAI, 
jo žmonai ir jų sūnui reiškiame gilių užuojautų 

liūdesio valandoje —

R. P. Tumpa J- Plėnys
F. B. Roževičiai

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

mielai ONAI INDRELIENEI ir jos dukrai BIRUTEI 
su šeima reiškiame nuoširdžių užuojautų jų liū
desio valandoje —

Jonė ir Ignas

“Keliaujam su daina”, kurioje 
yra 12 naujausių jų dainų.

Choro organizacija
“Aido” choras yra administ

ruojamas dvieju valdybų. Visus 
finansinius reikalus tvarko iš 
chorisčių tėvų išrinkta valdyba, 
kuriai dabar pirmininkauja pats 
choro administratorius J. Plei
nys. Čia yra sutelkti patys pajė
giausi ir darbščiausi žmonės, 
kurių uždavinys yra rūpintis ma
terialine choro egzistencija. Jų 
apsukrumo dėka, ypač E. Nor
kienės, buvo gautos didelės val
džios pašalpos. Pačios choristės 
turi irgi savo valdybą, kurios 
užduotis yra savų reikalų tvar
kymas. Tuo tarpu choras, anot 
administratoriaus, jokių sunku
mų neturi. Jeigu galima kuo 
skųstis, tai tik dėl vyresniųjų 
chorisčių pasitraukimo. Mat, iš- 
vykdamos kitur studijuoti ar 
persikeldamos į tolimesnes dar
bovietes, palieka chorą. Liūd
niausia, kad jos kaip tik yra ir 
pačios pajėgiausios dainininkės. 
Dėlto vis reikia jieškoti naujo 
pakaitalo, kuris iš chorvedžio 
pareikalauja daug darbo ir lai
ko.

Hamiltono lietuviai didžiuoja
si turėdami “Aidą”. Juk tai jau 
antrosios lietuvių ateivių kar
tos atžala. Žiūri scenoj į gražų 
mergaičių margumyną ir matai 
lyg iš Lietuvos darželių būtų čia 
surinktos pačios gražiausios gė
lės į vieną puošnų buketą. Kiek
vienas jų koncertas tautiečiui 
nuskamba nostalgiška, lyg nuo 
seklyčios priebučio sklindančia 
subatvakario daina. Jos prakal
ba augšto muzikinio lygio daina 
į svetimtautį, o saviškiams dar 
suteikia ir savotišką pasididžia
vimą, kad mes, lietuviai, turime 
daug talentų, tautinių vertybių, 
kurių niekas negalės pakeisti. 
Dr. J. Girnius iš Bostono savo 
laiške J. Pleiniui apie “Aidą” 
taip prasitaria: “Laikau “Aidą” 
kone stebuklu mūsų sąlygomis.”
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Lietuviškos mokyklos tarnyboje
Mokytojo Jono Mikšio sukakties proga

Daugelis gyvenimo audrų 
blaškomų lietuvių išeivių buvo 
priversti keisti savo profesiją ir 
gyvenimo stilių. Šitokioje nedė
kingoje būklėje atsidūrė ir dau
guma išeivių mokytojų. Be to, 
šalia duonos pelnymosi sau ir 
šeimai ant mokytojų pečių užgu
lė nelengvas lietuvybės perdavi
mas priaugančiai kartai.

“Vienintelis dalykas, kuris iš 
praamžių didį kelią keliauda
mas ir mirtinus pavojus — len
kinimą ir rusifikaciją — nuga
lėdamas mus gyvas pasiekė, tai 
lietuvių kalba. Ogi išeivijos są
lygomis ją toliau gyvą išlaikyti 
didžioji atsakomybė pirmiausia 
tenka tėvams ir mūsų mokyk
lai” — rašo generalinis Lietu
vos konsulas Kanadai dr. Jonas 
Žmuidzinas Hamiltono Vysk. 
Motiejaus Valančiaus lituanisti
nės mokyklos 25 metų darbo su
kakčiai paminėti skirtam leidi
nėlyje 1974 m.

Pokario išeivija turi būti dė
kinga lietuviui mokytojui, kad 
jis be paraginimų, be paskatini
mų ir be naudos sau tyliai pasi
ėmė tą pareigą ir ją sąžiningai 
atlieka jau daugiau kaip ketvir
tis šimtmečio.

“1948 metais įsikūrus Aušros 
Vartų lietuvių parapijai Hamil
tone, po vienų metų įsikūrė lie
tuvių šeštadieninė mokykla, ku
rios vedėju buvo per 25 metus 
gabus pedagogas ir patriotas 
mokytojas p. J. Mikšys. Jis at
vyko iš Vokietijos kaip visi emi
grantai, jieškodamas geresnio 
įsikūrimo. Apsistojo laimingu 
atveju Hamiltone, nes čia gyve
no jo brolis p. Kazimieras ir se
suo p. Onutė Mikšiai. Dar netu
rėdamas pastovaus darbo, ta
čiau pirmoje eilėje susidomėjo 
lietuviška moykkla, į kurią jis 
pats atėjo dirbti nemokamai be 
jokio atlyginimo” — rašo tame 
pačiame leidinėlyje prel. dr. 
Juozas Tadarauskas, parapijos 
klebonas, mokyklos įsteigėjas 
ir nuolatinis jos rėmėjas.

Daug tokių idealistų mokyto
jų turime ir juos prisimename 
atitinkamom progom. Mokyto
jas Jonas Mikšys 1974 m. lapkri
čio 24 d. tyliai atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį. Gražus tai am
žius, juo labiau, kad visas buvo 
skirtas kilniam mokytojo dan: 
bui. . ve -

Gimė Gustonių kaime, Nauja
miesčio valsčiuje, Panevėžio ap
skrityje. 1926 m. baigė Panevė
žio mokytojų seminariją. Iki 
1944 m. dirbo Mažemių pradžios 
mokykloje. Iš 48 savo darbo 
metų tik 1944-45 mokslo metus 
jis praleido už klasės sienų. Bu
vo tai karo pabaigos ir pirmieji

NETIKROS VILTYS
AL. GIMANTAS

Optimizmas šios dienos nera
miame ir netikrumų pilname pa
saulyje yra reikalingas. Negera 
tik tai, kad tas optimizmas daug 
kam užgesina budrumo liepsne
lę ar net susilpnina paprasčiau
sios realybės pajautimą. Ar ne
panašiai atsitiko ir su naujausiu 
amerikiečių lietuvių rūpesčiu, 
kad Fordo - Kissingerio admi
nistracija gali pakeisti dabarti
nę Pabaltijo valstybių nepripa
žinimo politiką sovietų naudai. 
Pirmųjų skambučių iš ameriki
nės spaudos pusės jau buvo, tad 
ir susirūpinimas yra visai pa
grįstas. Bet kurgi buvo mūsų vi
si veiksniai, kai pats pirmasis ir 
tikrasis aliarmas jau buvo nu
skambėjęs prieš eilę metų, t.y. 
mirus Lietuvos pasiuntiniui P. 
žadeikiui? Ar niekam tuo metu 
neatrodė įtartina, kad Vašingto
nas nepriėmė jokio naujo mi- 
nisterio paskyrimo ir tepripaži- 
no pasiuntinybės reikalų tvar
kytojo titulą? Ar niekam nieko 
nesakė faktas, kad po gen. kon
sulo P. Daužvardžio mirties, 
pasiliko tik “garbės gen. konsu
lo” pareigos ir pripažinimas?

Gražiai buvo raminamas! ir 
guodžiamas!, kad viskas gražu, 
gera ir nepasikeitę po pirmųjų 
JAV konsulų Leningrade vizitų 
Vilniuje. Tuo tarpu mūsų kalbė
tojai Vasario 16 ir kitom pro
gom tvirtina, guodžia ir šaukia, 
kad Vakarų galybės ir toliau ne
pripažįsta Lietuvos aneksijos, ir 
toliau pripažįsta Lietuvos diplo
matus savo sostinėse. Va, ger
biamieji, gal kas iš mūsų autori
tetingų sluogsnių imtų ir paaiš

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

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151 

lietuvio mokytojo metai išeivi
joje.

Po karo 1945 m. suorganizavo 
lietuvių mokyklą Haffkruge (vė
liau Neustadto), Vokietijoje, ku
riai vadovavo iki pat išvykimo į 
Kanadą. O Kanadą jis pasiekė
1949 m. antrą Kalėdų dieną;
1950 m. sausio mėnesį pradėjo 
darbą Hamiltono lietuvių mo
kykloje, kuriai ir šiandien sėk
mingai vadovauja. Vartydami 
dailiai išleistą sukaktuvinį mo
kyklos leidinėlį, redakcinėje ko
misijoje randame ir mokytoją 
Joną Mikšį. Stebimės', kiek dar
bo, pastangų įdėjo Hamiltono 
lietuviai jaunosios savo kartos 
auklėjimui. Tai galėjo būti pa

Sukaktuvininkas mokytojas Jonas 
Mikšys, plačiai besireiškiąs visuo
meninėje veikloje
daryta tik pasišventusių vadovų 
dėka.

Nesiriboja mokytojo Jono 
Mikšio veikla vien darbu litua
nistinėje mokykloje. Jis 1952 
m. buvo KLB Hamiltono apylin
kės valdybos pirmininku, 1953
— švietimo vadovu, 1954-56 — 
tarybos nariu, 1955-57 — kraš
to valdybos iždininku, 1956-61
— Tautos Fondo atstovu Hamil
tone, 1958 — PLB pirmojo sei
mo nariu; nuo 1967 m. — KLB 
krašto tarybos narys ir revizijos 
komisijos pirmininkas; 1955 m. 
vienas iš Hamiltono lietuvių 
bankelio “Talka” steigėjų; da
bar jis yra kredito komisijos 
pirmininku.

Prisimindami mokytojo Jono 
Mikšio nueitą kelią, linkime 
jam dar daug saulėtų ir darbin
gų metų. A. V.

kintų mums, naiviajai visuome
nės daliai, kokia padėtis yra pvz. 
V. Vokietijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, D. Britanijoje, Šveica
rijoje? Kur paliko veikiančios 
pasiuntinybės, misijos, atstovy
bės, koks jų dabartinis statu
sas? Ar pripažįstamos pačios in
stitucijos, kaip tokios, ar tik as
menys, kaip diplomatai, su ku
rių mirtimi ir baigiasi tas pripa
žinimas? Konkretūs atsakymai ir 
pateiks faktus, kuriais remian
tis turės atitinkamai formuotis 
ir tolimesnė mūsų veikla. Taip 
pat pravartu neužmiršti, kad 
diplomatinių ir konsulinių insti
tucijų veikla, teisės ir ribos yra 
gana skirtingos ir nebūtinai 
maišomos.

Nuoga realybė ir toliau sako, 
kad minėtame fronte padėtis 
yra rimta, sukrečianti ir nieko 
gero nežadanti. Kasmet vis skys- 
tesni ir vis labiau skylėti ateina 
Valstybės Departamento sveiki
nimai Vasario 16 proga Lietu
vos pasiuntinybei, šiuo metu 
esančiai jau tikrai nereprezen- 
tacinėje Vašingtono zonoje. Jie 
kažkodėl iki šiol nepajėgė atida
ryti akių ir atverti ausų tiems, 
kurių pirmoji ir pagrindinė pa
reiga buvo ir tebėra tinkamai 
orientuotis naujai susidarančio
je būklėje. Signalai aiškūs, su
prantami net ir mums, eiliniams 
piliečiams (nediplomatams ir 
nepolitikams), matomi jau eilę 
metų. Deja, net ir be jokio slap
to kodo jie nebūdavo tinkamai 
iššifruojami ir išsiaiškinami. Da
bar tie laiko ženklai šaukte šau
kia, kad padėtis nėra stabili
zuota.

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

Toronto • Namai 767-7820
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE e LIETUVIAI PASAULYJE
VILNIAUS “LIETUVA”
Vilniuje, dešiniajame Neries kran

te, statomas augščiausias viešbutis 
Lietuvoje — 23 augštų, 68 metrų. 
“Lietuvos” viešbučio projektą pa
ruošė architektai Algimantas ir Vy
tautas Nasvyčiai, konstruktoriai V. 
Milvydas ir J. Marozienė. “Tiesos” 
36 nr. Antanas Stanevičius informuo
ja: “Kaip pasakojo A. Nasvytis, mo
dernaus 650 vietų viešbučio patalpų 
aukštuminėje dalyje bus įrengti gy
venamieji kambariai. Viršutiniame, 
23-iajame aukšte įsikurs kavinė su 
miesto apžvalgos aikštele. Veiks 
greitaeigiai liftai — trys klientams, 
du aptarnaujantiems darbuotojams. 
Statinio triaukščiuose korpusuose 
įsikurs paštas, telegrafas, kasos, 
spaudos, suvenyrų parduotuvės, 300 
vietų konferencijų salė, lietuviškų 
nacionalinių valgių restoranas, kitas 
restoranas su pobūvių salėmis, kele
tas kavinių ir barų, kelionių biuras, 
pirtis su plaukiojimo baseinu, mo
dernia technika aprūpinti cechai, pa
talpos viešbučio tarnautojams. Bus 
pastatytas garažas šešiasdešimčiai 
lengvųjų mašinų ...” Sprendžiant iš 
maketo nuotraukos, tos pagalbinės 
trijų augštų patalpos užims didoką 
plotą, o virš jų iškils platų bokš
tą primenantis statinys su gyvena
maisiais kambariais. Viešbutį numa
toma aprūpinti vėsinamu oru. Prie 
“Lietuvos” bus pastatytas ir pėsčių
jų tiltas per Nerį, kuris dešiniosios 
pakrantės prekybinį centrą sujungs 
su Lenino aikšte kairiojoje.

SUIMTIEJI
Neseniai gautomis papildomomis 

žiniomis, 1973-1974 m. buvo suimti 
šie asmenys: Balys Gajauskas, Algir
das Petrasevičius, Albertas Zimiš- 
kas(?). Jie kaltinami “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” platini
mu. Jau buvo rašyta “TŽ” apie šiuos 
suimtuosius: Petrą Pluirą, Povilą 
Petronį, Virginijų Jaugelį, Juozą 
Gražį ir Nijolę Sadūnaitę. Jie taip 
pat kaltinami “Kronikos” platinimu. 
Už pogrindinę veiklą yra kalinami: 
Algis Mackevičius, Vidmantas Pa
vilionis, Antanas Sakalauskas, Šarū
nas Žukauskas, Antanas Terleckis, 
'dr. Iz. Rudaitis. Jų bylą Vilniaus 
teismas nagrinėjo 1974 m. vasario 
18 — kovo 5 d.d. Dr. Iz. Rudaitis 
buvo suimtas 1973 m. vasario mėn. 
Nubaustas trejų metų priverstinių 
darbų stovykla Solikainsko vietovė
je, Permės srityje. Serga leukemija. 
Jis pasiekiamas adresu: USSR, 
Moskva, Uchrezhd. 511/1 Zh. Kh.

CHIRURGO MIRTIS
žiniomis iš Lietuvos, chirurgas Ri

mas Dūda, 33 metų amžiaus, dirbęs 
Panevėžio ligoninėje, rastas negyvas 
upėje. Jo mirtį gaubia kažkokia pa
slaptis. Praėjusių metų gruodžio 11 
d., apie 7.30 v.v., išėjo iš namų ir 
dingo. Po ilgo jieškojimo jo lavonas 
rastas Nevėžio upėje 1975 m. kovo 
pradžioje. Palaidotas Panevėžio ka
pinėse. Spėjama, kad buvo nužudy
tas, nes savižudybės mintis jam buvo 
svetima, juoba, kad nebuvo pesimis
tas, o savo profesijoje labai sėkmin
gai dirbo. Dr. R. Dūdos mirtis pana- 
šį į a.a. prof. J. Kazlausko.

. WINDSOR,
MOTINOS DIENA. Gegužės 11 d., 

3 v.p.p., apyl. valdyba rengia Moti
nos Dienos ir Windsoro apylinkės 
įsteigimo 25 metų minėjimą. Valdy
bos pastangomis per vietos Daugia- 
kultūrj Centrą gauta gana didelė sa
lė St. Clair College (buvusiose Pat
terson Collegiate) patalpose (151 El
liot St. East, kampas Goyeau ir El
liot). Minėjimo programoje pasiro
dys ir naujoji tautinių šokių grupė, 
vad. p. Holmes - Stanevičiūtės. Jauni
mo susidomėjimas tautiniais šokiais 
nustebino ne tik vadovybę, bet ir 
apyl. valdybą. Iš šios nedidelės apy
linkės susirinko 25 jaunuoliai-lės. 
Repeticijoms patalpa taip pat gauta 
St. Clair College. Minėjimo detali 
programa bus pranešta vėliau.

SIUNTINIAI. Apylinkės valdybos 
pastangomis padaryta dėvėtų drabu
žių bei avalynės rinkliava Suvalkų 
trikampio lietuviams. Sudaryta 10 
siuntinių. Šiuo metu renkamos aukos 
persiuntimo išlaidoms padengti. 
Windsoro lietuviai jau kuris laikas 
sekmadieniais po pamaldų parapijos 
salėje vietos moterų yra vaišinami 
kava bei lengvais užkandžiais. Tuo 
būdu norima surinkti lėšų salės bei 
šventovės pagražinimui. Pastaruo-1 
sius kelis sekmadienius užkandžius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 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

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

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

MIRĖ DU KUNIGAI
Turmante, Zarasų rajone, š.m. va

sario 12 d. mirė a.a. prel. Baltazaras 
Budreckis, gimęs 1896 m., kunigu 
įšventintas 1824 m. Velionis palaido
tas Zarasuose. Ilgametis Ariogalos 
altarista a.a. kun. Kazimieras Telks
nys mirė vasario 15 d. savo gimtinė
je Pasvalyje ir ten buvo palaidotas. 
Velionis, gimęs 1891 m., kunigu 
įšventintas 1918 m., dirbo vikaru 
daugelyje parapijų, klebonavo Zara
suose, Šiupyliuose, Šaravuose.

MUZĖJAI IR PARODOS
J. Kasperavičiaus pranešimu “Tie

sos” 54 nr., pernai įvairios parodos 
Lietuvos muzėjuose susilaukė apie 
4 milijonus lankytojų. Vilniaus dai
lės muzėjus surengė 97 parodas, 
Kauno M. K. Čiurlionio muzėjus — 
92, Kauno istorijos muzėjus (buvęs 
Vytauto D.) — 33, Šiaulių “Aušros” 
istorijos-etnografijos muzėjus — 25, 
ateizmo muzėjus Vilniuje — 20. Gau
siausiai lankomi buvo Vilniaus dai
lės, Kauno M. K. Čiurlionio, Trakų 
istorijos ir Kauno IX forto muzėjai. 
Konkrečių duomenų J. Kasperavičius 
nepateikia. Į populiariausių muzėjų 
eiles nėra patekęs ateizmo muzėjus, 
Vilniuje išniekinęs Sv. Kazimiero 
šventovę. Matyt, dėl lankytojų sto
kos šio muzėjaus vadovybė nuo gry
nai antireliginių renginių jau yra 
pradėjusi posūkį į kultūrinius. Tai 
liudija kupiškėnų, pasvaliečių, ve
liuoniškių etnografinio pobūdžio va
karonės, neseniai įvykusi dail. K. Ši
monio tapybos bei grafikos darbų pa
roda "Legendų ir pasakų pasauly
je”, neturinti nieko bendro su ateiz
mu. Kai lankytojų eilės pagausės, 
muzėjus galės girtis ateizmo popu- 
liarėjimu.

PARODOS PAVILJONAS
Liaudies ūkio parodos paviljono 

projektas buvo apsvarstytas Lietu
vos Architektų Sąjungos. Jį ruošia
masi statyti Vilniaus miesto Laz
dynų gyvenamajame rajone. Posė
džio dalyvius su architektūriniais 
sprendimais supažindino projekto au
torius architektas E. Stasiulis. Pavil
jono projektą paruošė miestų staty
bos projektavimo instituto specia
listai.

TOLIMOS MOKYKLOS
Kelią mokiniams į mokyklas gero

kai prailgino jų sukoncentravimas 
didesnėse vietovėse. Šią problemą 
Trakų rajone tyrė “Tiesos” redak
cija, gavusi mokinių tėvų skundą iš 
Rusakalnio. Vaikams iki mokyklos 
yra 6-10 km kelio, o keleiviniai au
tobusai juos dažnai verčia laukti, nes 
pirmenybė duodama “tikriesiems” 
keleiviams, turintiems bilietus. To
kių mokinių, gyvenančių tolokai nuo 
mokyklų, vien tik Trakų rajone yra 
daugiau kaip 3.000. Jie dažnai vėluo
ja, o kartais ir visai neatvyksta į 
pamokas. Mokyklos savų susisieki
mo priemonių neturi. Kaikurie sov- 
chozai ir kolchozai savo mašinomis 
vaikus atveža ir parsiveža, o didžia
jai mokinių daliai vis dar reikia 
laukti keleivinių autobusų arba žy
giuoti pėsčiomis. v. Kst.

ONTARIO
ruošė v-ba. Surinktas aukas ji pa
naudos siuntiniams pasiųsti.

VIETOS LIETUVIAI gana palan
kiai priėmė pasiūlymą paaukoti 
centrinei miesto bibliotekai po vieną 
kitą lietuvišką knygą. Lietuviams 
skirtame skyriuje pradeda rodytis 
daugiau ir daugiau knygų: 4 tomai 
“Mūsų Lietuva”, “Encyclopedia Li- 
tuanica”, naujai išleistoji “Švėkšna” 
ir daug kitų. Kaikurie lietuviai to
mis kyngomis jau naudojasi.

WINDSORO UNIVERSITETE stu
dijuoja apie 15 lietuvių studentų. 
K. Šilinskas priimtas į doktorato 
(Ph.D.) kursą fiziologijos srityje. 
R. Petrauskas — doktorato kursą 
psichologijoje. J. Kuraitė šiais me
tais baigia teisės mokslus, A. Čerš
kus ruošiasi ginti tezę magistro 
laipsniui biologijos srityje ir yra pri
imtas į doktorato kursą Londono 
universitete.

“AUŠROS” KVARTETAS po pa
vykusio koncerto Otavoje, su kaiku- 
riais pakeitimais, pradeda ruoštis 
ateities pasirodymams. Vienai kvar
teto narei persikėlus į Otavą, teko 
jieškoti pakaitalo. Atrodo, nauja su
dėtis bus nė kiek neblogesnė už bu
vusią. Kvartetas jau yra gavęs kele
tą kvietimų koncertams, v. c.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10’/į%

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

Kanados šalies Ontario provincijos miškas, primenąs Lietuvos gamtovaizdį Nuotrauka — Vytauto Maco

Esi kviečiamas - neatsisakyk!
Hamiltono Aušros Vartų V | M ■ Į M Vh M 

parapijos choras nuoširdžiai |į| ||į IB IB „ 
kviečia visus į savo tradicinį W sallFnlafĮĮ

KONCERTĄ, 
kuris įvyks ateinantį šeštadienį, balandžio 19, 
Jaunimo Centro salėje, 48 Dundurn St. N.

Tikimės jus susitikti šeštadienio vakarą Jaunimo Centre — A v

Hamiltono Mergaičių Choras IT) A 
maloniai kviečia visus dalyvauti Z111/Z1M

penkeriu metu. |/'/llf/"CDT£
sukaktuviniame lt v IV V £ Ii IC

balandžio 26, 
šeštadienį, 7.30 v.v, 
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N., 
Hamiltone

, HAMILTONO MĖGĖJŲ
TEATRAS 

Aukuras” 
visus maloniai kviečia i

> balandžio 27, sekmadienį, 4 v.p.p.,
i į E. Butrimo 4 veiksmų dramą

“Tėvu kaltė”
j Dalewood mokyklos auditorijoje, 

1150 Main West, Hamilton.
Bilietai suaugusiems — $3 ir $2, 

, pensininkams ir moksleiviams — doleriu mažiau

į HAMILTON“1
VYSK. M. VALANČIAUS lituanis

tinė mokykla šiuos mokslo metus 
baigia balandžio 26 d. Gegužės 3, 
šeštadienį, 9.30 . v.r., Aušros Vartų 
šventovėje pamaldose dalyvauja visi 
mokiniai su mokytojais. Po pamaldų 
Jaunimo Centre užbaigimo aktas, pa
žymėjimų ir dovanų įteikimas. Kvie
čiami visi mokinių tėvai ir svečiai 
gausiai atsilankyti. Mokyklos vedėjas

CHORO “AIDAS” tėvų komitetas 
ruošiasi maloniai priimti visus atvy
kusius svečius į penkmečio koncer
tą ■ balių. Tam komitetas posėdžiau
ja, planuoja, kad šis jų parengimas 
balandžio 26 d. būtų sėkmingas. Taip 
pat komitetas tikisi, kad jau bus iš
leista antroji choro plokštelė “Ke
liaujame su daina”, kuri koncerto 
metu bus pristatyta visuomenei. Yra 
gauti 4 vertingi laimės staliukai iš 
“Sakas” Parcel Service sav. V. E. 
Sakų, J. G. Kažemėkų, K. H. Norkų 
ir Ad. Buinys Heating Co. Daiktinei 
loterijai aukojo po $10: A. Liaukus, 
P. Armonas, dr. B. Vidugiris; $5: L. 
Skripkutė; $2: V. Narkevičius. “Ai
das” aukotojams nuoširdžiai dėkoja 
ir kviečia visus dalyvauti penkmečio 
koncerte - baliuje. Savo dalyvavimu 
parodysite, kad remiate jaunimo dar
bą lietuviškoje veikloje. Taip pat vi
si atvykusieji iš toli ir arti galės 
pasivaišinti gerų šeimininkių ska
niais valgiais, atsigaivinti įvairiais 
gėrimais ir prie gražios muzikos pa
sišokti. Įėjimas suaugusiems — $3,

• Po koncerto — šokiai, grojant geram orkestrui
• Laimei išmėginti — turtinga loterija
• Šiltas ir šaltas bufetas
• Baras su įvairiais gėrimais
Įėjimas: suaugusiems — $3, studentams ir pensininkams — $2.

Rang ėjai

o pensininkams ir studentams — $2. 
Pradžia — 7.30 v.v. Salė jau bus ati
darą nuo 6 v. Tad visi ruoškimės da
lyvauti Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” koncerte - baliuje. J. P.

AV PARAPIJOS CHORO tradici
nis vakaras — šeštadienį, balandžio 
19, Jaunimo Centre. Choro rengiami 
vakarai visada būna gerai organi
zuoti ir sutraukia daug svečių.

LIOTĖ TOLIENĖ po sunkios ope
racijos Šv. Juozapo ligoninėj grįžo į 
namus, kur dabar sveiksta ir stiprėja.

DR. O. J. VALAIČIAI išvyko į 
Floridą atostogų ligi gegužės 4 d. — 
Velykas Floridoj pas savo seserį ir 
svainį V. Alb. Mažeikas St. Peters- 
burge praleido S. Eismantienė su sa
vo dukra ir žentu. — O. Žilinskienė 
su savo vaikais šventes taip pat pra
leido Floridoj. — E. Br. Sopiai 3 
sav. atostogų yra išskridę į Kalifor
niją, San Francisco, kur dvi jų 
dukterys turi tarnybas. Iš Meksikos, 
atlikę ilgą kelionę volkswagenu, su
grįžo P. St. Daliai.

BUVUSI AKTORE Lietuvoje E. 
Vilimaitienė - Baltaplaukytė, dabar 
gyvenanti pas savo dukterį Burling- 
tone, draugių būrelyje atšventė savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Ta proga 
sukaktuvininkę aplankė ir iš Lietu
vos Kanadoje viešinti kita aktorė, 
jau pensininkė E. Bindokaitė - Ker- 
nauskienė.

DR. ALG. SAUNORIS su žmona 
ir sūneliu iš Lietuvos imigravo į

PROGRAMOJE:
• sol. V. Verikaitis
• sol. J. Sriubiškienė
• akompaniatorius

muz. J. Govėdas
• turtingas bufetas ir 

baras

kitos staigmenos
• lietuviška "Continental' 

kapela, vad. J. Vaičiaus
• Pradžia-

7.30 v.v. Įėjimas — S3 
PARAPIJOS CHORAS

Kanadą. Apsistojo Hamiltone, kur 
gyvena jo motina.

IŠ ČIKAGOS “Gyvataro” sukak
tuvinės šventės proga buvo atvykę 
anksčiau buvę taut, šokių šokėjai — 
Br. Blekys ir Z. Vieraitis, kurie čia 
susitiko savo senus draugus ir bu
vusius kaimynus. K. M.

“AUKURO” NARIAI dalyvaus “N. 
Lietuvos” spaudos baliuje Toronte 
balandžio 26 d.

SAVO SUKAKTIES proga “Auku
ras” gavo sveikinimų raštu, kurie 
gauti pavėluotai dėl pašto streiko. 
Sveikino: žurnalas “Moteris”, režiso- 
rius A. Ciemenis iš Ročesterio, akto
rius Henrikas Kačinskas ir Niagaros 
pusiasalio tautinių šokių grupė “Ne
munas”. — Aukuriečiai vaidins Ha
miltone E. Butrimo 3 v. dramą “Tė
vų kaltė”. Šis veikalas pirmą kartą 
vaidintas Toronte, po to Ročestery- 
je, o balandžio 27 d., 4 v.p.p, maty
sime jį Hamiltone. Kadangi aktorių 
daug, o Jaunimo Centro scena nedi
delė, tad paimta Dalewood mokyk
los salė, 1150 Main St. W. Ad.

“GYVATARO” 25 metų sukakties 
balius-šokiai Jaunimo Centre balan
džio 5 d. praėjo tikrai šventiškoje 
nuotaikoje. Šiame baliuje, o taip 
pat ir koncerte sekančią dieną da
lyvavo ne tik daug hamiltoniečių, 
bet ir buvusių šokėjų, atvykusių iš 
Čikagos, Klevelando, Detroito, Nia
gara Falls, Wellando, St. Cathari
nes ir Toronto. Taip pat dalyvavo 
Montrealio “Gintaro” muzikinio vie
neto nariai ir kaimyninių kolonijų 
taut, šokių grupių vadovai.

Oficialios programos metu “Gyva
taro” vadovė, G. Breichmanienė įtei
kė po simbolinę dovaną visiems bu
vusiems ir dabartiniams grupės mo
kytojams, seniūnams ir akordeonis
tams. Ilgametis “Gyvataro” globėjas 
prel. J. Tadarauskas buvo pakeltas į 
garbės seniūnus ir taip pat apdova
notas.*

Šokių metu buvo platinamas ypa
tingai turtingos išvaizdos ir įdomaus 
turinio 25 metų sukakties leidinys. 
Jame sudėtos nuotraukos visų šokė
jų, dalyvavusių nuo pat grupės įstei
gimo prieš 25 metus, grupės įverti
nimai lietuvių bei kitataučių spau
doje ir pritaikytos poezijos ištrau
kos.

Po šiltos vakarienės ir oficialios 
dalies šokiams grojo jaunas ir ener
gingas “Cabaret” orkestras. Dalyviai 
neturėjo laiko sėdėti ir nuobodžiau
ti, nes įvairaus tempo muzika visus 
viliojo į šokį.

Baliaus rengėjų komitetas buvo 
sudarytas iš buvusių “Gyvataro” šo- 
kėjų-veteranų. Jie atliko visus pa
ruošiamuosius darbus ir salės deko
ravimą. Jie taip pat pravedė progra
mą baliaus metu. Komiteto ir padė- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

J. A. Valstybės
JAV ATSTOVU RŪMU prekybos 

laivyno ir žuvininkystės komiteto ty
rimuose kovo 13 d. liudininku buvo 
Simas Kudirka. Jo pareiškimas, per
skaitytas Rimos Mironienės, bei jo 
pateikti atsakymai į klausimus išryš
kino jį ištikusią tragediją — atida
vimą sovietams, teismą sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj ir 10 metų bausmę 
griežto režimo stovykloje, iš kurios 
jis buvo išvaduotas ir į JAV atvyko 
1974 m. pabaigoje. Sovietų žvejybos 
laivuose S. Kudirka yra dirbęs apie 
20 metų. Jis patvirtino amerikiečių 
Įtarimą, kad tie laivai nepaiso vals
tybinės 12 mylių pakrančių ribos, 
naudoja tankesnius tinklus nei nu
matyta sutartyse. S. Kudirka pritarė 
senato pasiūlymui įvesti 200 mylių 
pločio pakrantės vandenų zoną, ku
rioje būtų draudžiama žvejyba ki
toms valstybėms. Komiteto apklausi
nėjime sekančią dieną dalyvavo bu
vęs Valstybės Departamento parei
gūnas dr. J. N. Washburn, kuris yra 
išleidęs S. Kudirkos teises gynusią 
brošiūrą "Revelations of the Lithu
anian Defector Episode of Novem
ber 23, 1970”. S. Kudirkos liudiji
mus jis papildė tarptautinės teisės 
požiūriu.

JUOZAS KAJECKAS, Lietuvos at
stovas Vašingtone, Velykų dieną bu
vo užpultas prie pasiuntinybės ir 
skaudžiai sumuštas. Policija jį nu
vežė j ligoninę, kur jam buvo susiū
tos žaizdos prie smilkinio. O. Kajcc- 
kienė buvo painformuota tik po tri
jų valandų. J. Kajcckas dabar gydo
si namie žmonos ir gydytojo priežiū
roje. šis užpuolimas ir skaudus su
mušimas jam jau yra trečiasis.

B A T U N O STIPENDIJŲ dėka 
kiekvieną vasarą sudaromos sąlygos 
vienam baltiečių jaunuoliui susipa
žinti su Jungtinių Tautų veikla. Per
nai stipendijų fondui buvo gauta 
$1.300 iš latvių, o iš lietuviu — tik 
apie 840. Ta stipendija buvo paskir
ta jaunam lietuviui Viktoriui Nakui, 
linkstančiam Į žurnalistiką. BATU- 
Nas prašo lietuvius gausesnėmis au
komis paremti šiemetinę stipendiją. 
Aukos siunčiamos: United Baltic 
Appeal, 2789 Schurz Ave., Bronx, 
N.Y. 10461, USA.

LIETUVIU KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SĄJUNGOS centro ko 
mitetas posėdžiavo Čikagoje. Be Či
kagoje gyvenančių narių, posėdyje 
dalyvavo VLIKo vicepirm. St. Lūšys 
iš Bostono, VLIKo valdybos narys A. 
Vedeckas iš Niujorko, buvęs centro 
komiteto pirm. A. Kasulaitis ir da
bartinis vicepirm. Pr. Razgaitis iš 
Klevelando. Posėdyje aptarti orga
nizaciniai reikalai, skyrių veiklos 
klausiniai, “Tėvynės Sargo” leidi
mas, prel. M. Krupavičiaus monogra
fijos spausdinimas, jo paminklo 
šventinimas ir 5-tųjų mirties meti
nių minėjimas.

DETROITO NEOLITUANŲ šieme
tinę valdybą sudarė: pirm. Dalia Gai- 
žutytė, vicepirm. Arūnas Vaitiekai- 
tis, sekr. Dalia Petravičiūtė ir narė 
Dalia Gilvydienė.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba iš JAV Lie
tuvių Fondo gavo $300, už kuriuos 
bus pasiųsta 50 egz. neseniai išėju
sios “Žurnalistikos” bibliotekoms, 
universitetams ir žurnalistiką studi
juojančiam lietuvių jaunimui.

BOSTONO LIETUVIAMS JAV 200 
metų sukakties rengimo komisijose 
Massachusetts valstijoje atstovaus 
Mykolas Drunga, Aleksandra Moriar
ty ir Irena Veitienė.

Kolumbija
MEDELLINO LIETUVIAI Vasario 

16 paminėjo kun. M. Tamošiūno ir 
kun. S. Barčaičio koncelebracinėmis 
Mišiomis Šiluvos Marijos koplyčioje. 
Lietuvių Centre įvykusiame minėji
me meninę programą atliko jauni
mas. Mergaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, atidengė bronzinę 
lentelę, kurią iš okupuotos Lietuvos 
buvo atsiuntusi viena mokytoja. Jos 
įrašas skelbia: “Prisiminimas Tėvy
nės — Kur bėga Šešupė”. Centro so
delyje Vasario 16 proga buvo paso
dinta Laisvės palmė.

Venecuela
KESTUTIS BACKEVICIUS Puer

to Cabello uosto centre turi radijo, 
televizijos priimtuvų parduotuvę. Jis 
taipgi yra technikas, taisantis minė
tuosius aparatus. Jam talkina keli 
samdomi padėjėjai. K. Bacevičius yra 
vedęs venecuelictę mokytoją, kuri 
mokosi lietuvių kalbos viename ne. 
akivaizdiniame institute. Abu akty
viai dalyvauja lietuviškuose rengi
niuose.

Urugvajus
III PLJ KONGRESO rengimo rei

kalais Montevidėjuje rūpinasi spe
cialus komitetas: pirm. Gvidas Ma- 
čianskas, vicepirm. Albina Milašiū
tė, sekr. Adelė Mačianskienė, I ižd. 
Romas Mačianskas, II ižd. Rožė Vit
kauskienė, programos vadovė Rožė 
Pratkutė, tautinių šokių vadovas dr. 
Alfredas Stanevičius, svečių regist
racijos bei nakvynių vadovas kun. 
Jonas Giedrys, SJ. Komitetui talkina 
glaudžiai su juo bendradarbiaujanti 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Drau
gija.

Argentina
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖJE 

Urugvajuje Argentinos lietuvių at
stovais buvo Monika Balčiūnaitė, 
Viktoras Barzdžius, Rikardas Kalve
lis ir Rikardas Vanagas.

BUENOS AIRES MIESTE yra su
darytos keturios komisijos jaunimo 

kongreso reikalams. Lėšas telkia fi
nansų komisija, vadovaujama inž. J. 
Gaidimausko. Programos komisija su 
vadovėmis N. Zavickaitc ir M. Bal
čiūnaite rūpinasi svečių priėmimu 
bei stovyklos programa. Informaci
jos komisijos ir kongreso ruošos sek
retoriato vadovas yra Viktoras Barz
džius. Jo žinioje — susirinkimų pro- 
tokolavimas, Argentinos lietuvių 
kartotekos vedimas, informacijų tei
kimas spaudai. Stovyklavietės paruo
šimas, nakvynių parūpinimas kongre
so svečiams yra patikėtas techninių 
darbų ir transporto komisijai bei jos 
vadovui K. Baltrūnui.
Australija

ADELAIDES SAVAITGALIO MO
KYKLOS naujuosius mokslo metus 
pradėjo kun. A. Spurgio atnašauto
mis Mišiomis šv. Kazimiero koply
čioje. Po pamaldų mokiniai su tė
vais susirinko šventoriuje prie Lie
tuvos paminklo, kuriame yra įmūry
ta sauja jos žemių. Čia jiems žodį ta
rė šv. Kazimiero mokyklos vedėja A. 
Urnevičicnė ir ALB Adelaidės mo
kyklos vedėjas V. Statnickas.

AKADEMINES KORPORACIJOS 
“ROMUVA” lituanistinio švietimo 
sekcija paruošė du 65 spalvotų skaid
rių komplektus. Vienas jų, turintis 
38 skaidres, lituanistinių mokyklų 
mokinius supažindins su senovės lie
tuvių papuošalais. Skaidrėms yra pa
naudoti archeologiniai radiniai. Ant
rasis 27 skaidrių komplektas atskleis 
skulptoriaus Vinco Jomanto kūri
nius. Jis yra Australijoje plačiai ži
nomas dailininkas, Melburno kara
liškojo technologijos instituto skulp
tūros skyriaus vadovas.
Britanija

DB LIETUVIŲ SĄJUNGOS suva
žiavime Londone pranešimus pada
rė: centro valdybos pirm. J. Alkis, 
vicepirm. Z. Juras, revizijos komisi
jos — T. Vidugiris ir kaikurių sky
rių pirmininkai. Juose išryškėjo ne
lengva finansinė būklė, nes per me
tus nario mokesčio surinkta vos 68 
svarai, o išlaidos prašoko 700 svarų. 
Rudeninį sąskrydį sutiko suorgani
zuoti Birminghamo skyrius, vado
vaujamas A. Kietavičiaus. Su pastan
gomis įsteigti bendrą Anglijos ir 
Škotijos lietuvių chorą bei sureng
ti dainų šventę suvažiavimo daly
vius supažindino J. Černius. M. K. 
Čiurlionio ir vysk. M. Valančiaus mi
nėjimų rengimas buvo pavestas DBL 
Sąjungos centro valdybai ir tarybai. 
Naująją centro valdybą sudarė: 
pirm. J. Alkis, I vicepirm. Z. Juras,
II vicepirm. S. Kasparas, sekr. A. 
Pranskūnas, ižd. B. Butrimas, atsto
vas jaunimo reikalams A. Vilčins
kas ir atstovas ekonominiams reika
lams S. Nenortas. DBLS tarybon iš
rinkti: pirm. A. Kučinskienė, vice
pirm. A. Bučys, sekr. A. Bivainis, 
nariai V. Dargis ir R. šova. Lygia
grečiai įvyko ir Lietuvių Namų ak
cininkų suvažiavimas.
Vokietija

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS suvažiavimas įvyko 
kovo 21-22 d.d. Romuvoje. Dalyvių 
susilaukta apie 40. M. K. Čiurlionio 
šimtojo gimtadienio proga su šio dai
lininko kūryba supažindino dail. A. 
Krivickas. Studijinėje dalyje VLJS 
pirm. Alfredas Lucas padarė bendro 
pobūdžio pranešimą apie artėjantį
III jaunimo kongresą P. Amerikoje. 
Kongreso problemas svarstė keturi 
diskusiniai būreliai: I — kongreso 
prasmės klausimą, I ir III — atsto
vų rinkimus bei jų pareigas, IV — 
lėšų telkimą. Nutarta atstovų rinki
mus vykdyti VLJS visuotiniame na
rių suvažiavime birželio mėnesį. Iki 
to laiko informacijas teikia VLJS 
pirm. A. Lutz, 744 Nuertingen, En- 
zenhardplatz 3. Tel. 07022-41133. Lė
šų telkimu atstovų kelionės išlai
doms sumažinti rūpinsis suvažiavime 
sudaryta komisija: R. Pauliukevičiū- 
tė, R. Landas, M. ir E. Dresleriai, 
muencheniečiai, ir VLJS ižd. Ž. Vil- 
činskaitė iš Hageno. Specialias Mi- 
šais Lampertheimo bažnytėlėje su
važiavimo dalyviams atnašavo kun. 
J. Dėdinas kovo 22, šeštadienio va
karą. Suvažiavimas užbaigtas jauni
mo šokiais ir sekančią dieną atliktu 
nutarimų išryškinimu.

Lenkija
LENKIJOS LIETUVIUS aplankė 

Vilniaus kultūrinių ryšių komiteto 
darbuotojai V. Kazakevičius, F. Kau- 
zonas ir Pr. Karlonas, pakviesti Len
kijos Lietuvių Visuomeninės Kultū
ros Draugijos centro valdybos, 
“Aušros” redakcijos. Svečiams iš 
Vilniaus buvo sudaryta proga susipa
žinti su Lenkijos lietuvių kultūrine 
veikla, vis dar labai retai tepasiro- 
dančios “Aušros” redakcijos darbu, 
su LVKD rateliais. Ryšininkai lan
kėsi Balstogėje, Seinuose, Suvalkuo
se, Punske, Augustave, Gyziške, Gel
dapėje, Žitkiemyje, Olecke, Mozūrų 
ežeryne, senosiose jotvingių kapinė
se ir šurpylių piliakalnyje. Oficialus 
susitikimas su lenkų partiečiais bu
vo surentgas Seinų apskrities komi
tete.

* JUGOSLAVIJOS ministeris kul
to reikalams Milan Vukasovič susi
tiko su apaštališkuoju pronuncijum 
Jugoslavijai arkiv. Mario Cagna ir 
tarėsi K. Bendrijos su valstybe san
tykių reikalais. Nors detalių netu
rima, bet spėjama, kad pokalbyje 
vyravo valdžios keliamas kaltinimas 
katalikų kunigams už kišimąsi į Ju
goslavijos politiką. Visai neseniai ko
munistinė Jugoslavijos spauda puo
lė katalikų ir ortodoksų dvasiškiją 
už neva nacionalistinę propagandą.



Čikagos lietuvių hori~()nte
------------------- VLADAS RAMOJUS

Šiemet ankstyvos Velykų šventės 
Čikagoje buvo šaltos, kartas nuo kar
to pasirodydavo net snaigės ir pūtė 
žvarbus vėjas. Prisikėlimo pamaldo
se dalyvavo pilnos šventovės žmo
nių, nors gyvosios lietuvių bendruo
menės eilės vis retėja. Pvz. Čikagos 
Lietuvių Opera susirūpinusi, kad 
ateityje gal teks pasitenkinti tik 
dviem spektakliais, kai geraisiais lai
kais jų būdavo net keturi. Oficialiu 
bendraraščiu spaudai pranešta, kad 
1976 m. rugsėjo 5 d. Čikagoje ren
giama V-ji tautinių šokių šventė. Pa
gal nusistovėjusią tvarką, eilė buvo 
V-jai dainų šventei, bet apie ją jau 
nebekalbama ir atrodo, kad dainų 
švenčių grandinė bus jau nutrūkusi. 
Ar V-oji tautinių šokių šventė ap
ims ir Kanados lietuvius, spaudai iš
siuntinėtame pirmojo posėdžio pro
tokole neminima, nes šventė tiesiai 
vadinama “V-ji tautinių šokių šven
tė”. Rengėjų komisijos pirmininku 
paskelbtas skautų veikėjas ir spau
dos bendradarbis mokytojas Bronius 
Juodelis.

TŪKSTANČIAI TELEGRAMŲ
Spontanišką sujudimą Čikagos ir 

apylinkių lietuviai parodė Gavėnios 
metu. "Chicago Tribune” dienraščio 
Bill Andersonui dviejuose straips
niuose paskelbus užuominas, kad 
JAV vyriausybė gali pripažinti Bal
tijos valstybių inkorporavimą i So
vietų Sąjungą, visi sujudo. “Margu
čio” radijo vadovybei, PLJ Ryšių 
Centrui, LB ir ALTai ėmusis tele
gramų siuntimo akcijos, vien per 
“Marguti” buvo išsiųstos 2.732 tele
gramos JAV prezidentui, viceprezi
dentui, senato ir kongreso nariams. 
Taip pat nemažai telegramų pasiųsta 
ir per ALTos centrinę įstaigą Čika
goje. Tai rodo, kokie gyvi, pareigin
gi yra Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
kai iškyla svarbūs, gyvybiniai klau
simai. »

VYT. MARIJOŠIUS ČIKAGOJE
Čikagos Lietuvių Opera XIX-jo 

darbo sezono proga stato rečiau ma
tomą operą “Meilės eliksyrą”. Spek
takliai bus balandžio 19, 20 ir 22 d.d. 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje. 
Pirmuosius du spektaklius diriguos 
maestro Vyt. Marijošius, o trečiąjį 
— jaunesniosios kartos atstovas muz. 
Alv. Vasaitis. Pasinaudodamas Ve
lykų atostogų proga, Hartfordo uni
versiteto profesorius ir to paties 
universiteto muzikos departamento 
direktorius maestro Vyt. Marijošius 
lankėsi Čikagoje, kur vadovavo ke
liom repeticijom ir turėjo spaudos 
konferenciją su lietuvių laikraščių 
ir radijo valandėlių atstovais. Spau
dos konferencijoje taip pat dalyvavo 
operos valdybos nariai, dirig. Alv. 
Vasaitis, solistai G. č^pkauskienė iš 
Montrealio, A. Voketaitis (profesi- 
jonalas amerikiečių operų solistas), 
S. VVicik (pilnai atsigavęs po netikė
tai jį sugriebusios sunkios ligos), M. 
Momkienė ir kt. Čia suminėtieji yra 
tie asmenys, kuriems teks pagrindi
niai vaidmenys “Meilės eliksyro” 
spektakliuose. Maestro Vyt. Marijo
šius, ČLO v-bos pirmininko Vyt. Pa
džiaus pristatytas, pastebėjo, kad iki 
šiol draminės Verdi operos daugiau
sia buvo statomos realistiniu stiliu
mi. Šį kartą Čikagos Lietuvių Operos

vienetas stųvi prieš naują egzaminą, 
nes dėmesį teks nukreitpi į prancū
zišką stilių, į permatomumą. Į operą 
įvesti rečitatyvai, muzikinės dekla
macijos. Ir pats operos turinys įdo
mus, atitinkantis Amerikos žmonių 
mentalitetą, šalia “Fidelio", lietu
viškų “Gražinos” ir “Danos” operų, 
“Meilės eliksyras” būsiąs vienas 
įdomiausių veikalų, šiemet pirmą 
kartą dekoracijos bus sukurtos ne 
lietuvio dailininko, bet nuomotos. 
Tai daroma taupumo sumetimais, ne
užmerkiant akių prieš faktą, kad ir 
didžiosios amerikiečių operų bend
rovės dažnai dekoracijas nuomoja. 
Paklaustas, ar “Meilės eliksyre” už
tektinai darbo turės Čikagos Lietu
vių Operos pažiba — choras, maest
ro atsakė: “Niekas kitas taip choro 
teisių negina, kaip mūsų operos val
dyba. Choras ‘Meilės eliksyre’ bus 
labai reikšminga dalis ...”

SUKAKTUVINIAI PLANAI
Po to Vyt. Marijošiaus mintys nu

krypo į ateinančius metus, į ČL Ope
ros 20 m. sukaktį. Tai iškilmingai 
šventei ruošiamos dvi trumpos lietu
vių kompozitorių (J. Kačinsko ir J. 
Gaidelio, tekstai — A. Landsbergio 
ir A. Kairio) operos. Beveik tikras 
dalykas, kad šalia jų bus ir trečioji. 
Bet maestro dar nesiryžo atskleisti 
jų autorių bei vardo. Manoma, kad 
naujas lietuviškas operas diriguos 
gal net trys atskiri dirigentai, o de
koracijas paruoš taip pat skirtingi 
dailininkai. Pasibaigus įdomiai spau
dos konferencijai, iš kurios tik vieną 
kitą užuominą čia skelbiu, nuošir
džiai pasveikintas repeticijoje ir 
spaudos konferencijoje kartu daly
vavęs mūsų muzikos veteranas prof. 
J, Žilevičius vardinių ir 84-jo gimta- 
dienio proga. Operos valdybai palin- 
kėjom, kad visi bilietai iki vieno 
"Meilės eliksyro” spektakliams būtų 
išparduoti ir nesusidarytų jokių sko
lų, nes ateinantys metai su naujomis 
lietuviškomis operomis pareikalaus 
didelių išlaidų.

HEROJINIAI DOKUMENTAI
Velykų švenčių proga atėjo vieno 

lietuvio kunigo sveikinimas iš ameri
kiečių jėzuitų rekolekcijų namų. 
Sveikinimo lapas įdomus ne tik jame 
atspausdintais vertingais religinio 
meno kūriniais, bet ir keturiolika 
Kryžiaus kelio stočių, skirtų komu
nistų pavergtų tautų atminimui. Pats 
ciklas pavadintas “Pavergtųjų žmo
nių Kryžiaus kelio stotys”. Pirmoji 
stotis skiriama Baltijos valstybiii 
žmonėms, toliau seka Čekoslovaki
ja, R. Vokietija ir kitos. Galimas da
lykas, kad šį įdomų dokumentą pa
rūpino ir platina amerikiečiai.

Lietuvių Religinės Šalpos rėmėjai, 
išleidę “Lietuvos K. Bažnyčios Kro
nikos” I tomą 5.000 egz. tiražu, su
sirūpinę, kad pirmoji laida jau be
veik išsisėmusi. Ruošiamas II “Kro
nikos” tomas. Jame tilps 8-11 “Kro
nikos” nr., nepatekę į I-jį tomą. Pir
masis ‘^Kronikos” tomas verčiamas į 
anglų, ispanų, portugalų kalbas, ffar 
norima išleisti daugiau I-jo tomo eg
zempliorių lietuvių kalba, nes reta 
knyga mūsuose susilaukia tokio dė
mesio, kokio susilaukė tikinčijų bro
lių ir sesių okup. Lietuvoje kančios 
dokumentas — “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”.

Sulaukusi pavasario, stiebiasi į saulę Nuotr. V. Maco

St. Catharines, Ont.
KVIEČIAME Į JAUNIMO ŠVEN

TĘ). Išeivijoj visi sielojamės jaunimo 
ateitimi ir jo lietuviškumu. Niagaros 
pusiasalio jaunimas, vadovaujamas 
Stasės bei Sigito Zubrickų ir V. Ma- 
siulionio iš Buffalo, dalyvauja tauti
nėje veikloje. Pasišventusių vadovų 
dėka jaunimas šoka, dainuoja ir at
lieka programas tautinėse šventėse.

Kiekviena veikla yra surišta ir su 
išlaidomis. St. Catharines lietuvių 
kolonija maža, bet duosni jaunimo 
veiklai. Dėlto Niagaros pusiasalyje 
gali egzistuoti dvi — vyresniųjų ir 
jaunesniųjų šokėjų grupės. Vyres
niesiems padedant, tautinių šokių 
vienetas “Nemunas” kas metai ren
gia šventę, kurioje atlieka programą. 
Šiais metais “Nemunas” mini pen- 
kerių metų veiklos sukaktį. Šioje 
šventėje dalyvaus ir mūsų kaimynai 
— latvių jaunimas su savo tautiniais 
šokiais. Šventė bus balandžio 19 d., 
6.30 v.v., slovakų salėje (Welland ir 
Page g-vių sankryžoje). Kviečiame 
Niagaros pusiasalio ir kitų apylinkių 
lietuvius dalyvauti šioje šventėje.

“Nemuno" valdyba

Sudbury, Ontario
KRIKŠTYNOS. Dr. Romas Jonas 

ir Danguolė Račinskai pakrikštydino 
savo trečiąją dukrelę Lydijos-Irenos 
vardais. Krikšto apeigas atliko kun. 
Antanas Sabas. Kūmais buvo Ričar
das Račinskas ir Virginija Hanson - 
Kriaučeliūnaitė. Krikštynų vaišės bu
vo dr. R. J. D. Račinskų rezidencijo
je. Lydija-Irena gavo gražių ir ver
tingų dovanų. Šauniose vaišėse, be 
vietinių artimesniųjų šeimos drau
gų, dalyvavo Jonas ir Irena Račins
kai iš St. Petersburgo, Floridos, kur 
yra gražiai įsikūrę. Ta proga Sudbu- 
ryje aplankė savo senus draugus ir 
po pavasario atostogų išskrido atgal 
į Floridą. K. A. S.
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EDMONTON, ALTA.
LIETUVIŲ NAMŲ išlaikymo rei

kalai pagerėjo — gauta iš Albertos 
provincinės valdžios besąlygine $2000 
pašalpa pagal “Community Hall Im
provement’’ programą. Taip pat gau
ta papildoma $4000 pašalpa, kurią 
įteikė Vasario 16 minėjimo metu 
kultūros, pramogų ir jaunimo rei
kalų min. Horst Schmid, ši papildo
ma pašalpa gauta A. Dudaravičiaus 
ir dr. P. Gudjurgio pastangomis. Mr. 
Schmid, įteikdamas čekį, pareiškė, 
kad šie $4000 turi būti panaudoti na
mų remontui, bet ne išlaikymui. Lie
tuvių Namų pardavimo atveju šie pi
nigai turi būti atskaityti ir panau
doti tautiniams, religiniams ir kultū
riniams lietuvių reikalams. Jie ne
gali būti išdalinti šėrininkams kaip 
pelnas.

METINIAME ŠĖRLNINKŲ SUSI
RINKIME vasario 16 d. slaptu bal
savimu šios pašalpos buvo priimtos 
ir L. Namų pardavimo reikalas 55% 
šėrininkų dauguma atidėtas. Naujai 
išrinkti 5 direktoriai tapo papildyti 3 
asmenų komisija, kurios pareiga bus 
padėti ir patarti direktoriams L. Na
mų pertvarkymo ir remonto reika
luose.

BALTIEČIŲ FEDERACIJOS ini
ciatyva ir pastangomis aktyviai reiš
kiasi jaunimas. Išleidžiami regulia
rūs bendraraščiai, šaukiami susirin
kimai, palaikomas glaudus ryšys su 
Kalgario bei kitų Albertos centrų 
baltiečiais. Edmontone suorganizuo
tas baltiečių choras bei tautinių šo
kių grupė. Artimoje ateityje numa
toma pasirodyti etninių grupių fes
tivalyje Edmontone. Baltiečių jauni
mui energingai vadovauja Angela 
Augytė.

JONAS KAIRYS, ankstyvesnės 
imigracijos tautietis, staigiai mirė

kovo 7 d., išgyvenęs 76 metus. Velio
nis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvių 
Namų valdybos pirmininkų. Uoliai 
prisidėjo prie jų statybos ir išlai
kymo. Paliko nuliūdusią žmoną Tek
lę, dukterį Gloriją, gyvenančią Kali
fornijoje, 4 anūkus, taip pat posūnį 
Bronių ir podukrą Bernice. Laidotu
vių pamaldos įvyko Lietuvių Namų 
koplyčioje, o kūnas, velionies pagei
davimu, sudegintas. Nuoširdi užuo
jauta visai Kairių giminei.

KUN. IZ. GRIGAITIS Velykų šven
čių proga lankėsi Edmontone ir ve
dė 3 dienų rekolekcijas. Svečias iš
vyko atgal į Vankuverį Velykų die
ną tuojau po pamaldų. Ačiū už atsi
lankymą ir suteiktą mums dvasinį 
sustiprinimą. Žvalgas

London, Ontario
TAUTOS FONDO įgaliotiniui Lon

dono apylinkėje V. Gudeliui iš pa
reigų pasitraukus, jo vieton paskir
tas L. Eimantas, 1496 Mardell Place, 
London, Ont., N5V 1W9.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

HALIFAX, N. S.
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS provinci

joje ir jos sostinėje Halifakse gyve
na galbūt apie 30-40 lietuvių. Iki šiol 
čia nebuvo jokios lietuvių visuome
ninės veiklos. Apsigyvenus šioje pro
vincijoje energingesniem veikėjam, 
šiais metais Halifakse pirmą kartą 
buvo paminėta Vasario 16. Ta proga 
paskaitą skaitė iš Otavos atvykusi 
dr. M. Ramūnienė. Būrelis senųjų ir 
naujųjų ateivių nutarė įsteigti Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Hali- 
fakso apylinkę su mintimi, kad lietu
vių kultūros židinys augtų ir stiprė
tu Kanados rvtiinse D J

ĮVEDAMA 
NAUJA ONTARIO LOTERIJA

SIMAS KUDIRKA su šeima atskri
do į Tampos aerodromą kovo 21 d. 
kaip St. Petersburgo Lietuvių Klubo 
svečiai. Juos pasitiko klubo pirm. A. 
Karnius, daug lietuvių, televizijos ir 
spaudos reporteriai, kurie turėjo 
spaudos konferenciją su S. Kudirka. 
Visas sutikimas tą patį 'vakarą bu
vo perduotas televizijoje.

Atvykimo dienos vakare, pakvies
tas St. Petersburgo lietuvių ’ katali
kų komiteto pirm. K. kleivos, S. Ku
dirka su šeima, lydimas A. A. Šmi- 
gelskių, atvyko į lietuviškas pamal
das Holy Name šventovėje Gulf- 
porte. Pamaldas laikė amerikiečiai 
lietuviai kunigai — Pr. Dauss ir J. 
Malin lietuvių kalba. S. Kudirka 
šventovėje tarė žodį. Muz. A. Matei
ka vargonavo ir pagiedojo porą 
lietuviškų giesmių. Po pamaldų bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas. Žmo
nių buvo gana daug.

Grįždamas iš pamaldų, S. Kudirka 
su šeima valandėlei sustojo A. A. 
šmigelskių residencijoje. Vėliau jų 
lydimas atvyko į K. V. Kleivų rezi
denciją ir dalyvavo vietos Liet. Kat. 
Komiteto suruoštoj vakarienėj, da
lyvaujant komiteto nariams ir klubo 
pirm. A. Karniui su žmona, šeštadie
nį Kudirkos aplankė Disney World 
Orlande. Sekmadienį S. Kudirka, 
žmona ir motina dalyvavo jų garbei 
suruoštuose iškilminguose pietuose 
Lietuvių Klubo patalpose, čia jie 
buvo sutikti didelėmis ovacijomis. 
Sveikinimo kalbą pasakė klubo pirm. 
A. Karnius. Buvo pakviestų vietinės 
valdžios žmonių, kurie S. Kudirką 
sveikino angliškai (vertė A. Kamie
ne). Sveikinimo žodį tarė St. Peters
burgo Romo Kalantos šaulių kuopos 
vardu jos pirm. A. Mateika. Jo pa
kviestas kuopos narys A. Šmigelskis, 
dalyvaujant sesėms-šaulėms S. Ste- 
ponkienei ir O. Jasiukienei, įteikė S. 
Kudirkai labai reikšmingą dail. A. 
Rukšlelės paveikslą, vaizduojantį ap
draskytą S. Kudirką ir žiaurųjį enka
vedistą, traukiantį jį nuo “Vigilant” 
laivo. Dail. A. Rūkštelė plačiau api
būdino paveikslo reikšmę. S. Kudir
ka, priimdamas paveikslą ir dėkoda
mas R. Kalantos kuopai, su ašaromis 
akyse pasakė: “Tiesa, taip buvo, kaip 
paveiksle parodyta” Po to S. Kudir
ka pasakė ilgą kalbą. Į dalyvių klau
simus atsakinėjo aiškiai ir atvirai. 
Trejetą valandų kalbėjo su dalyviais

St. Petersburg, Fla.
ir susitiko iš savo gimimo krašto 
žmonių.

Pirmadienį S. Kudirka su šeima 
pusryčiavo 30-ties žmonių pobūvy
je, suruoštame “Miramar” motelio 
savininkų Ant. ir EI. Bacevičių, St. 
Petersburg Beach Havajų svetainėje. 
Vakarienę suruošė LB valdyba.

Antradienį, 10 v.r., S. Kudirka su 
St. Petersburgo miesto burmistru 
Mr. Schu dalyvavo pusę valandos tru
kusioje televizijoj. Į burmistro klau
simus S. Kudirka atsakinėjo per ver
tėją A. Karnienę. Televizijoj daly
vavo lietuvės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, ir padainavo keletą 
lietuviškų dainų. Viena pora — S. 
Velbasys ir G. Jezukienė įdomiai pa
vaizdavo tautinius šokius — Oželį ir 
kitus. Po pasirodymo televizijoj apie 
12 v.d. S. Kudirka atsisveikino Lie
tuvių Klube ir išvyko automobiliais 
į Miami. A. G.

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

jėjų sudėtis: Amalija ir Juozas Gied
raičiai, Birutė ir Vaidotas Kvedarai, 
Aldona ir Zenonas Stanaičiai, Aldo
na Pietrantonio, Nijolė Otto, Vida 
Verbickienė, Gedas Breichmanas ir 
Jonas Yokubynas. Baliui pasibaigus 
visi skirstėsi pakilioje nuotaikoje 
pilni malonių prisiminimų iš šio 
neeilino vakaro. Irena Ross

PADĖKA
Po mane ištikusios ligos ir laimin

gai pasibaigusios operacijos noriu 
nuoširdžiai padėkoti dr. O. Valaitie
nei už rūpestingą gydymą, savo tė
vams A. Alf. Patamsiams už didelę 
globą, brangiems giminaičiams ir 
visiems bičiuliams, kurie mane ser
gančią lankė bei parodė daug užuo
jautos dėl mano ligos. Tegu Dievas 
įskaito tai į jūsų gerus darbus, o 
man tai paliks neužmirštamą jūsų 
yisų prisiminimą. Liotė Tolienė

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

TAI MUSU VISU LOTERIJA 
IR MES VISI LAIMIME

Tik už vieną dolerį galite 
laimėti $100.000 
neapmokestinamų dolerių

— $100.000. Be 
laimikių 
padarys labai 
visoje Ontario

Taip, mes turėsime savo loterijų Ontario 
provincijoje. Jų vadinsime "Wintario". 
Kas dvi savaites bus traukimas didžiojo 
neapmokestinamo laimikio 
to, bus 1350 kitų stambių 
kiekviename traukime. Tai 
laimingais daugelį žmonių 
provincijoje.

Bilieto kaina — tik vienas doleris.
Bilietai bus gaunami beveik visur, būtent, 
smulkių prekių krautuvėse, spaudos 
kioskuose, benzino stotyse, pieno 
parduotuvėse, maisto krautuvėse, 
restoranuose.

Bet tai tik pradžia. Loterijoje 
sutelkti doleriai per Kultūros ir Pramogų 
Ministerija teiks paramų įvairiai veiklai 
ir atitinkamiem įrengimam Ontario 
provincijoje. Tai dalykai, kuriais visi

galėsime džiaugtis. Taigi, matote, kad su 
"Wintario" visi laimėsime.

Kultūra ir pramogos bus 
didieji laimėtojai
Lėšos, sutelktos "Wintario" loterijoje, iš 
tikrųjų bus plačiai panaudotos. Didiesiems 
sporto renginiams, kaip Ontario vasaros 
žaidynės. Ir mažiesiems renginiams, kaip 
beisbolo aikštės įrengimas jūsų miestelyje. 
Sportiniam paruošimui, kad mūsų vaikai 
gautų geriausių apmokymų.

"Wintario" rems šimtus istorinių ir 
gamtos apsaugos projektų visoje 
provincijoje, būtent, tokias vietas kaip 
Šv. Marija tarp huronų, Nancy salos 
muzėjus, senasis Fort William. Taip pat 
rems mūsų praeities apsaugų pvz. per 
Ontario Kultūrinio Palikimo Fondų 
(Ontario Heritage Foundation).

Loterijos doleriai bus taipgi nepaprasta 
pagalba organizacijoms, kaip Ontario 
Meno Taryba (Ontario Arts Council). 
Vaizdinio meno institucijoms, kaip

I

McMichael galerija Kleinburge, didelėm 
galerijom, kaip Ontario Meno Galerija, 
ir mažom vietinėm galerijom. Vietiniams 
dailininkams, keramikams ir skulptoriams, 
kad galėtų tęsti savo darbus ir tobulėti. 
Visokio amžiaus muzikams visoje 
provincijoje, pradedant miestelių 
muzikantais, baigiant simfoniniais miestų 
orkestrais. Bus lėšų vaidybos teatrams, 
dramos sambūriams, moderniųjų ir etninių 
šokių grupėms. Pilietybės ir bendruomenės 
institucijoms, kaip Ateivių Namai 
(Welcome House) ir Piliečių Biuras 
(Citizenship Bureau).
Viskas prasidės gegužės 15
"Wintario" prasidės gegužės 15. Tai bus 
pirmojo traukimo diena. Po to bus 
traukimai kas dvi savaites. Kas dvi 
savaites. Nepraleiskite progos įsigyti 
bilietų pirmajam traukimui. Bilietai bus 
pradėti pardavinėti balandyje tik po vienų 
dolerį Mes žinome, kad jūs vienaip ar 
kitaip laimėsite. Su "Wintario" 
visi laimėsime.

@ ONTARIO LOTTERY CORPORATION
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Lituanistikos Institutas rengia išeivijos lituanistų suvažiavimą š.m. gegužės 
16 - 18 d.d. Klevelande. Nuotraukoje — posėdžiauja rengėjų talkos komi
tetas. Iš kairės: V. Rociūnas, J. Malskis, dr. R. Šilbajoris, St. Barzdukas 
ir K. žiedonis Nuotr. VI. Bacevičiaus

Remkime Lietuvos tikinčiuosius

Išeivijos lituanistu suvažiavimas
Lituanistikos Instituto penktojo suvažiavimo 

1975 m. gegužės 16-18 d. d. programa
Lietuvių Namai, 877 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119. Tel. 216-531-2131.
PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 16
8 v. vak. LI narių ir suvažiavimo svečių susipažinimo pobūvis (nemokamai).
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 17
9 —10 vai. Registracija. $5.00. (Paskaitininkai, posėdžio pirm, nemoka).

10 —10.30

10.30— 12.00

12.00— 1.30
1.30— 3.30

1.30— 3.30

3.30— 5.00

Atidaromasis posėdis: talkos k-to pirm. K. Žiedonio žodis, 
invokacija — kun. G. Kijauskas, SJ, 
LI pirm. dr. J. Gimbuto žodis

Mokslinis posėdis: ISTORIJA I, pirm. dr. J. Puzinas, 
Chicago, Illinois
Vincas Trumpa, Washington, D.C., “Valančius — istorikas” 
Dr. Juozas Jakštas, Lakewood, Ohio, “Žinios apie Lietuvą 
prancūzų XIV a. autoriaus Pilypo de Mėziėres traktate” 
Bendri pietūs ($2.50). Kalba JAV LB v-bos pirm. inž. J. Gaila 
Mokslinis posėdis: ISTORIJA II, pirm. dr. J. Puzinas 
Jonas Damauskas, Library of Intern. Relations, Chicago, 
Illinois, “Krevo akto autentiškumas”
Dr. Julius' P. Slavėnas, State University of New York, Col
lege at Buffalo, “Lietuva amerikiečių istorijos vadovėliuose” 
Dr. Jonas Puzinas, “Lietuvos genčių prekybiniai santykiai 
su Romos imperijos provincijomis pirmaisiais amžiais po 
Kristaus”
Mokslinis posėdis: LITERATŪRA, pirm. dr. Bronius Vaške
lis, Laffayette College, Easton, Pennsylvania
Antanas Vaičiulaitis, Washington, D.C., “Valančiaus raštų 
stilius”
Dr. Rimvydas Šilbajoris, Ohio State University, “Icchoko 
Mero kūryba”
Dr. Kęstutis Keblys, Southfield, Michigan, “Vaizduojamojo 
požiūrio technika Škėmos ir Sluckio romanuose”
Mokslinis posėdis: SOCIOLOGIJA, pirm. dr. Domas Kri
vickas, Washington, DC.
Dr. Benediktas V. Mačiuika, University of Connecticut, “So
cialinės ir kultūrinės problemos sukolektyvintame Lietuvos

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos’’ atskleidžia nepapras
tai skaudžią tikinčiųjų padėtį 
pavergtoje Lietuvoje. Persekio
jami ir baudžiami visi, kurie tik 
įtariami prisidėję prie Kroni
kos platinimo. Vėl šimtai naujų 
suėmimų ir kalinių. Grasinama 
sunaikinti ir taip menka laisvė 
tikinčiajam Lietuvoje. Už tiesos 
žodį įtariamieji smarkiai bau
džiami nei kriminalistai, o už
sienyje skelbiama pasauliui, kad 
sovietuose esanti tikėjimo lais
vė.

Kiekvienais metais, pradedant 
Gavėnia, skelbiamas vajus, 
LRK Šalpai, kurios uždavinys— 
padėti išsaugoti tikėjimą sovie
tų pavergtoje Lietuvoje. Visos 
lietuvių parapijos yra prašomos 
rengti maldos dieną už Lietuvos 
tikinčiuosius. Paskutiniaisiais 
metais daug lietuvių parapijų 
surengė Tikinčiosios Lietuvos 
Dieną. Pavyzdžiu gali būti Ka-. 
nados Lietuvių Katalikų Cent
ras, kuris kasmet pirmą kovo 
sekmadienį organizuoja tokią 
dieną. Ta proga daroma rinklia
va. Vis daugiau ir daugiau lie
tuvių parapijų JAV-se taip pat 
rengia maldos valandėles ir 
rinkliavas persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoj pagelbėti. Lietuvių 
parapijos Scrantono vyskupi
joj, vadovaujamos prel. J. Boll, 
meldėsi už Lietuvą ir padarė 
rinkliavas. Jautriai ir giliai ap
žvelgė Lietuvos Bažnyčios padė
tį vietos vyskupas savo laiške.

Prel. J. Kučingio rūpesčiu kas
met rengiama maldos diena ir' 
jos metu daugiausia aukų su
renkama persekiojamiems tikin
tiesiems. j

Vajus yra gera proga ir lietu
vių organizacijoms įsijungti į 
talką savo maldomis ir auko
mis. Lietuvos vyčiai, jų kuopos, 
apskritys bei centras nuoširdžiai 
remia LKR šalpos pastangas. 
Ateitininkai ir LK Moterų Są
jungos kuopos taip pat remia 
minėtąją šalpą. Kaikurios para
pijinės mokyklos kasmet sutau
po auką, ypač jaunimo reika
lams Lietuvoje.

Kadangi JAV vyskupai nebe
turi daugiau lėšų toliau remti 
LKR Šalpos darbus, patys lietu
viai turime dar labiau susirū
pinti, kaip pagelbėti savo bran
gios šalies tikintiesiems. Sunai
kinimo kardas kėsinasi į pačias 
Lietuvos laisvės gyvybės šaknis 
— tikėjimą bei tėvynės meilę. 
Žiauriausia ateitis yra jaunosios 

-kartos. Laisvėje gyvenantieji 
esame jų stiprybės šaltinis. Čia 
mus riša su jais ne tik gailestin
gumas, bet ir pareiga visais ga
limais būdais stiprinti jų viltį 
bei ištvermę.

Auką, kuri atleidžiama nuo 
mokesčių (JAV-se) siųskite:

Lithuanian Catholic
Religious Aid,
64-09 56 Rd., Maspeth, 
N.Y. 11378, USA.

LKR valdyba

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

kaime”
Dr. Vytautas S. Vardys, University of Oklahoma, “Tautišku
mas ir socialinė kaita Baltijos respublikose”

3.30— 5.00 Mokslinis posėdis: TAUTOTYRA IR KRAŠTOTYRA, pirm. 
Ant. Mažiulis, Boston College
Elena Bradūnaitė, University of Ind., “Eglės pasakos kilmė” 
Birutė Saldukienė, U.S. Geological Survey, Washington, D.C., 
“Lietuvos geologinių sluogsnių amžius” (iliustruota)

5,15— 6.30 Lituanistikos Instituto narių susirinkimas
8,00 Suvažiavimo banketas su vakariene ($10.00). Vadovauja Mil

da Lenkauskienė. Svečių pristatymas, gautieji sveikinimai. 
Meninė dalis: LTM Čiurlionio ansamblio kanklių orkestras, 
vad. Ona Mikulskienė

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI
636. Slyžys, Henrikas, Sault St. Ma

rie, 13 metų amžiaus, Kazimiero 
ir Klementinos sūnus, $100 įna
šą sudarė iš menko savo uždar
bio, kuris jam buvo išmokamas 
už vietos laikraščio išnešiojimą.

ĮNAŠUS PAPILDĖ
23. KLB Otavos apylinkė iki $1.900 

367. KLB Rodney apylinkė iki 200 
266. Pik. P. Traškevičiaus

atm. iki 1.000
243. Mingėla, Antanas iki 650 
251. Juodis, Marcijonas iki 2.000
48. Kredito Koop. "Para

ma” iki 1.150
455. Rimšų, Kamilės ir Prano

atm. iki 200
KLB Otavos apylinkė savo įnašais 

yra pirmaujanti organizacija. Pasta
rąją šimtinę sudarė ir atsiuntė L. 
Fondo įgaliotinis inž. Alb. Paškevi
čius. Per jį atėjo ir dr. J. Rimšaitės 
papildomas tėvelių įamžinimui įna
šas. — M. Traškevičienė, su gilia 
meile “savo vyrą prisimindama, jo 
vardu įnašus pakėlė dar viena šim

tine. — KLB Rodney apylinkės įna
šą atsiuntė pirm. Jonas Statkevičius.
— Hamiltoniškiai A. Mingėla ir M. 
Juodis tai tikri ir nuoširdūs lietu
viškos dvasios aristokratai. Šį kartą 
abu atėjo su stambesnėmis sumomis.
— Taipgi nemažiau mus džiugina lie
tuvių kredito kooperatyvoo “Para
mos” gražus augimas, metai iš metų 
Lietuvių Fondo rėmimas ir jo po
zicijų stiprinimas. Nuoširdūs ačiū!

Šių metų balandžio 19 d. Toronte 
įvyks KL Fondo tarybos posėdis, ku
riame, be įvairių organizacinių rei
kalų svarstymo ir aptarimo, numa
tytas ir pelno paskirstymas.

Vertindami Romo Kalantos kilnų 
pasiaukojimą tėvynei Lietuvai, ge
riausiai jį pagerbsime prisidėdami 
savo auka prie jo įamžinimo Kana
dos Lietuvių Fonde. Įnašai priimami 
lietuvių kredito kooperatyvuose 
Montrealyje, Hamiltone ir Toronte 
arba siunčiami iždininkui šiuo adre
su: P. Bastys, 70 Indian Grove, To
ronto, Ont., M6R 2Y4.

KL FONDO VALDYBA

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 18
8.30—10.00

10 —11
11 —12
12 — 1.00
1.00— 3.00

1.30— 3.00

3.10— 5.30

5.30— 5.45

Pusryčiai. Lituanistikos Instituto skyrių posėdžiai
Mišios lietuvių parapijos šventovėje. Kun. L. Zaremba, SJ 
Lituanistikos Instituto tarybos posėdis
Pertrauka kavinėje
Mokslinis posėdis: KALBOTYRA, pirm. L. Dambriūnas, 
Washington, D.C.
Dr. William R. Schmalstieg, Pennsylvania State University, 
“Priebalsių palatizacija prieš priešakinius balsius baltų kal
bose, specialiai atsižvelgiant i prūsų kalbą”
Dr. Antanas Klimas, University of Rochester, “Baltų ir slavų 
kalbų santykių tyrinėjimai 1970 -1975 metais”
Leonardas Dambriūnas, “Bendrinės kalbos raida per pasta
rąjį pusšimtį metų”
Mokslinis posėdis: PSICHOLOGIJA, pirm. dr. I. Užgirienė, 
Clark University, Worcester, Massachusetts
Dr. Vytautas Černius, Temple University, Philadelphia, 
Penn., “Akultūracijos klausimu”
Dr. Ina Užgirienė, “Apie psichologinę dvikalbiškumo reikš
mę vaikystėje”
Mokslinis posėdis: MENOTYRA, pirm. A. Tamošaitis, Kings
ton, Ont.
Archit. Jonas Mulokas, Chicago, Illinois, “Lietuvių architek
tūros problemos išeivijoje” (iliustruota)
Kun. Algimantas Kezys, SJ, Chicago, Ill., “Lietuvių išeivijos 
sukurtos kultūros vaizdinė dokumentacija etninių studijų 
reikalams” (iliustruota)
Dail. Antanas Tamošaitis, “M. K. Čiurlionio dailės bruožai” 
(iliustruota)
Suvažiavimo uždarymas.

KOVOJANT SU VĖŽIO LIGA
“Didžiuosius ginklus kovoje prieš 

vėžį valdo gydytojai, mokslininkai 
ir slaugės. Kanados Vėžio Draugijos 
tarnybos savanoriai dirba užfrontė
je, žadindami ligonių viltį, teikdami 
pagalbą ir keldami nuotaiką” — pa
reiškė ponia Ethel Anderson, pirmi
ninkaujanti Kanados Vėžio Draugi
jos metropolinio Toronto rajono li
gonių tarnybai.

“Dažnai mūsų tarnybos ligoniams 
vertė yra tuo didesnė, kad jos per
sonalas pats yra patyręs vėžio ligą” 
— pabrėžė ponia Anderson. Anot 
jos, “jos tikslas yra padėti ligo
niams pasiekti geriausių rezultatų fi
zinėje ir psichologinėje rehabilita- 
cijoje”.

“Moterys, kurioms neseniai buvo 
padaryta krūties operacija, būna 
prislėgtos ir savimi abejojančios. 
Mūsų tarnybos (Mastectomy Visiting 
Service) savanorės lankytojos, turė
jusios panašią operaciją, su gydyto
jo sutikimu, lanko pacientes ligoni
nėse ir jas užtikrina, kad pasveiki

mas yra galimas, kad jų išvaizda ga
li būti normali ir kad jos vėl galės 
dalyvauti veikloje. Be to, jos teikia 
praktinių sugestijų apie aprangą, 
gimnastiką ir kitas asmenines gali
mybes, padedančias grįžti į normalų 
gyvenimą”.

Vyrai ir moterys gali naudotis pa
slaugomis organizacijų “Lost Chord 
Clubs” (Stygų Netekusių Klubai), 
ir “Nu Voice Clubs” (Balso Neteku
sių Klubai), kurios padeda neteku
siems balso organo su kalbos terapi
ja, psichologiniais patarimais, pra
mogų ruošimu ir pasitikėjimo įdie
gimu.

Kanados Vėžio Draugijos paska
tinti klubai (ostomy clubs) taip pat 
gali padėti pacientams, turėjusiems 
vidurių operaciją.

Kanados Vėžio Draugijos balan
džio mėnesio aukos skiriamos vėžio 
tyrinėjimams, visuomenės informa
vimui ir būtinajai tarnybai, besirū
pinančiai vėžio ligoniais.

Suvažiaviman kviečiama plačioji visuomenė, besidominti mūsų litua
nistų darbais. Iš viso bus 20 paskaitų, kurių trys skiriamos vysk. M. Valan
čiaus ir dail. M. K. Čiurlionio šimtametėm sukaktim.

LĖŠOS LIETUVAI LAISVINTI
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 1974 metų apyskaita

Iš viso $25,007.62 19,009.36

Pajamos 1974 1973 1974 1973
Toronto apyl. $11,000.00 $8,000.00 Wellando $182.00 $201.00
Hamiltono 2,425.00 2,200.00 Edmontono 278.00 183.00
Delhi 964.00 810.00 Sault Ste. Marie 287.00 175.00
Montrealio 800.00 530.00 Calgary 120.00 148.90
Windsoro 400.00 474.00 Ottawos 164.00 115.00
Sudburio 607.00 451.00 Winnipego 194.00 114.19
Londono 585.00 382.43 Vancouverio 180.00 75.00
St. Catharines 399.00 299.00 Thunder Bay 47.50 —
Rodney 246.00 234.00 Atskirų asmenų 570.00 227.00
Oakvillės 292.00 226.00 %% už indėlius 399.86 456.64

Iš viso pajamų $20,146.36
1974. I. 1 likutis 4,867.62

15,352.16
3,657.20

Išlaidos
Įteikta Tautos Fondo centrui VLIKo seimo metu Bostone .......... $18,000.00
Skelbimai spaudoje ir per radiją ................................................... 152.00
Raštinės, pašto ir susisiekimo išlaidos ........................................ 75.00
Suvažiavimo išlaidos........................................................................... 100.00
Kelionė (lėktuvu) ir kitos išlaidos, padarytos dalyvaujant
VLIKo seime Bostone 1974. XII. 7-8 dienomis ............................. 142.75

Iš viso išlaidų $18,469.75
1975. I. 1 likutis 6,537.87

Balansas $25,007.62
Pinigai laikomi Toronto “Paramos” ir Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyvuose.
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

A+A
VLADUI JACKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

broliams BENIUI, STASIUI, ZIGMUI bei kitiems 

šeimos nariams —
O. /. Delkai

A+A
ONAI NOLIENEI mirus, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
ALBERTĄ NOLIŲ, dukrą JANINĄ KUNCAITIENĘ, 
sūnus VYTĄ ir ELIŲ bei jų šeimas —

M. V. Fedaravičiai 
Winnipeg, Man. E. Fedaras ir šeima

Mylimam TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, sūnų JONĄ VIERAITJ, jo šeimą 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia —

A. M. Andruliai

Ina Kličienė ir Kanados pašto ministeris Bryce Mackasey lietuvaičių su
rengtoje parodoje, kur “Vaivorykštės” projekto dalyvės rodė tautodailės 
kūrinius Montrealyje ir supažindino kanadiečius su audimo menu

$20: Ona Baliūnienė, Sofija Sku
čienė, Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija; $15: Palm Beach Lietuvių 
Klubas, Juno Beach, Fla.; Rudis Vi- 
lembrektas, Lilija Šukytė; $10: P. 
Tamutis, Sudburio Medž. ir Žūki. 
Klubas “Geležinis Vilkas”; $8: Fe
liksas Rimkus; $7: Sof. Pyževienė.

$5: Jonas Lukoševičius, Vikt. Vai
čiūnas, A. T. Gureckas, kun. dr. F. 
Jucevičius, p. Turulienė, Br. Rup
eikas, Kostas Jasudavičius, p. Matu
lionis iš JAV, Vine. Lukauskas, G. 
Lingaitis, J. Simanas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$25: Benediktas ir Nijolė Kašinskai; 
po $15: Aldona Dulaitienė, Ed. Ga- 
linaitis, Jonas Žaldokas, Jonas Luko
ševičius, Vine. Tamošiūnas, dr. V. D. 
Kvederas, W. Maciunskas, J. Žilys, 
Kostas Jasudavičius, J. Liuima, Vyt. 
Čekanauskas, Pr. Gudžinskas, K. 
Daukas, L ArdaviČienė, Alb. Artič- 
konis, dr. S. Čepas, Ant. Masaitis, 
Alb. Šiukšta, M. Ignatavičius, Vyt. 
Prūsaitis, G. Lingaitis, Ant. Šeputis, 
P. Janulis, J. Govėdas. $3: B. Gu-

T. Žiburiams’aukojo
dinskas, Ant. Šeputis; $2: Z. A. Ged
minas, M. Zawadskas, dr. J. Urbai- 
tis, St. Barauskas, Elzė Tamulionie- 
nė, A. Gvazdaitis, kun. A. Glevec- 
kas, M. Rudokienė, J. Žilionis, Ad. 
Kaulius, John Gris, S. Tamašauskas.

$2.50: A. Skaisgirys; $1.25: E. Ma- 
čiulaitis.

Nuoširdi padėka visiems spaudos 
rėmėjams.

RALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Aukojame daug kam. Neuž
mirškime, kad aukų yra reika
linga ir lietuviškoji spauda.

ATEIZMAS....
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

je, apie šią Tarybų valstybės pozici
ją neužsimena. Taip jiems lengviau 
drumsti vandenį ir tariamai ginti ti
kinčiųjų reikalus, o iš tikrųjų iškrai
pyti tarybinius įstatymus, šmeižti 
mūsų tikrovę.

Tenka padėkoti K. Tumėnui 
už jo atvirą priminimą, kad val
džia kiša nosį net ir į suaukotų 
lėšų panaudojimą religiniams 
tikslams, juos suprasdama pagal 
ateistinį kurpalį, kuris, deja, ne- 
visada sutampa su tikinčiųjų po
reikiais. Tarybinių įstatymų 
mums, gyvenantiems užsienyje, 
nereikia iškraipyti, nes juos pa
kankamai iškraipo valstybinio 
ateizmo atstovai. K. Tumėnas 
teigia: “įstatymas baudžia tuos,
kurie kursto neapykantą neti
kinčiųjų ar tikinčiųjų atžvilgiu”. 
Lig šiol dar neteko nugirsti, kad 
bent vienas valstybinio ateizmo 
atstovas būtų susilaukęs baus
mės už tikinčiųjų teisių pažei
dimą. V. T.

Tautinių šokių 
vienetų registracija

Lietuvių tautinei kultūrai ugdyti 
ir lietuvybei išlaikyti JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba, kar
tu su Lietuvių Tautinių šokių Insti
tutu, rengia penktąją lietuvių tauti
nių šokių šventę 1976 m. rugsėjo 1 d. 
Čikagoje, International amfiteatre, 
šventės rengėjų komitetas sudarytas 
Čikagoje, pirmininkaujant Br. Juo
deliui.

šventėje dalyvauti kviečiami visi
laisvojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių vienetai. Programoje numaty
tos 4 šokėjų grupės: vaikai (10-12 
metų), jaunuoliai (13-17 metų), jau
nimas (per 17 metų) ir šokėjai ve
teranai. šventėje norintieji dalyvau
ti šokėjų vienetai dabar prašomi re
gistruotis iki š.m. birželio 1 d. pas 
šventės programos direktorę Galiną 
Gobienę, 6849 Vernin Ave., Dear
born Hgts., Michigan 48127, USA. 
Vienetų vadovai prašomi registruo
tis lietuvių tautinių šokių kursams, 
kurie įvyks š.m. rugpjūčio 17-24 d.d. 
Dainavos stovykloje.

V TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
RENGĖJŲ KOMITETAS
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Mėgstate rašyti? 
Esate kūrybiškas?

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

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

Ontario nori, kad jūs 
gautumėte atitinkamą 

dalį 375 milijonų 
doleriu sumos 

mokesčiu kreditus

TAX CREDIT SYSTEM
FHH751B

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

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

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



Fragmentiniai Ryliškio atsiminimai
J. JAKŠTAS

Vienas mokslininkas yra pa
sakęs, kad istorinis veikalas yra 
paties autoriaus projekcija Į 
praeitį: pats savo mintimis per
sikelia i jų tarpą ii- tampa tarsi 
jų gyvenimo dalyviu, ši moksli
ninko mintis geriausiai tinka 
autobiografinių ir atsiminimų 
veikahi autoriams. Tokių knygų 
autoriai plaukia laiko tėkme ir 
aprašinėja, ką mato savo dvasi
nėmis akimis. Atsiminimai yra 
autoriaus pergyvenimai, asme
ninė jo kūryba.

Itin savita kūryba yra 1974 
m. pasirodę Andriaus Ryliškio 
“Fragmentai iš praeities mig
lų”. Atsiminimai itin originalūs 
ir išsiskiria iš įprastų atsimini
mų prie jų pridėtais autoriaus 
senelio Anupro pasakojimais- 
Jie užima apie trečdalį knygos 
(194 p. iš 523 p.). Matyti, sene
lio būta kalbaus pasakotojo, kad 
vaikaitis tiek daug istorijų iš jo 
girdėjo.

Senelio poringės
Senelis pasakoja apie vieno 

rytų augštaičių kampelio kai
miečių archaišką (J. Gliau
dės žodžiu tariant) gyvenimą 
nuo maždaug 1863 m. iki 1885. 
Pasakojimai gyvi, patrauklūs, 
vaizdingi. Ta archaiška knygos 
dalis primena Katkaus nepri
klausomoje Lietuvoje išleistą 
“Balanos gadynę”. Pasakojimai 
sukasi daugiausia apie baudžia
vinius laikus. Ar jie visose 
smulkmenose derinasi su isto
rine tikrove, tik mokslinis nag
rinėjimas pagal patikimus šalti
nius tegalėtų duoti tikrą atsa
kymą. Skaitančiam autoriaus 
pateikiamas jo senelio poringes 
susidaro įspūdis, kad jų visuma 
yra “non fiction novel”.

Labiausiai patraukia skaitytojo 
dėmesį ir arčiausiai prieina prie 
istorinės tiesos tuose senelio pa
sakojimuose rytų augštaičių 
kampelio — Labanoro, Kutkiš- 
kių, Molėtų, Tauragnų, Intur
kės parapijų — lietuvių persi
kėlimas į Mogiliavo guberniją 
ir įsikūrimas jos kaimuose.

Šiose senelio poringėse at
skleidžiamas vienas mūsų glū- 
daus spaudos draudimo laiko
tarpio istorijos lapas. Čia išky
la vardai ir pirmųjų didelių Vil
niaus krašto lietuvybės žadinto
jų — kunigų Silvestro Gimžaus
ko ir Aleksandro Burbos. Jie 
pavaizduoti ir kaip draudžiamos 
lietuvių spaudos platintojai. 
Amerikos lietuviams ypač arti
mas turėtų būti senelio užsimin
tas A. Burba, vėliau tapęs iški
liuoju veikėju šiame krašte- Ta
da jis buvo Labanoro klebonu. 
Čia pateiktas iki šiol nežinomas 
papildymas prie šio garbingo 
lietuvio biografijos. Pagal Ryliš
kio pasakojimą, Burba organi
zavo lietuvių keilonę į Mogilia
vo guberniją, sutvarkė jų doku
mentus ir davė jiems kelionės 
raštą, pagal kurį jie gaudavo 
svetingą priėmimą klebonijose 
ir šiaip stambesniuose ūkiuose, 
kur keliauninkai su vežimais ir 
manta apsistodavo.

Jaudinantis vaizdelis, kaip 
Burba savo parapijos šventovė
je 1885 m. per šv. Jurgio atlai
dus (bal. 23 d.) atsisveikino su 
į Uždnieprį išvykstančiais lie
tuviais. Pateikiamas ir jo pa
mokslo turinys, kuris suskamba 
tikra aušrininko kalba. “Juk lie
tuvių kartų kartos gimė mūsų 
žemėje, kurios kovojo su kryžio
kais vokiečiais ir kitais mūsų že
mės pavergėjais. Mūsų protė
viai kovojo ir kūrė geresnę atei
tį žengiančiom kartom, nors ir 
jom tenka kovoti”. Tik “Auš
ros” sąjūdžio paveiktas veikėjas 
taip galėjo prabilti. Aušrininko 
dvasia kalba ir baigiamuose pa
mokslo žodžiuose (kaip jie auto
riaus seneliui perteikti): “To
liau pamokslininkas kvietė jau
nimą prie doros, mergaitėms 
patarė branginti rūtas ir lietu
viškus darželius puoselėti, mo
tinas kvietė savo vaikams dai
nuoti lietuviškas dainas, pasa
koti apie Lietuvos krašto gro
žį”.

Pirmoji knygos dalis (senelio 
pasakojimai) baigiama aprašy
mu 325 km. kelionės į Uždniep
rį, įsikūrimo Ryliškių šeimos ir 
kitų lietuvių Malkavos kaime. 
Senelio kalba apie įsikūrimą 
pažymėta 1910 m. data, kai au
torius jau buvo 13 m. (gimęs 
1897). Šioje vietoje skaitytojas 
su istoriniais polinkiais lauktų, 
kad jis pats ką nors pridurtų iš 
savo atsiminimų apie tą jų nau
jakurių kaimą, apie mūsų tau
tiečių vsiuomeninį gyvenimą to
je svetimoje aplinkoje, jų švie- 
timąsi ir tautinį išsilaikymą- De
ja, autorius, baigęs senelio pa
sakojimus, palieka Malkavos 
kaimą ir ima kalbėti palaidais 
vaizdais. Pirmas jų yra kelionė 

į Vilnių (1908), kuri gan įspū
dingai, su menininko įsijautimu 
pavaizduota. Nuo šios vietos 
prasideda autoriaus epopėja — 
jo mobilizacija 1916 iki grįžimo 
Į Lietuvą 1923 m.
Karo bei revoliucijos audroje
čia jau paliečiamas didelis 

istorinis vyksmas. Autorius pa
sakoja pagal evoliucijos princi
pą, bet tarpusavyje nesusietais 
vaizdais — istoriniais, buiti
niais, išpūstais, sensacingais, 
patraukiančiais skaitytojo dė
mesį. Kaikurie pasakojimai at
rodo lyg kokios legendos (pvz. 
vieno Krasnodaro profesoriaus 
kalba apie jotvingius).

Autorius mėgsta pasakoti gir
dėtus mokslinius pranešimus, 
žinoma, ne pažodžiui, bet “pa- 
prasmiui”, tariant jo nuolat kar
tojamu žodžiu. Pasakojami vaiz
dai yra “filosofiški”, atsiknoję 
nuo istorinės tikrovės. Tai dau
giau teorizavimas įvairiais klau
simais. Autoriaus polinkis kal
bėti abstrakčiomis teorijomis 
nesikeičia net ir tokiose aplin
kybėse, kur tiktų degančios tik
rovės pavaizdavimas. Štai dvie
juose straipsneliuose “Aš Pet
rapilyje” ir “Pokalbis apie lite
ratūrą” Ryliškis pasisako buvęs 
Petrapilyje 1917 m. spalio mėn. 
dienomis, kai vyko bolševikiška 
revoliucija. Jis mini net ir tos 
revoliucijos datą — spalio 25 
d., kai bolševikai puolė Žiemos 
rūmus ir nuvertė Kerenskio vy
riausybę, tačiau apie revoliuciją 
nė žodelio. Tą pačią naktį jis 
sau ramiai vedė pokalbį su 65 
metų pensininku apie literatū
rą, istoriją, meną, astronomiją 
ir net komunistų manifestą. Čia 
pat vykstančio revoliucijos siau
tulio jis nematė. Aplamai, tas 
epochinis autoriaus gyventas 
laikotarpis su karu, revoliuci
jomis, pilietinėmis bei tautinė
mis kovomis Rusijoje nėra isto
riškai, dalykiškai pagvildentas. 
Ryliškis dengia istorinę tikrovę 
visokiais teoriniais postringavi
mais.

Nepriklausomos Lietuvos 
nuotrupos

Nepriklausomai Lietuvai au
torius skiria vos 60 puslapių su 
viršum. Atvykęs į ją jau visai 
įsikūrusią ir nepažinęs jos pra
eities gyvenimo, jis neturėjo ko 
savito apie ją pasakyti. Dau
giausia kalba apie Varėną, kur 
nuo 1924 iki 1944 gyveno, bū
damas pradžios mokyklos mo
kytoju. Duoda šiek tiek Varėnos 
istorijos ir paberia legendų. Čia 
ir istorinė Mindaugo pilis randa 
sau vietą vieno raisto saloje. Ar 
ta legendinė Varėnos apylinkės 
Voruta turi ką bendro su Min
daugo sostine, lieka neaišku. 
Tačiau originalūs autoriaus 
samprotavimai, ypač apie vieto
vardžius su “vor”, verti dėme
sio. šiaip politinė ir visuomeni
nė buitis, kaip ir prasikišantie- 
ji įvykiai, kaip 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas, voldema- 
rininkų pučas 1934 m. birželio 
7 d., ūkininkų streikas 1935 m. 
rugpjūčio mėn. gan paviršuti
niškai suminėti.

Plačiau paliestas autoriui ar
timos apylinkės incidentas prie 
demarkacijos linijos ir po to se
kęs lenkų ultimatumas. Šia pro

Ročesterio jaunimo teatras Klevelande suvaidino V. Kudirkos satyrą “Vir
šininkas”, kurią scenai pritaikė rašytojas J. Jankus, režisavo A. Ciemenis. 
Nuotraukoje — I veiksmo vaizdas Nuotr. VI. Bacevičiaus

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

ga autorius pateikia vieną mažą 
naują istorinį faktelį — tuome
tinio min. pirmininko VI. Miro
no pasakojimą apie lenkų ulti
matumą ir jo įteikimo aplinky
bes. Tiesiog pranašiški buvo Ry
liškio pateikti baigiamieji Miro
no pasikalbėjimo žodžiai: “Pa
galiau dabartinis politinis fer- 
mentavimasis pasaulyje artėja 
prie nežinomybės ir kvepia žmo
nių krauju” (392 p.).

Išskirtinai plačiai kalbama 
apie sovietų įgulas Alytuje ir jų 
didelį judėjimą per Varėną. Ne
susilaikoma vietomis ir nuo 
menkaverčių pastabų sovietų 
įgulų atžvilgiu. Sovietų ultima
tumo įteikimu ir okupacija bai
giamas pasakojimas apie nepri
klausomą Lietuvą.

Baigiamoji dalis — okupaci
jų laikai ir tremtis pilni visokių 
nuotykių, bet jie nepasako nie
ko naujo. Tai “common places” 
mūsų istorijoje. Pasakojimai su
kasi apie Varėną, Birštoną, kur 
autorius buvojo. Kiek išsamiau 
pasisako apie kalinimą Mari
jampolės kalėjime po didelių 
suėmimų 1940 m. liepos 12-13 
d.d. Ilga kalba apie enkavedistų 
tardymą kalėjime galėjo būti 
trumpesnė, be biografinių užuo
minų, kurių ir šiaip netrūksta 
visame veikale. Iš gyvenimo Vo
kietijoje duodamas vienas intri
guojantis vaizdelis — carinio 
rusų karininko pasakoijmas 
apie gen. Kleščinskį. Ta istorija 
apie Kleščinskį yra paaiškini
mas, dėl ko jis, aprūpintas gera 
pensija, šnipinėjo sovietų nau
dai. Tai darė savo likusios Sov. 
Sąjungoje šeimos gerovei.

Baigiamosios pastabos
Andriaus Ryliškio atsimini

mai ne iš istorinės perspektyvos 
parašyti. Autorius nepaiso isto
rinio vyksmo tarp 1863 m. ir 
1949 m., kurių ribose jis kuria 
lietuvių buities vaizdus. Skai
tant paties autoriaus pasipasa
kojimus, susidaro įspūdis, jog 
jo esama labai imlaus proto 
žmogaus. Jis, vėtytas ir mėtytas 
po plačią Rusiją, beveik nuo 
Karpatų kalnų iki Kazachstano 
ir nuo Petrapilio iki Kaukazo, 
daug matė, daug girdėjo, daug 
skaitė, sutiko nemaža mokslo 
žmonių ir, klausydamas jų pra
nešimų bei vesdamas pašneke
sius su jais, savinosi jų žinias. 
Jis pateikia jas skaitytojui “pa- 
prasmiui”.

Autorius lyg prisidengia tei
kiamų pergyvenimų ir žinių 
gausa ir kuo mažiausiai kalba 
apie save. Pvz. nekalba apie sa
vo išsimokslinimą. Lietuvoje 
buvo becenziu pradžios mokyk
los mokytoju, po poros metų įsi
gijo cenzą. Atrodo, autoriaus 
esama pavyzdingo savamokslio, 
ėjusio per gyvenimą su žinių 
troškimu. Jis sukaupė jas į šį 
veikalą. A. Ryliškio fragmentai 
panėši į literatūros rūšį, kuri va
dinama “short stories”. Kas 
mėgsta šią literatūrą, teima Ry
liškio atsiminimus į rankas ir 
teskaito- Nebus nuobodu.

Andrius Ryliškis, FRAGMENTAI 
IS PRAEITIES MIGLŲ. Atsimi
nimai I, 536 psl., 1974 m. Reda
gavo Povilas Gaučys, spausdino 
“Draugo” spaustuvė, 4545 West 
63rd Street, Chicago, Ill. 60629.

Alfonsas Dargis, Kompozicija (aliejus). Šis paveikslas yra nupirktas “Ha
nover Bank” Ročesteryje. Jo paveikslų paroda bus Toronte balandžio 19 - 20

POETINIS OBCARSKO DEBIUTAS
Česlovo Valdemaro Obcarsko 

eiles tie, kurie iš viso poezija 
domisi, yra jau skaitę mūsų iš
eivijos periodikoje. Ir gana se
nokai. Taigi, debiutantas nėra 
jaunuolis. Jo poezijos pirmasis 
rinkinys, išleistas praeitų metų 
pabaigoje, pavadintas “Laikai 
neša žmones”. Įmantrokai. Ir ji
sai gana būdingas šio poeto ei
lėraščiams. Jie taip pat gravi- 
tuoja neva tai į gelmes, jausmų 
racionalizavimą, savotišką filo
sofiją, vengdami paprasto ir tie
saus pasisakymo. Naudojasi jis 
gana dažnai Aisčio pradėtąja ir 
vėliau gana nuosekliai Nykos - 
Niliūno puoselėjama, tačiau re
tai kur pateisinama maniera kai
šioti į posmus įvairius prancū
ziškus žodžius, vardus arba fra
zes, tarytumei jais būtų įmano
ma kūrinį pagerinti arba pada
ryti rafinuotesnių. Labai dažnai 
tokie kamšalai padvelkia noru 
pasirčodyti, va, štai, gerbiamieji, 
aš visai “liuosai” plaukioju 
prancūziškos (vokiškos etc.) kul
tūros vandenyse. Geri eilėraš
čiai dažniausiai yra be galo pa
prasti, kai sugebama atrasti 
žmogiškajai būsenai ar nuotai
kai patį taikliausią (ne įmant
riausią) žodį. Poeziją turėtų ga
lėti išgyventi kiekvienas skai
tantis (t.y. daug skaitantis — ir, 
be abejonės, poeziją) be specia
laus rakto arba svetimžodžių žo
dyno. Poezija nėra kažkokių 
dvasios aristokratų uždaro klu
bo turnyras. Bent taip man at
rodo.

Obcarsko poezijoje be galo 
daug įtakų. Kartais net tame pa
čiame eilėraštyje randi ištisus 
vaizdus tarytumei nusirašytus iš 
Niliūno, Bradūno, Nagio poezi
jos. Taigi, Obcarskas, kaip pa
prastai sakoma, nėra dar radęs 
savo kelio. O tai gana pavojin
gas ženklas, nes, kaip jau minė
jome, debiutantas rašo senokai 
ir turbūt yra maždaug “Žemės” 
generacijos poetų amžiaus susi
laukęs. Jieškojimams jam laikas 
bus jau praėjęs. Pačiai knygai 
autorius davęs labai gražų Rai
ner Maria Rilkes motto. Ir tai 
dar labiau nuliūdina skaitytoją. 
Niekur šioje knygoje, deja, nė
ra tų “.. . tylių kasdienybės va
landų dialogo su amžinybe . . .”

O tačiau knyga, galų gale, ne

Konkursai Valančiaus tema
Lietuvių Rašytojų Draugija skel

bia vysk. Motiejaus Valančiaus tema 
romano, dramos, novelės konkursą 
ir tuo atžymi jo 100 metų mirties su
kaktį.

ROMANAS — 1.000 dol. premija. 
Reikia parašyti rašomąja mašinėle 
dviguba interlinija mažiausia 200 
puslapių romaną, kuriame atsispin
dėtų vysk. M. Valančiaus veikla ir 
jo reikšmė lietuvių tautai.

DRAMA — 500 dol. premija. Ji 
gali vaizduoti vieną vysk. M, Valan
čiaus gyvenimo iškarpą, kuri iškel
tų jo asmenybę ir jo reikšmę lietu
vių tautai. Drama turi būti pritaiky
ta mūsų teatro sąlygom — nesunkiai 
pastatoma ir maždaug per 2 vai. su
vaidinama.

NOVELE — 250 dol. premija. Ji 
gali vaizduoti vieną kurį vysk. M. 
Valančiaus gyvenimo momentą, ku
ris išryškintų jo idėjas. Novelės il
gis — apie 20-15 puslapių (ne il
gesnė).

ADRESUOTI: Vysk. Valančiaus 

piktina. Labiausiai dėlto, kad 
jaučiame kažkur giliai po visais, 
geriau pavykusias, netaip gerai 
pavykusiais arba visiškai nepa
vykusiais posmais subtilią ir be 
galo užsidariusią asmenybę, 
nuoširdžiai (ieškančią komuni
kacijos su kitu žmogumi. Per 
poetinį žodį. Nėra čia tos akiplė
šiškos grafomaniškos bravūros, 
pirkliško brukimo arba nesma
gaus apsinuoginimo, kuriuos 
skaitydamas pradedi jausti be
veik fizinį nesmagumą. Obcars
kas nėra grafomanas. Bet ir iki 
savito poetinio žodžio jo dar 
laukia be galo ilgas kelias. Per- 
ilgas. Ir todėl savotiškai grau
du, nes tokiems žmonėms turė
tų mūzos būti duosnesnės.

Felikso Ramonio viršelis ir 
vinjetės nepaprastai mėgėjiš
kos. Jeigu jis yra mokęsis dai
lės, tai tikrai nieko neišmoko 
nei apie grafiką, nei apie knygų 
iliustravimą.

Česlovas Valdemaras Obcars
kas, LAIKAI NESĄ ŽMONES. 
Išleido žurnalas “Šaltinis” Didž. 
Britanijoje 1974 m. 103 psl. Kai
na 75 penai arba 3 doleriai.

Jonas Vakaris

Rašytojas Jurgis Jankus, gyvenąs Ro
česteryje, skaitys savo kūrybą litera
tūros vakare Toronte Prisikėlimo 
Parodų salėje balandžio 20, sekma
dieni, 7.30 valandą vakaro

Konkursas, c/o Kultūros židinys, 
361 Highland Blvd., New York, N.Y. 
11207, USA.

PASIRAŠOMA slapyvardžiu. At
skirame voke, ant kurio užrašytas 
slapyvardis, reikia Įrašyti vardą, pa
vardę, adresą, telefoną. Bus atida
rytas tik vienas, premiją laimėjusio 
vokas. Kiti vokai bus komisijos su
deginti.

Kūriniam įvertinti bus sudaryta 
komisija. Jos sudėtis bus paskelbta 
spaudoje.

PREMIJOS MECENATAS — dr. 
Jonas P. Lenktaitis, “Patria” lei
dyklos savininkas, buvęs Vilniaus 
filharmonijos direktorius, Vilniaus 
operos organizatorius ir direktorius, 
lietuviškos kultūros puoselėtojas ir 
rėmėjas.

Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dyba jam nuoširdžiai dėkoja, kad jis 
suprato reikalą atžymėti didįjį tau
tos vyrą vyskupą Motiejų Valančių 
naujais, kūrybą skatinančiais žy
giais.
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
ETNINES KULTŪROS CENTRAS 

Ohio valstybiniame Kento universi
tete balandžio 26, šeštadienį, 8 v.v., 
rengia Klevelando “Grandinėlės” 
koncertą, kurio pelnas yra skiriamas 
lietuvių stipendijos fondui. Siam fon
dui norima sutelkti $50.000. Stipen
dijas gaus lietuvių kilmės studentai, 
disertacijoms pasirenkantys temas 
apie Lietuvą ar lietuvius. Universi
tetas jau turi lietuvių kalbos kursą. 
Visi lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti “Grandinėlės” koncerte ir pa
remti stipendijos fondą. Bilietai bus 
gaunami prie įėjimo didžiojon audi- 
torijon. Jų kaina: suaugusiems — $2, 
studentams ir vaikams — $1.

SIDABRINĘ VEIKLOS SUKAKTĮ 
Omahoje, Nebraskos valstijoje, ge
gužės 4 d. paminės vietinis choras 
“Rambynas”, vadovaujamas kompoz. 
Broniaus Jonušo. Minėjimas bus 
koncertinio ir akademinio pobūdžio 
su specialiu pobūviu.

N. ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAU
GIJA Bostone 1974-71 m. koncertų 
sezoną užbaigė koloratūrinio soprano 
Ginos Čapkauskienės rečitaliu su 
pianisto Sauliaus Cibo palyda. Vieš
nia iš Montrealio rečitalį pradėjo 
dviem J. S. Bacho ir G. F. Haende- 
lio kompozicijom, kurias papildė ke
turios V. Klovos, K. V. Banaičio, A. 
Kačanausko harmonizuotos mūsų 
liaudies dainos, o pirmąją progra
mos dalį užbaigė dvi A. W. Mocarto 
“Užburtosios fleitos” arijos. Antra
jai daliai sol. G. Čapkauskienė buvo 
pasirinkusi prancūzų kompozitorių 
G. Bizet, G. Faure, H. Duparc, C. De
bussy keturias dainas. Lietuviams 
kompozitoriams atstovavo B. Bud- 
riūno “Mano protėvių žemė”, J. 
Gruodžio “Rugiagėlės” ir “Aguonė
lės”, J. Gaidelio “Džiaugsmas”. Re
čitalis užbaigtas Violetos arijomis iš 
G. Verdi “Traviatos”. Lietuviai kom
pozitoriai šio koncerto programoje 
buvo pažymėti žvaigždutėmis, jų dai
nų pavadinimai pateikti lietuvių ir 
anglų kalbomis. Siam rečitaliui sol. 
G. Čapkauskienė buvo paruošusi nau
jų klasikinių dainų, negirdėtų lietu
viams skirtuose jos koncertuose.

ČIKAGOS PEDAGOGINIO LITU
ANISTIKOS INSTITUTO I kursą 
lanko 18 studentų, II— 9, III — 8. 
Iš viso — 35. Instituto rektorius yra 
dr. P. Jonikas, direktorius — A. 
Dundulis. Lietuvių kultūros istoriją 
dėsto A. Dambrienė, lietuvių liau
dies pasaulėjautą, lietuvių literatūrą 
ir naujausiąją lietuvių literatūrą — 
S. Petersonienė, bendrinės lietuvių 
kalbos kursą ir jos dėstymo metodi
ką — A. Dundulis, žurnalistiką — 
kun. J. Prunskis, lietuvių kalbos pra
tybas ir bendrinės lietuvių kalboj ra
šinius bei vertimus — kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, pasaulio lietuvių istoriją ir 
pasaulio lietuvių bendruomenę — V. 
Narutis. Paskaitos skaitomos šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.

TRADICINIUS RELIGINIUS KON
CERTUS Verbų sekmadieniais kas
met rengia muz. Algirdo Kačanaus
ko vadovaujamas Apreiškimo para
pijos choras Brooklyne,. N.Y. Visą 
šiemetinio koncerto antrąją dalį už
pildė prancūzų kompozitoriaus Gab
riel Faure “Requiem”. Sį kūrinį at
liko A. Kačanausko diriguojamas 
choras, solistai — sopranas Louise 
Senken, baritonas Fredas Laučka ir 
vargonais grojęs pianistas Vytenis 
Vasyliūnas. Pirmojoje dalyje skam
bėjo Vytenio ir Izidoriaus Vasyliūnų 
vargonais ir smuiku atliekamos lie
tuvių bei klasikų kompozicijos, cho
ro papildytos J. Naujalio, J. Žilevi
čiaus giesmėmis. Koncertą globojo 
parapijos klebonas kun. Pranas Rau
galas, pasakęs šiai progai pritaikytą 
trumpą pamokslą. Visus koncerto at
likėjus ir dalyvius jis pavaišino pie
tumis.

PROF. DR. A. KUČAS paruošė 
spaudai savo Amerikos lietuvių isto
rijos lietuviškosios laidos anglišką 
versiją “Lithuanians in America”, 
talkinamas J. Boley. Šį veikalą nu
mato išleisti Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla.

ARIZONOS UNIVERSITETE ma
gistro laipsnį gavo Juozas Daubėnas, 
savo tezei pasirinkęs temą apie dra
maturgą A. Landsbergį “Algirdas 
Landsbergis, a Lithuanian Play
wright in Exile”. Doktoratą jis pla
nuoja gauti už kurio nors mūsų dra
maturgo veikalo išvertimą į anglų 
kalbą ir pastatymą.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS, vadovaujamas pirm. Ramūno 
Kondrato, surengė lietuvių dailinin
kų grafikos darbų parodą, kurią api
pavidalino dail. V. Vizgirda. Dalyva
vo 30 žymiausių lietuvių dailinin
kų, gyvenančių laisvajame pasaulyje 
ir okupuotoje tėvynėje, jų tarpe — 
R. Viesulas, T. Valius, V. K. Jony
nas, A. Tarabilda, V. Kisarauskas, V. 
Ignas, B. Žilytė, S. Valiuvienė, A. 
Steponavičius, S. Krasauskas, J. Kuz- 
minskis, A. Skirutytė, V. Antanavi
čius, V. Valius, S. Kisarauskienė, Ž. 
Mikšys, R. Gibavičius, A. Kučas, A. 
ir A. Tamošaičiai, V. Jurkūnas, A. 
Dargis, E. Jurėnas, G. Didelytė, L. 
Barisaitė. Apie 80 grafikos darbų 
šiai parodai buvo gauta iš dail. V. 
Vizgirdos, I. Nenortienės, D. Šato, 
L. Izbicko rinkinių. Su parodos rūdi
niais bei įvairia grafikos technika 
dalyvius supažindino dail. E. Rasto- 
nienė, dėstanti meną Wrentham mo
kyklose. šią apžvalginio pobūdžio 
lietuvių grafikų parodą šimtu skaid
rių praplėtė dail. V. Vizgirda, ekra
ne parodydamas ir parodoje negalė
jusių dalyvauti dailininkų darbų. Jis 
taipgi padarė grafikos evoliucijos 
apžvalgą nuo priešistorinių laikų iki 
dabartinių dienų.

LIETUVOS KINEMATOGRAFI
NINKŲ SĄJUNGA surengė premje
rą meninio lietuviško spalvoto filmo 
“Sadūto — tūto”, kuris nagrinėja 
dailininkų gyvenimo, jų darbo bei 
tarpusavio santykių problemas. Fil
mo kūrėjai: scenarijaus autorius V. 
Žalakevičius, rež. A. Grikevičius ir 
operatorius D. Pečiūra. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka aktoriai E. Plešky
tė, N. Lepeškaitė, R. Adomaitis, J. 
Budraitis, B. Babkauskas.

DIDŽIOJO MASKVOS TEATRO 
gastrolėse JAV dalyvaus du lietuviai 
menininkai — tenoras Virgilijus No
reika ir dirigentas Algis Žiūraitis. 
Baleto grupės gastrolės bus pradė
tos Niujorke balandžio 22 d. ir už
baigtos Čikagoje. “Gulbių ežero”, 
“Spartako”, “Miegančiosios gražuo
lės”, “Ivano rūsčiojo” spektakliai 
taipgi yra numatyti New Orleans, 
Hustono, Los Angeles, San Francis
co miestuose. Vienas pagrindinių 
šios grupės dirigentų yra A. Žiūrai
tis. Vilniaus operos sol. V. Noreika 
atvyks Niujorkan su operos grupe. 
Jos gastrolės Metropolitan teatre 
prasidės birželio 25 d. Išvykos re
pertuare — “Borisas Godunovas”, 
“Eugenijus Oneginas”, “Pikų dama”, 
“Karas ir taika”, pagal Dostojevskio 
romaną sukurta opera “Lošėjas”, 
naujoji K. Molčianovo opera “O auš
ros čia tykios”, skirta pergalės prieš 
Trečiąjį Reichą trisdešimtmečiui. 
Gastroles organizuoja S. Huroko 
agentūra, kurios atstovas spaudos 
konferencijoje pabrėžė tris žymiau
sius dainininkus — G. Ogincevą, T. 
Milaškiną ir V. Noreiką, nors pasta
rąjį tėra girdėjęs plokštelių įrašuo
se. Kurių operų spektakliuose dai
nuos V. Noreika, nebuvo paskelbta. 
Sprendžiant iš Vilniaus operos re
pertuaro, jam yra gerai žinomos ru
sų klasikų M. Musorgskio ir P. Čai
kovskio operos, pirmosios trys gast
rolių repertuaro sąraše.

KLAIPĖDOS JAUNŲJŲ KOMPO
ZITORIŲ sekcija Vilniaus konserva
torijos Klaipėdos fakultete surengė 
prancūzų kompozitoriaus Maurice 
Ravel šimtųjų gimimo metinių mi
nėjimą. Paskaitą skaitė kompoz. J. 
Domarkas. Su M. Ravelio kūriniais 
dalyvius supažindino parodėlė ir jo 
muzikos įrašai.

VILNIAUS ŠIRDIES KRAUJA
GYSLIŲ CHIRURGNE KLINIKA 
keičiasi patyrimu su šios srities JAV 
specialistais. Vilniuje jau lankėsi 
žymusis amerikiečių chirurgas G. 
Danielson, o dabar į JAV išvyko kli
nikos vadovas prof. A. Marcinkevi
čius.

LIAUDIES MENO DRAUGIJOS 
mokslines-metodinės tarybos posėdis 
Vilniuje nagrinėjo temą “Liaudies 
meno organizacijos ir jų vaidmuo 
liaudies meno raidoje”. Pranešimus 
skaitė: istorijos dr. K. Čerbulėnas
— “Liaudies meno organizacinės for
mos iki 1940 m.”, menotyros kandi
datas V. Rimkus — “Organizuotas ir 
neorganizuotas liaudies menas”, 
dail. D. Načiulienė — “Liaudies Me
no Draugijos struktūra ir darbo 
principai”, menotyrininkė A. Kirei- 
lienė — “Liaudies Meno Rūmų dar
bas su liaudies meistrais”, istorijos 
mokslų kandidatas A. Daniliauskas
— “Tradicijos ir šiandiena lietuvių 
liaudies karpiniuose”, menotyrinin
kas S. Pinkus — “Kultūros pamink
lų apsauga ir apskaita”. Diskusijose 
dalyvavo architektė D. Juknevičiūtė, 
liaudies meistrai A. Puškorius ir E. 
Jurgutis. Jas apibendrino Liaudies 
Meno Draugijos pirm. P. Gudynas. 
Ši draugija turi apie 1.700 narių, 
kurių didelę dalį jungia įvairios me
ninių dirbinių įmonės.

P. ZIBERTO ŠILKO FABRIKAS 
Kaune skiria metinę Prano Ziberto 
literatūrinę premiją už geriausius 
apsakymus darbininkiška tema. 1974 
m. premiją laimėjo šioje įmonėje 
dirbantis Mečys Rakauskas. Premi
jos įteikime Kauno dramos teatro 
aktorius K. Genys skaitė jo apsaky
mą “Ir vėl pavasaris”. Oficialioji da
lis užbaigta vilniškio ansamblio “Lie
tuva” koncertu.

RASEINIŲ LIAUDIES TEATRAS 
paruošė ketvirtą premjerą — tris 
Kazio Sajos vienaveiksmes pjeses 
“Moteris eina per lietų”, “Abstinen
tas” ir “Paršo gaudymas” bendru pa
vadinimu “Velnias išmislijo”. Prem
jeros režisorius — Vilniaus konser
vatorijos Klaipėdos muzikos fakul
teto dėstytojas G. Šimkus. Teatras, 
veikiantis antruosius metus, savo 
repertuare turi Žemaitės dramą 
“Petras Kurmelis”, G. Kanovičiaus 
pjesę “Ugnis užantyje” ir B. Sruogos 
komediją “Uošvė”.

LATVIŲ SAVAITRAŠTIS “Lite
ratūra un Maksla” paskelbė V. Dau
tarto apsakymą “Diedas Motiejus”, 
latvių kalbon verstą T. Jarmolinkos. 
Trumpas įvadas skaitytojus supažin
dina su V. Dautarto kūryba.

VILNIAUS DRAMOS TEATRE 
antrosios premjeros susilaukė Jono 
Avyžiaus romano “Sodybų tuštėjimo 
metas” inscenizacija. Jos autoriai — 
pats J. Avyžius ir rež. H. Vancevi
čius. Pastarasis jau 1970 m. šiame 
teatre buvo režisavęs pirmąją roma
no inscenizaciją, pavadintą “Sūkury
je”. Antrosios inscenizacijos varian
tui buvo paliktas romano pavadini
mas. Ir šį kartą spektaklį režisavo H. 
Vancevičius. Scenografiją sukūrė 
dail. V. Kalinauskas, muziką — 
kompoz. F. Bajoras. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka: Gedimino — R. 
Rimeikis ir H. Kurauskas; Adomo — 
A. Chadaravičius, Mildos — A. Janu
šauskaitė ir V. Mainelytė, Dangelio
— A. Rosenas. v. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą 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 PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
maVS' St' Toronto' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Į term, indėlius 1 metų 8J4%
Antradieniais 10 - 3 = taupomąsias - savings s-tas 7’/2%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 = asmenines 9 Į/į %
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9]/2%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 DUNDAS St. W.

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

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michet'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 draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTEDLIAIPC CIIDC 406 Roncesvalles Ave.
dltrnABd runa telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

bartinė statinės naftos kaina 
vietinėje rinkoje yra $6.50. Ji 
buvo nustatyta federacinės vy
riausybės ir galios iki š.m. bir
želio 30 d. Naftos kainų padidi
nimo reikalavo ją tiekiančių 
provincijų premjerai: Albertos
— P. Lougheed, Saskačevano
— A. Blakeney. Jiems pritarė 
Newfoundlando, Kvebeko ir 
Princo Edvardo salos premje
rai. Ontario premjero W. Davis 
opozicinę grupę rėmė Britų Ko
lumbija, Manitoba, N. Škotija ir 
N. Brunsvikas. Taigi, premjerų 
balsai pasidalino santykiu 5:5. 
Sprendimas buvo paliktas už 
pabranginimą pasisakiusiam 
Kanados premjerui P. E. Tru
deau. Jis žada tęsti atskirus po
kalbius su premjerais. Jeigu su 
jais nepavyks susitarti, naftos ir 
natūralių dujų pabranginimas 
bus atliktas federacinio parla
mento sprendimu liepos 1 d.

Kanados finansų ministeris J. 
Turner pažadėjo iki gegužės pa
baigos paskelbti naują biudže
tą, kuris pakeis pernykštį - jo 
biudžetą, paruoštą lapkričio mė
nesi. Tame biudžete numatytos 
priemonės nebuvo veiksmingos 
kovoje su nedarbu ir infliaci
ja. Statistikos duomenimis, be
darbių skaičius kovo mėn. pa
siekė 7,2%. Be darbo jau bu
vo net 840.000 kanadiečių. Me
tinė infliacija vis dar siekia apie 
12%. Blogiausia, kad beveik vi
siškai sustojo Kanados ekonomi
nis augimas. Tokiose aplinky
bėse nepateisinamas darosi at
lyginimų kėlimas, kuris Kana
doje yra dvigubai didesnis nei 
JAV. Kadangi atlyginimų didi- 
ninimas paprastai baigiasi ga
minių pabrangimu, kanadiški 
gaminiai gali prarasti savo pa
grindinę rinką J. A. V., jeigu 
jie pasidarys brangesni už ame
rikietiškuosius.

Savanorišką kainų bei atlygi
nimų kontrolę pasiūlė finansų 
ministeris J. Turner Kanados 
provincinių premjerų posėdyje 
Otavoje. Jis siūlo: sumažinti in
fliaciją kurstančius ir nuosai
kumu nepasižyminčius atlygini
mų reikalavimus, susieti juos su 
gamybos padidėjimu, pirmeny
bę teikti mažiau uždirbantiems. 
Pasak J. Turnerio, prekybos 
įmonės kainų didinimą turėtų 
riboti tik išlaidų padidėjimu, o 
jų pavyzdžiu sekti įvairūs pro- 
fesijonalai, savo paslaugų pa
branginimą taikydami prie 
bendros linijos. Savanoriškam 
diržo susiveržimui prižiūrėti bū
tų sudarytos specialios tarybos 
ar taryba. Planas daug kam at
rodo neįgyvendinamas, nes rei
kia nuoširdaus darbdavių ir 
darbininkų bendradarbiavimo, 
kuris yra beveik neįmanomas. 
Blogiausia, kad tokio pavyzdžio 
nėra linkęs parodyti pats federa
cinis parlamentas. Jo nariai 
jau baigia patvirtinti atlygini
mų pasididinimą 33%. Už šį 
žingsnį pasisakyta 160:17 balsų 
santykiu. Prieš atlyginimų pasi
didinimą balsavo: 1 liberalas, 7 
konservatoriai ir 9 NDP socia
listai. Dabartinė metinė parla
mentarų alga yra $18.000 ir 
$8.000 neapmokestinamas prie
das. Su naujuoju padidinimu pa
grindinė alga pakiltų iki $24.- 
000, neapmokestinamas priedas 
— iki $10.600. Be to, parla
mentarų atlyginimas būtų kas
met didinamas pagal pramonės 
darbininkų išsikovotą padidi
nimo nuošimtį. Taigi, per ket
verius metus parlamentarų al
gos padidėtų daugiau nei 50%, 
kurių jie reikalavo prieš Kalė
das ir atsisakė, kai kilo nepalan
ki kanadiečių reakcija. Toks 
parlamentarų elgesys, be abe
jonės, skatins unijas taip pat 
reikalauti 33% didesnių atlygi
nimų. Taipgi negalima užmiršti 
fakto, kad parlamentarai savo 
valgykloje gauna papigintą 
maistą, kirpykloje — pusvel
čiui kirpėjų paslaugas.

Premjeras P. E. Trudeau 
įspėjo darbdavius ir darbininkų 
unijas atsisakyti kraštui didžiu
lę žalą darančių perdažnų strei
kų. Premjerų konferencijoj tar
tu žodžiu jis grasino imtis val
džios priemonių tokiems strei
kams sustabdyti. Remdamasis 
statistiniais duomenimis, P. E. 
Trudeau pabrėžė, jog' paskuti
niame dešimtmetyje streikams 
paaukotomis darbo dienomis vi
same Vakarų pasaulyje Kanadą 
tebuvo pralenkusi Italija. Pasak 
P. E. Trudeau, streikai vieną 
savaitę paralyžuoja Vankuverio 
uostą, kitą — šv. Lauryno jūr- 
kelio uostus, paliečia orinį su
sisiekimą, statybos pramonę, 
pašto paslaugas ir net mokyklas 
su ligoninėm. Nors kolektyvi
nės derybos yra būtinos demo
kratiniame krašte, tačiau nega
lima leisti, kad jos taptų Kana
dą žlugdančia priemone.

“Vaivorykštės” projekto vykdytojų parodos atidarymas Montrealyje. Iš 
kairės: apylinkės pirm. J. Šiaučiulis, dail. A. Tamošaitis, Regina Staškevi- 
čiūtė, kvebekietis audimo specialistas Leclerc, parlamento narys J. Camp
bell, ministeris B. Mackasey

SPORTAS VISUR
Montrealio burmistras J. Drapeau 

reikalavo, kad olimpinės žaidynės 
1976 m. būtų rengiamos taip, kaip 
buvo numatyta. Po paskutinio COIO 
pranešimo ir pasitarimo su TOK lor
das M. Killanin išreiškė pasitikėji
mą rengėjais.

Bilietus šiam svarbiam ir spalvin
giausiam pasaulio įvykiui numatoma 
pardavinėti nuo š.m. balandžio iki 
1976 m. vasario mėnesio. Po mėnesio 
pertraukos bilietai vėl bus pardavi
nėjami iki žaidynių pabaigos. Pra
džioje pirkėjas įsigys tik kuponus, 
kuriuos 1976 m. galės pakeisti į bi
lietus. Bilietus įsigyti nebus taip 
lengva. Kiekvienas pirkėjas dešim
čiai svarbiausių varžybų galės nusi
pirkti tik po 2 bilietus, kad kuo dau
giau kanadiečių galėtų pamatyti šį 
didžiulį sporto renginį. Žaidynių ati
darymo, uždarymo iškilmėms, lengv. 
atletikos ir plaukymo varžyboms 
bilietai nebus viešai pardavinėjami. 
Jie bus paskirstyti loterijos būdu. 
Kiti bilietai bus pardavinėjami pir
miesiems pageidautojams. Kanadoje 
bilietus pardavinės Eaton’s bendro
vė, kuri turi tokiems tikslams sky
rius visoje Kanadoje ir geriausią su
sižinojimo sistemą. Eaton’s už tai 
gauna 10%, be to, pirkėjas dar tu
rės du kartu atsilankyti krautuvėje. 
Iš viso numatoma parduoti 4.000.000 
bilietų už 15 mil. dolerių.

Bilietų kainos bus nuo $2 iki-$40. 
Brangiausi bilietai bus atidarymui ir 
uždarymui — $8 stovėti; geriausios 
vietos — iki $40. Lengv. atletikos 
baigminėms varžyboms geriausios 
vietos bilietas kainuos $32. Plauky
mui — $4 stovėti; geriausios vietos 
— $24. Pradinėms futbolo rungty
nėms Toronte, Šerbruke, Otavoje ir 
Montrealyje bilietai kainuos $3, $6 
ir $8. Pigiausi bilietai baigminėms 
varžyboms bus lauko rituliui (įvyks 
McGill universiteto Molsono stadi- 
jone) $4, $6 ir $8.

Kanada pasiima 65% visų bilietų. 
Kitoms šalims bilietai bus paskirsty
ti pagal dalyvių skaičių žaidynėse, 
gyventojų gausumą, pajamas, nuo
tolį nuo Montrealio, kiek bilietų par
duota atitinkamai šaliai Muenchene 
ir kiek turistų aplankė Kvebeko pro
vinciją. Tokiu būdu JAV gaus 20% 
bilietų, Europa 7,5%, Meksika ir 
Karibai 1,5%, Azija 1,9%, Afrika

SPORTAS
0,8%, P. Amerika 0,7%, Australija 
ir N. Zelandija 1,05%. Australija ir 
N.Z. pareiškė protestą ir reikalauja 
daugiau kaip 2,5%. Tiek jie gavo 
Muencheno žaidynėse.

Artimiausiu laiku bus paskelbta 
informacija, liečianti bilietų parda
vinėjimą. Reikia tikėtis, kad kainos 
dar pasiliks tos pačios. Taip pat bus 
paskelbti atskirų sporto šakų simbo
liai. Šią vasarą Montrealyje įvyks 
įvairios priešolimpinės varžybos.A.S.

VYČIO ŽINIOS
Paulius Stanevičius įstojo nariu į 

Vyčio sporto klubą ir dalyvaus Š. 
Amerikos lietuvių sportinėse žaidy
nėse Čikagoje. Džiaugiamės susilau
kę gabaus sportininko ir linkime 
jam sėkmingai reikštis sporto aikš
tėse.

Š. A. lietuvių krepšinio žaidynėse 
dalyvaus 4 Vyčio komandos: vyrų B 
klasėje, jaunių B, jaunių C ir mer
gaičių A. Išvykstama autobusu ba
landžio 18, penktadienį vakare.

Biuletenio 4 nr. pasirodė viešumo
je; plačiai aprašo Vyčio sportinę 
veiklą. Biuletenį redaguoja Algis 
Stankus.

Mūsų rėmėjams Vyt. Grybauskui 
Čikagoje, J. ir O. Balsiams nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda pateko 

į baigmines Toronto ir apylinkių mo
terų krepšinio rungtynes, kurios bus 
balandžio 15 ir 28, o gal ir 29 su 
stipriausia Toronto moterų krepšinio 
komanda York Raiders. Jos vyks 
Borough of York Centennial Sport 
Complex salėje (Keel & Eglinton). 
Baigminėse rungtynėse reikia lai
mėti du žaidimu iš trijų.

Moterų krepšinio komanda balan
džio 1 ir 8 d. žaidimuose laimėjo 
pusiau baigmines rungtynes prieš 
Toronto Thrifty’s komandą (balan
džio 1 d. rezultatu 45:56). Geriausiai 
žaidė S. Ranonytė 21, D. Norkutė 10 
ir R. Breen-Birštonaitė 6. Balandžio 
8 d. rezultatas — 60:46. Daugiausia 
taškų iškovojo D. Klimaitė 21, D. 
Norkutė 16, R. Brecn-BL Ponaitė 9. 
Linkime laimėti čempijonatą!

Golfo žaidynių atidarymas — tur
nyras bus balandžio 26 d., 11.30 v. r., 
Hornby Towers (Trafalgal ir 40- 
kelias).

Skautų veikla
• Sv. Jurgio šventės sueiga ir 

skautorama bus balandžio 27 d., 4 v. 
p. p., Prisikėlimo auditorijoje. Šven
tėje dalyvaus VI. Pūtvio šaulių kuo
pos teatras “Aitvaras”, kuris su
vaidins istorinę dramą “Mirga”. Visi 
kviečiami dalyvauti.

• Paskutinė šio sezono kun. Bi
rutės dr-vės sueiga įvyko pas G. 
Stripinienę. Vyr. skaučių įžodis bus 
birželio 14 d. pas dail. Tamošaičius 
Kingstone.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 21 d., 6.30 v. v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Dr-vėje paskelb
tas rašinio konkursas tema “Kas 
yra geras skautas?” Rašiniai bus 
premijuojami ir spausdinami “Skau
tų Aide”. Jie įteikiami dr-vės suei
goje gegužės 5 d. Č. S.

• Skaučių seserijos ir skautų bro
lijos pastangomis ir šiais metais yra 
sudaryta galimybė būsimiems skau
čių ir skautų vadovams rimčiau pa
gilinti skautišką patyrimą, įsijun
giant į “ĄŽUOLO - GINTARO” va- 
dovų-vių lavinimo mokyklas. Prak
tiškoji mokyklos dalis — stovykla 
bus liepos 5 ■— liepos 13 d. d. Vieta: 
Camp Massasoit, apie 30 mylių į pie
tus nuo Bostono prie Plymouth, 
Massachusetts. Stovykla bus admi
nistruojama nepriklausomai nuo jo
kių kitų stovyklų. “Ąžuolo” pasto- 
vyklei vadovaus brolijos VS pavad. 
v.s. Česlovas Kiliulis, o “Gintaro” 
pastovyklei — seserijos vadovių la
vinimo sk. v-ja s. Laima Kiliulienė. 
(Jų adresas: 51 Torrey St., Dorches
ter, Mass. 02124.) Dalyviais į mokyk
lą priimami: skautės nuo 15 metų ir 
skautai nuo 17 metų, o išimtinais 
atvejais ir jaunesni su specialia tun- 
tininkų rekomendacija. Registruotis 
prašoma per tuntininkus iki birželio 
1 d. Registracijos mokestis $10., o 

visas stovyklos mokestis (reg. mo
kestį įskaitant) — $55. Kadangi iš 
dalyvių bus reikalaujama dar prieš 
stovyklą atlikti dalį rašto darbų, 
prašoma registracijos neatidėlioti. 
Užsiregistravusieji pilnesnes infor
macijas gaus tiesiai iš "ĄŽUOLO - 
GINTARO” mokyklų vadovų.

LSB Inf.

Ateitininkų žinios
TORONTO ATEITININKŲ 

METINĖS ŠVENTĖS PROGRAMA
Vyr. moksleivių susirinkimas — 

balandžio 19, šeštadienį, 1 v. p. p., 
ateitininkų kambaryje. Susirinkimui 
vadovaus MAS centro valdyba; da
lyvaus ir kitų kuopų moksleiviai.

Studentų susirinkimas — balan
džio 19, šeštadienį, 2 v. p. p., ateiti
ninkų kambaryje; vadovaus SAS 
centro valdyba.

Iškilmingas posėdis — balandžio
19, šeštadienį, 5.30 vi v., Priskėlimo 
par. salėje. Paskaitą skaitys Kęst, 
šeštokas, MAS pirm. Po to — įžodis 
ir meninė programa. Po oficialios 
dalies — šilta vakarienė, kurioje 
dalyvauti kviečiami visi ateitininkai, 
tėvai ir bičiuliai. Vakarienei bilietai 
gaunami pas tėvų komiteto narius 
arba pas p. Stravinskienę tel. 248- 
4958. Šokiai prasidės 8.30 v. v. I juos 
kviečiama ir Toronto visuomenė. 
Įėjimas — $2.

Bendros pamaldos — balandžio
20, sekmadienį, 10 v. r., Prisikėlimo 
šventovėje. Jaunučiai, moksleiviai ir 
studentai dalyvauja organizuotai ir 
renkasi Prisikėlimo salėje 9.30 v. r. 
Po Mišių visi renkasi užkandžiams 
pas seseles, 57 Sylvan Ave.

Studentų žinios
— Gegužės 10 d. Lietuvių Namuo

se bus studentų šokiai. Ateikite su
sipažinti su nauja valdyba ir pasi
linksminti po egzaminų.

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

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

• Komunistinis R. Vokietijos re
žimas mėgsta dažnai daryti žmonių 
apklausinėjimą su specialiomis bal
savimo dėžutėmis. Paskutinis toks 

' apklausinėjimas buvo nemalonus.
Devyni jaunuoliai iš dešimties pasi
sakė išvyktų j vakarus, jei nebūtų 
Berlyno sienos ir judėjimas būtų 
laisvas.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ST. CLARENS GATVĖJE, modernus 10 kambarių atskiras namas su 
dideliu kiemu; garažas, pilnai modernizuotas, užbaigtas rūsys. Netoli 
Prisikėlimo parapijos šventovės. Apie $10.000.00 įmokėti.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai- 
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas. Įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, 2-jų šeimų dvibutis, dvi 
modernios virtuvės ir prausyklos, kilimai, augštas rūsys, privati 
vieta automobiliui. Įmokėti tik $15,000. Viena atvira skola.
INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus, atskiras 12 kambarių namas. 
4 kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; dvigubas garažas. 
Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola.
GEOFFREY GATVĖJE, netoli parko, atskiras 3-jų šeimų namas, 5 
kambariai pirmame augšte; iš viso 13 kambarių per 3 augštus; par
duoda senutė, nes eina į mažesnį butą.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

STASYS DARGIS 
Namų tel. 248-9196

PARAMA
MOKA:

8’/2% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8’/i% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9
Į

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9J4% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik1! $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

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

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

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

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)

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

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
, . programos,

971 College St., Toronto 4, Ontario —----------- -3 visr verslo bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CH0LKRI1
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo, atskiras, šešiabutis 
(sixplex) pastatas. Didžiuliai kambariai, balkonai, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 garažai su privačiu įvažiavimu.
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $20,000.00 įmokėti, aštuo- 
niabutis (eightplex) atskiras mūrinis pastatas. Gauna apie $15,000.00 
metinių pajamų. Prašoma kaina tik $125,000.00; parduos dar pigiau. 
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.
WINDERMERE — BLOOR, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos, netoli krautuvių bei požeminio 
traukinio.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584



SKAITYTOJAI PASISAKO
TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
TL Namai kas savaitę išleidžia 

biuletenį “Lietuvių Namų Žinios”. 
Jame kartais paliečiami ir platesnės 
reikšmės klausimai. Pvz. š.m. 7 nr. 
rašoma apie lietuvių kalbos varto
jimą:

“Daugumai lietuvių, kurie'iš toliau 
ar arčiau aplanko Torontą, norisi 
užeiti į L. Namus, nes čia jie tikisi 
surasti mažą Lietuvos kampelį, kur 
galima susikalbėti lietuviškai, iš
girsti lietuviškai dainuojant, gal lie
tuviškų valgių pavalgyti. Kas . . . 
užėjo į skautų Vasario 16 minėjimą, 
tas tikrai turėjo didelio džiaugsmo, 
nes skautiškas jaunimas taip gražiai 
lietuviškai visą programą atliko, kad 
iš džiaugsmo buvo galima verkti, nes 
jaunimo lietuviškas pasirengimas 
davė vilčių, kad lietuviška nuotaika 
nėra dingusi iš mūsų jaunimo šir
džių, proto ir jų kalbos. Skautiško 
jaunimo lietuviškas pasirodymas ir 
lietuviškos nuotaikos man gal buvo 
kiek pajautrintos, nes į šį minėjimą 
atėjau kiek prislėgtas. Gal dvi ar 
tris valandas anksčiau, tuose pa
čiuose Lietuvių Namuose mačiau 
jaunimą mokantis šokti mūsų tautiš
kus šokius. Tikėjaus, kad lietuvių 
tautinius šokius šoks lietuvių vaikai, 
lietuvių mokytojų mokomi, lietu
viams tėvams stebint, bet buvau la
bai labai apviltas, kai išgirdau, kad 
Lietuvių Namuose lietuviai vaikai 
buvo mokomi, gal būt, lietuvaičių 
mokytojų, tik gaila, anglų kalba. 
Tiesiog per kaulus perėjo skausmas, 
kad Lietuvių Namuose lietuviai vai
kai mokosi šokti lietuviškus tauti
nius šokius, bet nemokomi pamilti 
daug būdingesnę ir gražesne lietuvio 
ypatybę — tai gražią ir turtingą lie
tuvių kalbą. Kam tada mokyti tuos 
vaikus lietuvių tautinių šokių, jei 
juos nenorim išmokyti pamilti kitų 
lietuviškų ypatybių? Jei jie nemylės 
lietuvių kalbos, nepamils lietuviškų 
papročių, jie ir nepašoks gerai lietu
viškų tautinių šokių, nes tautiniai šo
kiai yra menas, o mene, neturėda
mas meilės jausmo, maža pasieksi.

Iš viso, labai laikas stipriai susirū
pinti, kad lietuviškas jaunimas iš
moktų savo tėvų gimtąją kalbą — 
lietuvių kalbą. Kur gali būti geresnė 
vieta lietuvių kalbą naudoti, jei ne 
Lietuvių Namuose? Skautų, šokėjų 
ar kitokių grupių instruktoriai tu
rėtų patys vartoti lietuvių kalbą ir 
raginti vaikus, kad šie kalbėtų lie
tuviškai. Kai vaikų mokymo instruk
toriai bei mokytojai pamils ir vartos 
lietuvių kalbą, tai ir jų instruktuoja
mi vaikai noriai kalbės lietuviškai.

Kartais yra ir tėvų, kurie mano, 
kad geriau vaiko nemokyti lietuvių 
kalbos, nes, girdi, lietuvių kalbos ži
nojimas vaikui trukdys anglų kalbos 
mokymąsi. Moderni mokykla įrodė, 
kad kelių kalbų mokymasis iš karto 
vaikui visiškai naudingas ir nieko 
jam netrukdo. Šias eilutes rašantysis 
buvo liudininku, kaip sėkmingai ke
turi vienos šeimos vaikai buvo moko
mi iš karto lietuviškai, angliškai, 
prancūziškai ir vokiškai. Visas tas 
kalbas labai gerai išmoko ir jiems 
daugelio kalbų žinojimas ne tik ne
trukdė, bet dar padėjo gerai supras
ti ir tą pačią anglų kalbą.

Būkim geri lietuviai, negaišindami 
laiko imkime Lietuvių. Namuose pa
tys vartoti lietuvių kalbą ir mūsų 
mažuosius mokyti lietuviškai. Angliš
kai jie išmoks patys už Lietuvių Na
mų sienų.

Maža garbė svetimom kalbom kal
bėti, didi gėda savosios nemokėti.”

K. D.

Balio Maskeliūno įstaiga

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., ■ rnr 1OKQ
TORONTO, ONTARIO ■
• -------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------- •
• ----------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS -----------  •

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos 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. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IstXaŲ Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

PERDIDELIS FORMATAS
Čia noriu išreikšti vieną nepasi

tenkinimą ir prašymą. Gulėdamas li
goninėj iš spaustuvės gavau “TŽ”. 
Turėdamas gana daug laiko, norėjau 
skaityti, bet su viena parišta ran
ka niekaip negalėjau susitvarkyti — 
tie dideli lapai linksta ir apversti 
negalėjau. Tas pats, jei nori skai
tyti "TŽ” ir namuose — reikia iš
tiesti per visą stalą. O ar negalėtų 
“TŽ" būti mažesnio formato, kaip 
pvz. “Toronto Sun”? Juk iš esmės 
“TŽ” nepasikeistų. Tuo reikalu teko 
kalbėtis su “TŽ” darbuotojais. Ir jų 
nuomone mažesnis formatas būtų 
patogesnis. Kaikas “TŽ” renka kaip 
archyvinę medžiagą. Mažesnis for
matas ir tuo atveju būtų patogesnis. 
Kadangi visur einama prie patogu
mų, ar nelaikąs būtų ir “TŽ” pakeis
ti savo formatą? Skaitytojas

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS
Jau eilė metų mus lanko taip pa

mėgti ir mieli “Tėviškės Žiburiai” 
Juos skaitome ir dalinamės jau di
desniame skaitytojų skaičiuje ir 
džiaugiamės turėdamos galimybę to
kį rimtą ir plataus masto laikraštį 
skaityti. “Tėviškės Žiburių” admi
nistracija pranešė malonią žinią, kad 
Jūs (KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius) apmo
kėjote laikraščio prenumeratą iki 
1976 m. kovo 20. Ir vėl visus metus 
mus lankys kiekvieną savaitę taip 
laukiami “TŽ”. Savo ir visų skaitan
čiųjų vardu nuoširdžiai dėkojame 
Jums už prenumeratos pratęsimą ir 
linkime geriausios sėkmės Draugijai 
savo uždavinius įgyvendinti.

Su gilia pagarba savo ir skaitan
čiųjų vardu —

Jūsų Renata Auderytė

LAISVINIMAS GINKLU
Buvęs nepriklausomos Lietuvos 

kariuomenės vadas gen. St. Raštikis 
galutinai paaiškino, kad derybomis 
bei diplomatine veikla išlaisvinti 
Lietuvą šansai yra nepaprastai ma
ži. O kaip tik per visą mūsų tremties 
laikotarpį tiems mažiems šansams 
buvo visada duodama didelė pirme
nybė. Tik įsteigę Lietuvai Ginklu 
Išlaisvinti Fondą galutinai pasaky
sime pasauliui ir Jungtinėms Tau
toms, kad Lietuva rimtai nori ne
priklausomybės. Suaukoti pinigai ar
tins tautai laisvės dieną. Be aukso 
ir kraujo aukos nebus Laisvos Lie
tuvos. Romualdas Grybauskas

ŽODIS DĖL HIMNO
Teko pastebėti, kad mūsų kores

pondentai, aprašydami lietuvių ko
lonijų įvykius, dažnai užbaigia savo 
korespondencijas šiais žodžiais: “Pa
maldoms pasibaigus, buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas”. Kristus sako: 
“Mano Tėvo namai yra maldos na
mai ...” Mūsų himnas netinka gie
doti Dievo namuose arba, kitaip pa
sakius, bažnyčioje. Norint, kad jis 
atitiktų mūsų tikinčios tautos dva
sią, reiktų jį sukrikščioninti, būtent, 
vietoj žodžio “saulė”, vartoti “Die
vas”. Rokas Petkevičius

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelis kovo 9 d. surengė talentų popietę. Nuotraukoje — programos dalyviai. 
Pirmoje eilėje — Romas, Edvardas ir Loreta Stanuliai, Edvardas Labuckas; antroje eilėje: A. Ledas, N. Nakro- 
šienė, M. Kalvaitienė, V. Javaitė; trečioje eilėje: L. Kriščiūnaitė - Ranosz, R. Grigaliūnaitė, A. Biretaitė, E. Ku
dabienė, B. Arūnas, V. Pakštas Nuotr. B. Tarvydo

rl0 TO RON T
KLB krašto valdybos švieti

mo komisija 1974 m. paskelbė 
konkursą, skatinanti jaunimą 
rašyti j lietuvišką spaudą. Iki 
š.m. sausio 31 d. jaunimas tarp 
17 ir 24 m. amžiaus turėjo at
siųsti komisijai visus savo raši
nius, kurie buvo išspausdinti. 
Deja, dėl įvairiausių priežasčių 
konkursas neįvyko, nes tik vie
nas asmuo iškarpas atsiuntė — 
tai Rasa Lukoševičiūtė, 18 m. 
amžiaus, iš Montrealio. Pasky
rom Rasai dovaną $50. Sveiki
name ir linkime jai toliau tur
tinti mūsų lietuvišką spaudą.

Švietimo komisija
Pranešame, kad š.m. kovo 23 

d. P. A. Bražinskams prie Prisi
kėlimo parapijos šventovės su
rinkta $190,50, prie lietuvių ev. 
liuteronų Išganytojo parapijos
— $60; balandžio 6 d. Lietuvos 
Kankinių parapijoje Anapilyje
— $130; J. J. Dilys iš St. Catha
rines, Ont., atsiuntė $50. Iš viso 
surinkta $430,50. Minėta suma 
š.m. balandžio 7 d. išsiųsta Bra
žinskams Turkijoje. Nuoširdi 
padėka visiems aukojusiems, vi
sų parapijų klebonams ir aukų 
rikėjoms — A. Abromaitytei, 
R. Bumbulytei, K. Dambaraitei, 
V. Vingelytei.

Tautos Fondo
Toronto Apylinkės Atstovybė
“Atžalyno” sambūrio metinis 

vakaras balandžio 12 d. L. Na
muose susilaukė gana plataus 
visuomenės dėmesio — dalyva
vo gausi publika ir keletas sve
čių iš kitų vietovių. Programą 
pradėjo “Atžalyno” vadovė Sil
vija Martinkutė, kurį laiką va
dovavusi “Ramunėlės” sambū
riui Sudburyje. Pasveikinusi su
sirinkusius, kvietė pasižiūrėti 
Antano Gustaičio vienaveiksmio 
vaidinimo “Sekminių vainikas”. 
Atžalyniečiai jį pasirinko dėlto, 
kad jame, šalia vaidybos, įpinta 
gana daug šokių. Atžalyniečiai 
vaidino netaip jau lengvai, iš
skyrus vieną kitą scenoje dau
giau patyrusį ar patyrusią. Žiū
rovai betgi gėrėjosi jaunimo pa
stangomis duoti kiek galint įvai
resnę programą, nesiriboti vien 
šokiais. Tai girtinos pastangos, 
kurioms uoliai talkino režisorė 
A. Dargytė - Byškevičienė ir gri
muotoja L. Nakrošienė. “Sekmi
nių vainike” vaidino Petrulienę 
-— Kristina Imbrasaitė, Jievutę
— Rima Bumbulytė, Kazį — 
Erikas Rotkis, Kastutę — Irena 
Poškutė, Benediktą — Algis 
Stankus, Didžbalienę — Rasa 
Draugelytė, Luobą — P. Štur
mas, Antanėlį — Kristina Dam- 
baraitė. Dekoracijas piešė Pet
ras Šturmas. Po vaidinimo atža
lyniečiai LN salės viduryje atli
ko keletą tautinių šokių. Vienas 
jų — Aušrelė yra sukurtas G. 
Breichmanienės, kitas — Saulu
tė tekėjo — S. Martinkutės. Pro
gramą pranešinėjo Pranė Šar- 
kutė. Scenoje pasirodė ir nau
jos pajėgos — Danguolė Remei- 
kytė, atvykusi iš Sudburio bei 
apsigyvenusi Toronte, ir Erikas 
Rotkis, imigravęs iš V. Vokieti
jos, kur dainavo “Baltijos” vy
rų kvintete. P-lės Bubulytės 

V BaČėnaS ^11 Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z 

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

akompanuojami, jiedu padaina
vo porą lietuviškų dainų. Visiem 
atlikėjam padėkos žodį tarė at- 
žalyniečių tėvų komiteto pirm. 
V. Stabas - Stabačinskas. Gėlė
mis buvo apdovanotos — vado
vė S. Martinkutė, jaunesniųjų 
grupės taut, šokių mokytoja Da
nutė Jurkšaitytė, režisorė, gri
muotoja ir programos atlikėjai. 
Sveikinimo žodį tarė L. Stunge- 
vičienė hamiltoniškio “Aukuro” 
vardu ,ir įteikė gėlių puokštę 
“Atžalynui”. Gana gausiai laimi
kiais loterijai vadovavo V. Sta
bas ir V. Dauginis.

Stebėjusieji šį “Atžalyno” 
renginį gėrėjosi padaryta pa
žanga. Atžalyniečiai susibūrė 
tik prieš trejetą metų, tad ir re
zultatus tenka pagal tai matuo
ti. Naujoji vadovė S. Martinku
tė su savo talkininkais jau spė
jo gerokai apšlifuoti atžąlynie- 
čius bei paruošti scenai. Jeigu 
atžalyniečiai ir toliau darys to
kią pažangą, įsirikiuos į iškilių
jų grupių eiles. B.

Vedybinės sukaktys. Balan
džio 12 d. L. Namų “Gedimino 
pilies” menėje 25-rių metų ve
dybinę sukaktį paminėjo Aldo
na ir Juozas Jankaičiai, dalyvau
jant labai gausiam būriui bičiu
lių. Aldona Jankaitienė yra 
veikli visuomenininke, šiuo me
tu vadovaujanti LN Moterų Bū
reliui, o J. Jankaitis yra buvęs il
gametis šeštadieninės mokyklos 
mokytojas, taipgi dalyvaująs vi
suomeninėje veikloje. Sukak
ties proga iškilmės rengėjai bei 
dalyviai įteikė gražias dovanas 
ir išreiškė gausius sveikinimus 
bei linkėjimus. —• Tą patį šeš
tadienio vakarą 25-tąją vedybinę 
sukaktį puošnioje bei erdvioje 
savo rezidencijoje atšventė Pa
jauta ir Algis Kaziliai. Jis yra 
žymus statybos rangovas, pasta
ruoju metu pastatydinęs Anapi
lio salę. P. Kazilienė talkina 
jam sąskaitybos darbuose. Jų 
sukakties šventėje dalyvavo 
daug šeimos bičiulių ir bendra
darbių. — Balandžio 12 d. 25- 
rių metų sukaktį savo namuose 
paminėjo Marytė ir Pranas Pra
naičiai, apsiribodami savo arti
maisiais bičiuliais. — Balandžio 
12 d. 25-rių metų vedybinę su
kaktį paminėjo Albina ir Anta
nas Laurinaitis. — Balandžio 5 
d. 25-tąją vedybinę sukaktį sa
vo namuose atšventė Eugenija 
ir Antanas Žemaitaičiai. A. Že
maitaitis dirba Prisikėlimo ban
kelyje.

Betty žyvatkauskas (Žyvat- 
kauskaitė?) reiškiasi angliškoje 
spaudoje. Jos straipsnis apie 
studentų keliones buvo išspau- 
dintas dienraštyje “The Globe 
a. Mail” 1975. IV. 5.

Toronto universiteto muzikos 
fakultetas, ruošdamas operų pa
statymus, neaplenkia ir jauno 
lietuvių solisto Jono Vaškevi
čiaus. Iš Britanijos pakviestas 
režisorius paruošė Mocarto ope
rą “Cosi fan tutte”, kuri sta
toma Toronto MacMillan teatre. 
Solistų tarpe (balandžio 4 ir 12 
spektakliuose) įrašytas ir J. 
Vaškevičius.

Humberside gimnazija balan
džio 11d. surengė kanadiškosios 
mozaikos vakarą bei mokinių at
stovaujamų tautų bei kultūrų 
parodą. Buvo įrengti įvairių tau
tų paviljonai, kuriuose buvo ga
lima susipažinti su kultūriniais 
tautų lobiais, veikė tautinių val
gių bufetai, o gimnazijos salėse 
jaunimas demonstravo savo tau
tinius šokius bei dainas. Lietu
viškuoju paviljonu ir bufetu rū
pinosi Humberside lietuviai 
gimnazistai ir jų tėvai, vadovau
jami gimnazijos tėvų komiteto 
narės Irenos Mackevičienės. Su 
tautiniais šokiais į pagalbą atėjo 
“Atžalynas”, kuriame šoka ne
maža Humbesirde gimnazijos 
mokinių. Vakaras buvo skirtas 
visiems apylinkės gyventojams 
ir jų buvo tikrai daug — pilnos 
gimnazijos patalpos. Lietuviai 
labai gražiai pasirodė. Visų dė
mesį traukė tiek lietuvaičių, 
tiek lietuviukų spalvingi tauti
niai drabužiai, kurie savo tur
tingumu labai skyrėsi nuo kitų. 
Lankytojai prie lietuviškųjų 
valgių bufeto labai domėjosi ra
guoliu, o lietuviški tautiniai šo
kiai taipgi nevieną žavėjo. Tai 
pirmas toks renginys Toronto 
gimnazijoje. Pasirodo, mintis 
surengti tokį vakarą kilo Hum
berside gimnazijos vadovybei, 
kai, tikrindama savo mokinių 
kilmes, rado, jog gimnaziją lan
ko net 25 skirtingų tautybių 
mokiniai. Reikia tikėtis, kad 
toks vakaras Humberside gim
nazijoje taps tradiciniu.

Nemalonus buvo tik vienas 
dalykas — pagrindiniuose in
formacijos lapeliuose lietuvių 
vardas nebuvo pažymėtas, išsky
rus vieną (geltonąjį), kur ir Lie
tuvos vardas įrašytas. Pasitei
ravus gimnazijos vadovybėje, 
buvo paaiškinta, kad įvykusi 
klaida, už kurią lietuvių grupė 
buvusi atsiprašytą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruoš

tą tokį gražų ir didelį mergva
karį, žengiant man į vedybinį 
gyvenimą.

Ypatingai didelė padėka or
ganizatorėms ir visoms rengė
joms už įdėtą didelį darbą bei 
rūpestį šį mergvakarį ruošiant 
ir už dovanas bei tokias puikias 
vaišes. Ačiū pamergėms už ma
nęs palydėjimą, visoms visoms 
ponioms bei panelėms už atsi
lankymą, taipgi negalėjusioms 
dalyvauti, už tokį gražų sukrau
tą man kraitį — puikias dova
nas. Jos ir kartu praleistas su 
jumis laikas liks man visada 
neužmirštamai atmintyje.

Visoms labai dėkinga —
Rymantė Jurcevičiūtė

Važiuojantiem į kitus kraštus 
Kanados užsienio reikalų minis
terija išleido brošiūrą “Informa
tion for Canadians Travelling 
Abroad”. Joje anglų ir prancū
zų kalbomis išspausdintos infor
macijos apie pasiruošimą kelio
nei, paso gavimą, vizas, skiepi
jimus, įstatymų reikalavimus, 
muitus, konsulinę pagalbą sve
tur, dvigubą pilietybę, ambasa
das ir t.t. Keliaujantiems patar
tina ją perskaityti. Brošiūra 
gaunama užsienio reikalų minis
terijos įstaigose.

Tėviškės Žiburiai • 1975, IV, 17 — Nr. 16 (1315) • 9 psl.

Brangiai Mamytei

a+a ONAI VASILIAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje nuoširdi užuo

jauta VACLOVUI VASIUI, jo žmonai ONUTEI 

ir jų vaikams —
Beržinskų šeima

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo nariui

JONUI BERŽINSKUI 
mirus, žmonai STASEI, broliui JUOZUI ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubas

Mylimai Mamytei

a+a Natalijai Baltakienei 
mirus, jos sūnų JONĄ, dukrą IRENĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame — y & Saulėnai

J. B. Sriubiškiai

DIDELĖ NELAIMĖ LIETUVOJE
Kanados radijas CBC ir kaiku- 

rie dienraščiai, kaip Hamiltono 
“Spectator”, Montrealio “The 
Gazette”, balandžio 9 d. pranešė 
žinią iš Maskvos, kad Lietuvoje 
balandžio 4 d. įvyko keleivinio 
traukinio susidūrimas su kari
niu traukiniu, gabenusiu benzi
ną. Iškilo didžiulės liepsnos, ku
riose žuvo keli šimtai keleivių. 
Taip pat daug sužeistų. Toron
tiškiai dienraščiai tos žinios vi
sai nepaskelbė. Platesnį prane
šimą davė CBC korespondentas 
Maskvoje David Levy. Jo žinio
mis, nelaimė įvyko tarp Vil
niaus ir Kauno ties Žąsliais. 
Liepsnos buvusios keturių na
mo augštų dydžio. Labiausiai 
nukentėję pirmieji keleivinio 
traukinio vagonai, pilni kelei
vių, patekę į liepsnas. Sovietinė 
okupuotos Lietuvos spauda irgi 
pranešė apie nelaimę, nors so
-ullllliillIllllIiHlliilItlllllIliiilllllllllllllillllilIlillllilllllllHHiilllllllllllllllIlllllllL: 

I JOHN’S ELECTRIC | 
f APPLIANCES and SERVICE

”343-Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646 E 
= Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 = 
E Skalbimo mašinos ir džiovintuvai nuo $55.95. Pataisyti ir = 
= pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir j namus. = 
E • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis. š 
E • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
1 Perkame - parduodame - mainome | 
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Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 w 71« STREET, Telefonas 471-1424
CHICAGO, ILL. 60629 -------------------------------------------

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

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

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

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų

---------------  vartojamomis kalbomis padės---------------

• Valteris Drešeris Realtor Mgr.

• Helen Bailey (Balčiūnienė)

• Arvidas Zakarevičius
• Pranas Barauskas, F.R.I.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

vietinė politika paprastai drau
džia tai daryti. Tuo būdu suda
romas įspūdis, kad sovietinėje 
^santvarkoje nelaimių nebūna. 
Smulkesnių žinių apie minėtą 
nelaimę kol kas nėra.________

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyrius planuoja pagy
vinti bei plėsti savo veiklą. Ne
seniai įvykusiame susirinkime 
nutarta: reikštis daugiau kana
diečių visuomenėje, remti lietu
višką spaudą, antikomunistinį 
sąjūdį ABN ir antikomunistinę 
tautų lygą WACL, rodyti patrio
tinius lietuvių filmus, kviesti 
žymius paskaitininkus, rengti 
patriotinius vaidinimus, talkinti 
visuomeninei lietuvių veiklai, 
surengti įspūdingą Pabaltijo 
okupacijos ir sibirinių trėmimų 
minėjimą, pakviesti pranešimui 
apie padėtį Lietuvoje neseniai 
atbėgusį tautietį.

231-6226

233-3323
233-3323

743-0100

s

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

(prie Howard Park Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Namu — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORONTO 3S MONTREAL®
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Pamokos pirmosios Komunijos, 
kuri bus antrąjį gegužės sekmadienį, 
būna sekmadieniais po 11 v. pamal
dų klebonijos patalpose.

— Mirus a.a. Natalijai Baltakie
nei, velionės dukrai, sūnui ir vi
siems artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Gegužės 10, Motinos Dienos iš
vakarėse, Anapilio salėje įvyks 
“Grandinėlės” iš Klevelando koncer
tas. Parengimą globoja Anapilio Mo
terų Būrelis.

— Anapilio tarybos posėdis — ba
landžio 16 d., 7.30 v.v., Anapilio 
klebonijoje.

— Anapilio statybai aukojo po 
$100: P. B. čeponkai, V. I. Pečiuliai, 
S. Beržinskienė; po $50: S. Jaku
bauskas ir J. I. Ross. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Ruošiamasi medelių sodinimo 
talkai. Medeliais bus apsodinama šį 
pavasarį Anapilio sodyba.

— Sveikinimai Algiui ir Pajautai 
Kaziliams, Juozui ir Aldonai Jankai- 
čiams, praėjusį savaitgalį atšventu- 
siems vedybinio gyvenimo sidabri
nes sukaktis.

— Padėka p. Puterienei, šeiminin
kavusiai parapijos choro pobūvyje.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Joną Varnecką; sekmadienį,
10 v.r., už a.a. Augustiną Paulionį,
11 v. už a.a. Algirdą Moigį ir meti
nės už a.a. Bronislavą Rekštienę; po 
pamaldų šventinamas paminklas Sv. 
Jono lietuvių kapinėse.

— Balandžio 16 d. lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Juozas Bilevi- 
čius, 93 m. amžiaus.

Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pradedant šiuo sekmadieniu, 

balandžio 20 d., 9.30 v. ryto, lietuviš
kai evangeliškai veiklai toliau vado
vaus kunigas Algimantas Žilinskas, 
grįžęs iš atostogų. Sį sekmadienį pa
maldos bus 9.30 v. ryto, sekmadienio 
mokykla bei I metų konfirmandų pa
moka. Visi skatinami gausiai daly
vauti pamaldose, nes kun. Alg. Ži
linskas padarys svarbų pranešimą, 
kuris tiesiogiai palies lietuviškos 
evangeliškos parapijos ateities 
veiklą.

— II metų konfirmandų pamokos 
prasidės gegužės 2 c|. 6.30 v. vak. 
Nuo gegužės mėn. pradžios II metų 
konfirmandų pamokos bus du kartu 
savaitėje.

KLK Centro informacijos ko
misija užsakė JAV-se 100 egz. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 8 nr., kurį išleido 
Kunigų Vienybė anglų kalba. 
Studentai ateitininkai ją išsiun
tinėjo Kanados parlamento na
riams, vyskupams, spaudos 
žmonėms.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė arti Prisikėlimo bažnyčios 
Toronte vienam asmeniui — dirban
čiam arba studentui. Tel. 535-8798.

PARDUODU MISSISSAUGOJE vie- 
naaugštį—vokiečio architekto supro
jektuotą vilą; 3000 kvadratinių pė
dų, 13 kambarių; elektrinis apšildy
mas, amerikietiški įrengimai, dideli 
plastikiniai langai, keturi įėjimai, 
didelis sodas, du maudymosi basei
nai, du židiniai, dviem automobiliams 
garažas; Dixie apsipirkimo centras; 
sklypo dydis 344’ x 66’. Pilna kaina 
— tik $129.000. Skambinti telefonu 
278-1946.

IŠNUOMOJAMAS didelis kambarys 
ir virtuvė antrame augšte su baldais. 
Tel. 533-5589, po 6 v.v.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008,
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JON/IS 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.

WASAGOJE, augštoje vietoje, pušy
ne, netoli vandens, išnuomojamas 
kambarys ir virtuvė: visai atskiras, 
galima gyventi apvalius metus. Skam
binti vakarais po 6 valandos telefo
nu 531-1432 Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kcrberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Anta

ną ir Albiną Laurinaičius, atšven
tusius savo 25 metų santuokos su
kaktį.

— Balandžio 14 d. iš mūsų šven
tovės buvo palaidota Natalija Balta
kienė; sūnui Jonui Baltakiui, dukrai 
I Vadauskienei, anūkams ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

— Nuoširdžiai užjaučiame Edmun
dą Bičiūną, Romoje mirus broliui 
prel. J. Bičiūnui; Benediktą Jackų, 
Lietuvoje mirus jo broliui; Kazimie
rą Gontą, mirus Lietuvoje jo mamy
tei; Kazį Žarą, Lietuvoje mirus jo 
mamytei; Adelę Jurkštienę, Lietu
voje mirus jos tėveliui Pranciškui 
Brunkui; Danielių Siminkevičių, Lie
tuvoje mirus jo broliui Antanui; Do
mininką Asevičių, mirus jo seseriai 
Marijai Blažuolytei; Mariją Matuse- 
vičienę, mirus jos pusbroliui Jonui 
Eidukaičiui.

— Parapijos tarybos susirinkimas 
ir prezidiumo rinkimai bus balan
džio 16 d., 7.30 v.v., Parodų salėje.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, balandžio 17 d., 7.30 
v.v.

— Dail. Alfonso Dargio paroda — 
balandžio 19-20 ir 26-27 d.d. Paro
dos atidarymas — balandžio 19 d., 3 
v.p.p. Parodą atidarys dail. T. Va
lius.

— Rašytojo Jurgio Jankaus lite
ratūros vakaras įvyks balandžio 20 
d., 7.30 v.v.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos būna po 10 v. 
Mišių. Pirmoji Komunija bus gegu
žės 4 d. per 10 v. Mišias.

— Dėkojame už stambesnę auką 
parapijai J. O. Strodomskiams ir J. 
A. Šulcams.

— Pradedame vajų šventovės at
naujinimui. Prašome paaukoti pagal 
savo išgales, kad nereikėtų naujos 
skolos. Parapijos susirinkimas nu
sprendė, kad šiam projektui nebūtų 
išleista per $100,000. Šį vajų norė
tume užbaigti per keletą mėnesių.

— A.a. Vladas Giedrikas savo 
$8,500.00 pomirtinę draudą buvo už
rašęs Tėvams pranciškonams. Ji bu
vo pervesta parapijai. Per klaidą 
metinėje parapijos apyskaitoje ši 
stambi auka nebuvo paminėta. Už jo 
duosnumą teatlygina jam Dievas.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Ireną 
Gurevičienę, užpr. J. A. Matulioniu; 
8.30 v. — už Mariją Krasauskienę, 
■užpr. V. R. Stabačinskų; 9 v. — už 
Virbūnų ir Laurinskų šeimų miru
sius; užpr. O. Virbūnienės; 9.30 v. 
— už Emiliją Budrikienę, užpr. St. 
čaplikienės — metinės; sekmad., 8 
v. — už Emilį ir Julę Radvilus, užpr. 
A. B. Kavaliūnų; 9 v. — už Alfon
są Vyšniauską, užpr. A. V. Lapaičių; 
10 v. — už Juzefą Gaputienę, užpr. 
K. Gapučio; 11.15 v. — už Kazimie
rą Grigaravičių, užpr. O. Grigaravi
čienės; 7 v.v. — už Pažerūnų šei
mos mirusius, užpr. A. C. Pažerūnai.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 12 d. Karaliaus Min

daugo menėje tautinių šokių viene
to “Atžalynas” koncertas-balius su
traukė per 500 dalyvių.

— Balandžio 19, šeštadienį, "Ge
dimino pilies” menėje įvyks Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubo “Ežys” 
banketas 6 v.v. Jei kas norėtų tuo 
reikalu daugiau informacijos, tesi
kreipia į A. Lukošienę LN raštinėje 
arba telefonu 533-9030.

— Spaudos balius “N. Lietuvai” 
remti įvyks balandžio 26 d. Vytauto 
Didžiojo menėje. Pradžia 7 v.v. Ba
liaus pakvietimus galima gauti LN 
raštinėje.

— Po dviejų savaičių pertraukos 
praėjusio sekmadienio popietė buvo 
sėkminga. Atsilankė per 200 asme
nų. Jie pastebėjo, kad po Velykų 
valgių pasirinkimas paįvairėjo. Sve
čiai tikisi, kad tas valgių paįvairėji- 
mas pasiliks ir toliau.

— Svetainė “Lokys” jau turi 
minkštas sėdynes, minkštas sėdynių 
atramas ir ant grindų kilimą. Rei
kia dar sutvarkyti’ rytinę sieną ir 
papuošti įdomiais papuošalais. Jei 
kas turėtų lokiškų papuošalų, LN 
administracija prašo juos svetainei 
“Lokys” pasiūlyti.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo bazaras įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 20 d. “Gedimino pilies” 
menėje. Bus daug įdomių fantų. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti. Baza- 
re bus galima gauti kavos ir skanių 
pyragų.

— LN bibliotekos ir skaityklos 
kambaryje knygų spintos jau pada
rytos. Dabar patalpa yra dažoma. 
Netrukus biblioteka pradės knygas 
skolinti.

— Organizacijos, kurios norėtų 
LN patalpomis naudotis per ateinan
tį rudens sezoną, prašomos dabar 
kreiptis į LN raštinę asmeniškai ar
ba tel. 533-9030 arba 533-9121.

— Praėjusią savaitę nario įnašus 
LN sumokėjo: Pėteraitis Oskaras, 
Bernatonis Nellie, Bernatonis Juo
zas, Dauginis Jurgis, Brazis Alek
sas ir Jurgelis Stasys po $100; Ha
miltono teatras “Aukuras” — $75; 
Varanka Stepas — $25 ir Varanka 
Andrey, S. — $1.

“TŽ” 15 nr. sporto skyriuje 
minimas garsusis teniso žaidė
jas Rod Laver (Lever?), nuga
lėjęs Vitą Gerulaitį, esąs lietu
vis Leveris, su tėvais gyvenąs 
Australijoje. Jų giminės tebe
gyvena Toronte. Šią informaci
ją pateikė viena “TŽ” skaity
tojų.

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”

SPAUDOS BALIUS
balandžio 26, šeštadienį, Toronto Lietuviu Namuose

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

9 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 
St. W., All Seasons Travel, B.D. Tel. 533-3531. 2. J. Margis Drug 
Store, Roncesvalles Ave. 3. Lietuvių Namai. Tel. 533-9030. 4. "Para
mos” bankas. Bilietų kaina — $4, studentams ir pensininkams — $3.

"NL” BALIUI RUOŠTI KOMITETAS

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” skautų tuntai rengia®^

SKAUTORAMA 
balandžio 27, sekmadienį, 4 v.p.p., ™

didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje

"Mirga”PROGRAMOJE: iškilminga šv. Jurgio šventės sueiga, įžodis, 
po to — "AITVARO" vaidinama 3 veiksmų istorinė drama

Režisuoja A. Dargytė-Byszkiewicz ir L. Nakrošienė ......._ , „ , , . , (Vytauto Didžiojo išlaisvinimas iš
Dekoracnos — K. Imbrasaitės Krėvos pilies)

g Visa visuomenė kviečiama atsilankyti Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tuntą

Toronto Gintaro 
sukaktuvinis

KONCERTAS
įvyks gegužės 4, sekmadienį, 4 v.p.p.
St. Lawrence Centre salėje
Bilietai gaunami po pamaldų visų lietuvių parapijų salėse 
ir pas M. Vasiliauskienę tel. 251-5126

Gintaro" tėvų komitetas

metu

Literatūros vakaras, kuriame 
savo kūrybą skaitys rašytojas 
Jurgis Jankus, įvyks balandžio 
20, sekmadienį, 7.30 v.v., Prisi
kėlimo Parodų salėje. Vakarą 
rengia ir visus tautiečius kvie
čia dalyvauti KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo skyrius.

Medžiotojų ir žūklautoji! Klu
bo “Tauras” valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. J. Vi Šimkus, 
vicepirmininkas ir šaudymo bei 
medžioklės sekcijų vadovas J. 
Lasys, sekr. V. Drešeris, ižd. J. 
Baltaduonis, ūkvedžiai — J. Ali
šauskas ir J. Lukošiūnas, paren
gimų vadovas S. Mackevičius, 
ryšininkas su jaunių sekcija ir 
II pareng. vadovas V. Jankaitis, 
ryšininkas su Federacija J. Juo
dikis, žūklavimo sekcijos vado
vas H. šiaurys. Klubas paau
kojo $50 Tautos Fondui, $15 
Trinity Recreation Centre ir 
$35 “Atžalynui”. Pavasarinis na
rių susirinkimas šaukiamas ba
landžio 20, sekmadienį, 1.30 v. 
p. p., Trinity Recreation Centre.

Lietuvių Namų Moterų Būre
lio susirinkimas įvyks balan
džio 27, sekmadienį, 3 v. p. p., 
LN “Gedimino pilies” menėje. 
Bus naujos valdybos rinkimai. 
Visos narės kviečiamos dalyvau
ti. Valdyba.

“Gintaro” 20-ties metų sukak
tuviniam koncertui bilietų gali
ma gauti kiekvieną sekmadienį 
parapijų salėse. Programoje: 
nauji šokiai, penkios grupės šo
kėjų — veteranai, Europos gru
pė ir trys dabartinio “Gintaro”. 
Dainuos gintarietės, orkestras 
gros šokiams (žiūr. skelbimą).

KLB Toronto apylinkės val
dybos posėdyje balandžio 7 d. 
Lietuvių Namuose suplanuota 
programa Vilniaus paviljone 
Karavano metu. Paskirstyti dar
bai sekcijoms, pakviesti joms 
vadovai. Parodos sekcijai vado
vaus Kristina Imbrasaitė (“Miss 
Vilnius” 1974), programų — 
Silvija Marcinkutė, maisto ga
minimo — Hilda Simanavičie- 
nė, bufeto — R. Puterįs, lėšų — 
W. Dauginis. Visų sekcijų vado
vų platesnis pasitarimas bus ba- 
landžiio 15 d., 7.30 v.v. Prisikė
limo par. Parodų salėje. Iškilio
sios lietuvaitės “Miss Vilnius” 
rinkimus nutarta jungti su kul
tūros savaitgalio parengimu.

Valdyba patenkino keletą 
prašymų ir paskyrė finansinę 
paramą: $500 Maironio mokyk
lai; po $100: Stp. Kairio muziki
niam vienetui ir Toronto lietu
vių studentų klubui. Vasario 
16-sios minėjimui 1976 m. val
dyba užsakė Anapilio salę. Po
sėdžiui sklandžiai pirmininkavo 
naujasis valdybos pirm. Vytau

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje rengiama:

1. Balandžio 19-20 ir 26-27 d.d.
DAIL. ALFONSO DARGIO

DARBŲ PARODA
• Atidarymas — balandžio 19, šeštadienį, 3 v.p.p.
• Parodę atidarys dail. T. Valius.
LANKYMO VALANDOS: bal. 19., šešt., 3-6 v.p.p., bal. 20 ir 27 d.d., 
sekmad., 10-2 v.p.p., bal. 26 d., šeštad., 1-5 v.p.p,

2. Balandžio 20 d., 7.30 v.v.,
RAŠYTOJO JURGIO JANKAUS

literatūros vakaras
• Visi kviečiami dalyvauti! k. L. K. moterų dr-JOS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIUS

Visi tautiečiai ir jų svečiai kviečiami į 

metinės Toronto ateitininkų

ŠOKIUS
Prisikėlimo parapijos salėje 
balandžio 19, 

šeštadienį, 
3.30 v.v.,

šventės

• Gros linksmas orkestras,

• bus įvairių gėrimų bufetas 
9 Įėjimas — $2.00

Rengėjai

ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS 
maloniai kviečia atsilankyti į Klevelando

“Grandinėlės”
KONCERTĄ =

ANAPILIO salėje
® Po programos — šokiai, bufetas, baras • 

Įėjimas — $4.00, studentams — $2.00

tas Bireta. Jo adresas: 199 Syl
van Ave., Scarborough, Ont. 
MIE 1A4. Telefonas 261-4312.

Skelbimai ruošiamam “TŽ” 
numeriui priimami iki ketvirta
dienio. Prašoma atsiųsti juos 
raštu, nurodant dydį ir pažy

5v. Kazimiero parapijos žinios
— Margučių vakarienė, kurią rub- 

šė par. choras balandžio 5 d., negalė
jo įvykti dėl sniego pūgos, kuri para- 
lyžavo visą Montrealio miesto gyve
nimą. Minima vakarienė įvyks ba
landžio 19 d. su ta pačia programa, 
kuri buvo anksčiau numatyta. Šo
kiams gros tas pats bavarų orkest
ras.

— Metinė parapijos rudens vaka
rienė su loterija įvyks spalio 18 d. 
par. svetainėje.

— J. Kvietinskas, buvęs parapi
jos choro dalyvis, tebėra ligoninėje.

— Visi “T. Žiburių” skaitytojai 
Montrealyje esate kviečiami į plati
nimo talką. Jei žinote jų neprenu
meruojantį tautietį, nusiųskite jo 
adresą administracijai, kuri siųs ke
letą numerių susipažinti. Adresas: 
“T. Žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3. Regulia
ri metinė “TŽ” prenumerata — $10, 
naujiem skaitytojam — 7.50.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Velykos praėjo labai gražiai. 

Dalyvavo daug tikinčiųjų. Procesija, 
dalyvaujant gėlių barstytojoms. Mi
šių patarnautojams ir parapijos ko
mitetui, galingai skambant “Links
ma diena mums nušvito”, šventiškai 
visus nuteikė. Kun. J. Kubilius pasa
kė trumpą, bet gilių minčių pamoks
lą. Mūsų daug dirbantis choras ne 
tik parapijai, bet ir visuomenei ve
lykinėmis giesmėmis kėlė visų nuo
taiką. Pamaldas baigė galinga Haen- 
delio “Aleliuja”. Jau treti metai po 
Mišių visi susirenka salėje pasidaly
ti velykiniais sveikinimais ir linkė
jimais prie užkandžių ir vyno. Pa
maldose dalyvavo daug žmonių, ypač 
jaunimo, ir beveik visi priėmė Ko
muniją. Mūsų parapijiečiai Velykų 
proga šiais metais ypatingai buvo 

mint, keliuose numeriuose 
spausdinti.

Vietoj gėlių a.a. V. Strodoms- 
kytės laidotuvėms aukojo “T. 
žiburiams” po $5: D. M. Nor- 
kai, E. P. Vindašiai, V. V. Trei
giai, P. J. Laureckai — visi iš 
Delhi, Ont.

Buvusių šeštadieninės Montrealio mokyklos mokinių valkai dabar atlieka 
scenos programas, kuriomis džiaugiasi visi montrealiečiai 

Paskutiniu metu 
draudimo kainu 
struktūroje Įvyko 

pakeitimu
• Galite būti ir nustebinti gavę 

draudimo atnaujinimą
• Todėl verta pasitarti su 

savarankišku agentu, kuris 
remiasi tradicija, profesiniu 
supratimu, pastoviomis draudimo 
bendrovėmis, turinčiomis 
plačias galimybes

Teirautis:
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas: 722-3545

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

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

duosnūs ir aukomis.
— Parapijos komiteto ir organiza

cijų atstovų pasitarime balandžio 2 
d. dėl sidabrinės parapijos sukakties 
galutinai nutarta ją švęsti rugsėjo 7 
d. Programoje: 11 v. iškilmingos pa
maldos, po jų parapijos salėje vai
šės, kurias apsiėmė paruošti Sv. 
Onos ir katalikių moterų draugija. 
Visos organizacijos iki gegužės 15 d. 
prašomos atsiųsti savo įsikūrimo ir 
veiklos istoriją (1-2 mašinraščio 
puslapius), pridėti būdingesnes nuo
traukas. Asmenys, kurie turi būdin
gas parapijos gyvenimo nuotraukas, 
taip pat prašomi atsiųsti. Nuotrau
kos bus grąžinamos savininkams. Vi
sus kviečiame prisidėti prie sukak
tuvinio leidinio paruošimo. Juk vi
siems bus įdomu jį gauti ir pamatyti 
mūsų parapijos ir organizacijų 25 
metų istoriją.

— Katalikių moterų paruoštas Ve
lykų stalas ir šiemet buvo puošnus 
ir gausus labai skaniais valgiais. Jis 
žmonių labai mėgstamas. Čia galėjai 
susitikti ir tuos, kurių šiaipjau ne
matai. Salė buvo pilna tautiečių. 
Tvarka pavyzdinga. Meninę dalį at
liko mūsų mažieji artistai, gražiai 
pasipuošę. Velykų pasakoje matėme 
visokius Dievulio tvarinėlius — vo
veraites, kiškiukius, tigriukus ir 
gražiausias ramunėles. Tai buvo de
klamacijų, dainų, šokių ir muzikos 
pynė. Pianinu palydėjo Irena Ada- i 
monytė. Programą paruošė Jadvyga 
Baltuonienė, talkino Julija Adamo- 
nienė.

— “Vaivorykštės” darbus ir vaivas 
matėme televizijoje balandžio 11 d. 
12.30 -1.30 v. p.p.

— Gintariečiai Audronė Jonelytė 
ir Saulius Brikis turėjo pasikalbėji
mą radijo programoje su liet, pus
valandžio vedėju L. Stankevičium. 
Jie atsakinėjo į klausimus liečian
čius “Gintaro” ansamblį.


