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Naujoje situacijoje
Išeiviją pasiekia Įvairūs vėjai. Kartais pakyla kultūriniai 

sūkuriai, stumdami šalin politinius, o kartais prasiveržia politiniai, 
spausdami kultūrinius sūkiurius. Iš to viso bangavimo, nusitęsusio 
per tris dešimtmečius, betgi matyti, kad tiek kultūrinės, tiek poli
tinės pastangos siekia to paties tikslo — laisvo, nepriklausomo 
tautos gyvenimo. Jei kaikuriais metais prasikiša daugiau politinis 
aspektas, tai dėlto, kad iškyla specifiniai reikalavimai, štai pvz. 
kad ir dabar. Politinė pasaulio situacija pasidarė tokia, kad visų 
tautų išeivijoins tenka padidinti politinį savo budrumą. Silpnėjant 
Amerikos įtakai pasaulyje ir aplamai vakariečių prestižui, stiprėja 
rytiečių ir trečiasis pasaulio blokas. Tokioje situacijoje didėja 
rytiečių apetitai bei reikalavimai. Tai atsispindi ir Baltijos kraštų 
byloje — sovietai vis labiau spaudžia vakariečius pripažinti Balti
jos kraštų okupaciją. Artėja pabaiga Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos — savotiško taikos konferencijos ekvi
valento. Ten bus bandoma įteisinti dabartines Europos sienas bei 
tuo būdu užantspauduoti sovietinės imperijos laimėjimus ir dau
gelio tautų pralaimėjimus. Žinant minkštoką vakariečių laikyseną 
ir kietą sovietų galinėjimąsi, vargu ar yra pagrindo lengvai guostis 
įprastiniais krizių žodžiais “tauta gali būti rami”. Dabar yra 
metas visai baltiečių išeivijai ypatingai sukrusti.

★ ★ ★

Naujus vėjus gerai jaučia ir mūsų VLIKas. Tai matyti iš jo 
pirmininko dr. K. J. Valiūno kalbos nepaprastoje veiksnių kon
ferencijoje Čikagoje š.m. balandžio 12 d. Joje sakoma, kad naujoji 
vakariečių politikos kryptis esanti aiški, kad ji sukanti į Rytus 
bendradarbiavimo linkme. Baltijos valstybių aneksijos nepripa
žinimas esąs labai svarbus tarptautinėje politikoje. Dėlto VLIKo 
pirmininkas išdėstė savo veiklos planą diplomatinėje srityje, lie
tuvių organizacijų ir Pasaulio Baltiečių Santalkos veikloje. Pasak 
jo, VLIKo ir diplomatinės tarnybos atstovai turėtų aplankyti V. 
Europos valstybių sostines, informuoti apie Baltijos valstybių 
būklę bei prašyti politinės paramos. Baltiečių organizacijos visuose 
kraštuose turėtų kreiptis į parlamentarus, spaudos, radijo įr tele
vizijos žmones, šiai veiklai koordinuoti numatyta bendra pasaulio 
baltiečių konferencija JAV-se š.m. birželio 7-8 d.d. Reikia tikėtis, 
kad ir finansinė plano pusė nebus užmiršta. Toks užmojis yra 
guodžiantis dalykas, kad mūsų veiksniai pagaliau išeina viešumon 
su konkrečiais planais. Juo geriau, kad išeina pačiu Laiku, šiaipjau 
jie nevisuomet pasižymi budrumu. Pvz. kad ir JAV užsienio rei
kalų vadovų užmojis pripažinti Baltijos valstybių aneksiją sovie
tams. Mūsų visuomenė tai sužinojo ne iš savo veiksnių, o iš ameri
kiečių žurnalisto. Tenka tikėtis, kad įtempta politinė situacija 
padidins ir mūsų veiksnių budrumą bei veiklumą, kuris garsėja 
ginčais, bet ne darbais.

★ ★ ★

Naujoje situacijoje natūraliai kyla ir nauja orientacija. Ji 
krypsta į tuos frontus, kur Lietuvos bylai galima šį tą laimėti. 
Gera yra tai, kad VLIKas pagaliau išeina iš stiklinio bokšto politi
kos ir bando į Lietuvos laisvinimo darbą įjungti visą išeiviją, ku
riai ligi šiol buvo palikta vienintelė funkcija — lėšų davimas. 
Esame čia nekartą rašę, kad Lietuvos laisvinimas yra visų lietuvių 
reikalas, o ne tik politinių partijų atstovų. Laisvinimas yra ne tik
tai tiesioginis (politinė veikla), bet ir netiesioginis (visuomeninė bei 
kultūrinė veikla). Lietuvos laisvintojai yra ne tik politikai, bet ir 
kultūrininkai. Visa lietuviškoji veikla yra Lietuvos laisvinimas. 
Tai gilus tautos balsas, kurio nenustelbs jokie smūgiai. Kaip 
alkanas negali nutilti, kol nepasotintas, taip pavergtasis negali 
nurimti, kol nepasiekia laisvės. Net ir tuo atveju, jei vakariečiai 
pripažintų Lietuvos aneksiją, byla anaiptol nebūtų baigta, t.y. 
lietuvio kova už laisvę ir nepriklausomybę nebūtų paralyžuota. 
Ji, žinoma, pasunkėtų, bet nesustotų. Mūsų veiksniai ir visa išei
vija tęstų kovą visomis turimomis jėgomis. Juk yra visa eilė tautų 
panašioje būklėje. Pvz. kad ir ukrainiečiai. Jų kraštas visų yra 
laikomas Sov. Sąjungos dalimi, neturi diplomatinių savo atstovų 
užsienyje, tačiau jų išeivijos veikla yra stipri, šakota ir toli sie
kianti. Taigi, jei ir lietuviai atsidurtų panašioje būklėje, Lietuvos 
laisvinimo veikla nesustotų. Ji prisitaikytų prie naujos situacijos ir 
siektų savo tikslo kartu su visais pavergtų tautų sąjūdžiais.

KANADOS n y. • • . • ! • 
įvykiai Pastai ir streikai

Pasaulio įvykiai
KARAS KAMBODIJOJE PASIBAIGĖ SU SOSTINĖS PHNOM PENHO 

besąlygine kapituliacija, kurią priėmė komunistų daliniams vado
vavęs politbiuro narys Ch. Samfanas. Užsienin išvykusio prez. L. 
Nolo vyriausybei atstovavo gen. S. Suthsachanas, paskutinėmis 
karo dienomis ėjęs prezidento pareigas. Titulinis naujosios komu
nistų vyriausybės vadas yra Pekinge prieglaudą susiradęs princas 
N. Sihanoukas, bet tikruoju vadu, atrodo, tenka laikyti Kambo- 
dijos kompartijos sekr. L Sarį. Premjeru buvo paskelbtas Phnom 
Penho kapituliaciją priėmęs Ch. Samfanas. Princas N. Sihanou
kas, lig šiol teigęs, kad partizanai yra komunistai, dabar visus įti
kinėja, jog iš tikrųjų jie nėra nei komunistai, nei marksistai. Tokį 
pareiškimą Pekinge jis padarė buvusių partizanų vadovybės įsa
kymu. Princo N. Sihanouko eg- •--------------------------------------

Kanados pašto ministėris B. 
Mackasey užėmė griežtą liniją 
sutartį laužančių paštininkų at
žvilgiu. Pagrindinis susikirtimas 
vyksta su Montrealio paštinin
kais, kuriuos užgriuvo net 10 
milijonų neišskirstytų siuntų. 
Kai paštas pasamdė laikinius 
pagalbinius siuntų skirstytojus, 
paštininkai neleido jiems dirbti 
ir netgi išvijo juos į gatvę. Dėl 
šių incidentų B. Mackasey jau 
atleido iš darbo 16 paštininkų, 
jų tarpe 4 unijos pareigūnus, 
suspendavo vienai dienai 741 
paštininką. Pasak B. Mackasey, 
tie “sons of the bitches” iš viso 
nenori dirbti. Paštininkų unijos 
vadas J. Davidson tokį pašto 
ministerio pareiškimą pavadino 
sąmoninga nelegalaus streiko 
provokacija. Išgirdęs, kad vie
name Montrealio pašte paštinin
kai pradėjo sėdėjimo streiką 
vadovybės patalpose, B. Mack
asey, nuvykęs į tą skyrių, pats 
įsakė jiems išsikraustyti iš pa
talpų, ir paštininkai pakluso. 
Pašto ministėris B. Mackasey 
yra žinomas kaip darbo unijų 
rėmėjas, daug kartų padėjęs su
rasti kompromisus naujoms su
tartims. Jo nuomone, didžioji 
paštininkų dalis yra sąžiningi ir 

darbštūs žmonės, bet chaosą ke
lia karingai nusiteikusi mažu
ma, kurią jis yra pasiruošęs pa
šalinti suspendavimų būdu. To
ronto paštininkų unijai jis taip
gi priminė maoistus ir pareika
lavo, kad jie tuojau pat būtų iš
mesti iš unijos vadovybės. B. 
Mackasey yra pasiryžęs griežta 
linija atstatyti tvarką Kanados 
pašte.

Kanados laiškanešitį unija 
jau turi teisę pradėti legalų 
streiką, bet jo vengia. Tarpi
ninkų komisija laiškanešiams 
pasiūlė savaitinį $68 atlyginimo 
padidinimą dvejų metų laiko
tarpyje. Savaitinės ju algos nuo 
$177.60 pakiltų iki $245. Prak
tiškai tai reiškia 38% atlygini
mo padidinimą, o valdžia yra pa
siūliusi 25%. Taikintojų pasiū
lymas nesusilaukė nei unijos, 
nei valdžios pritarimo. Unija bu
vo pareikalavusi valandinio at
lyginimo padidinimo $2.50, o 
taikintojų pasiūlymas duotų tik 
$1.70. Paštininkų ir laiškanešių 
unijos, numatydamos pašto mi
nisterio B. Mackasey griežtas 
priemones, pasirašė tarpusavio 
sutartį apsisaugoti nuo galimų 
suspendavimų. Jei kuri iš jų 
pradėtų streiką, piketavimas bū-

Toronto gintariečiai, smagiai nusiteikę, ruošiasi sukaktuviniam dvidešimtmečio koncertui gegužės 4, sekmadieni, 
St. Lawrence Centre salėje Nuotr. Omero Burzdžiaus

Ministėris atsako lietuviams
Rodney, Ont., tautiečiai, susirūpi

nę lietuvių persekiojimu sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, žmogaus tei
sių nepaisymu, nekaltų žmonių kan
kinimu Sov. Sąjungoje, — parašė 
daugeli laiškų Kanados užsienio rei
kalų ministerial Allan J. MacEa- 
chen, prašydami užtarti tuos žmo
nes ir kartu apgailestaudami Kana
dos vyriausybės neryžtingą laikyse
ną tokiais atvejais. (Smulkiau apie 
tų laiškų turini žiūr. š. m. “TŽ” 
13 nr.). Užsienio reikalų ministėris 
atsiliepė 1975. III. 26 ilgoku raštu, 
adresuotu G. Cipariui. čia pateikia
me to rašto vertimą. RED.

Brangūs Rodney gyventojai, 
Dėkoju jums už daugelį laiš

kų, rašytų vasario 8 d., ku
riuose prašote Kanados vyriau
sybę kreiptis į Sov. Sąjungos 
valdžią dėl žmogaus teisių pa
žeidimo toje šalyje. Nuspren
džiau atsakyti jums visiems vie
nu laišku p.p. Ciparių adresu, 
nes jūsų visų laiškai buvo vie
nodi.

Visų pirma norėčiau pradėti 
savo atsakymą ne rauda ar atsi
prašinėjimu, bet realistiniu fak

tų sustabdytas tuo laiku, kai ki
tos unijos nariai ateina į darbą. 
Lig šiol tokiais piketavimais 
kaip tik būdavo stengiamasi iš
jungti ir kitų unijų narius iš 
darbo, šį kartą, atrodo, prisibi- 
joma plačiai pradėto taikyti su
spendavimo, kuris pakartoti
niais atvejais baigiasi atleidi
mu. Pašto vadovybė jau anks
tesniuose nesutarimuose buvo 
pagrasinusi suspenduoti streiko 
teisės neturinčius unijos narius, 
kai jie atsisako peržengti lega
liai streikuojančios unijos pike
tų liniją.

Otavos gimnazijų 1.600 moky
tojų užbaigė vasario 27 d. pra
dėtą streiką, palietusį 26.000 
moksleivių, švietimo vadyba su
tiko padidinti jų atlyginimus 
34% per 20 mėnesių. Suadoje 
buvo pasirodę pranešimų, kad 
šių metų Otavos gimnazijų abi
turientai negalės būti priimti į 
universitetus dėl nepakankamų 
žinių mokytojų streiko dėka. 
Vėliau tie pranešimai buvo pa
neigti, bet faktas lieka faktu, 
kad mokytojų streikas padarė 
nemažos žalos moksleiviams. 
Mokytojai neturi oficialios strei
ko teisės. Jų atlyginimai kelia
mi pagal stažą ir turimą katego
riją, kurią jie gali pagerinti kur

tu, tvarkančiu mūsų santykius 
su kitomis valstybėmis. O fak
tas yra tas, kad Kanados vyriau
sybės veiksmai tokiais atvejais, 
kuriuos jūs aprašėte savo laiš
kuose, yra riboti, nes liečia ki
tos valstybės piliečius — Kana
da negali kištis į kitos valsty
bės vidaus reikalus, šis dėsnis 
labai dažnai užmirštamas tų, ku
rie bando organizuoti tarptau
tinio pobūdžio akciją. Nors aš ir 
sutikčiau su jumis, kad tam tik
ros skriaudos yra daromos kito
se valstybėse, visdėlto aš turiu 
vadovautis tuo principu ir jieš- 
koti veiklos būdo, kuris jo ne
pažeidžia, bei tuo pačiu metu 
siekti Kanados vyriausybės 
tikslų humanitariniuose reika
luose.

Nėra jokios abejonės, kad 
Kanados vyriausybės, buvusios 
ir dabartinė, labai domėjosi 
klausimais, liečiančiais žmogaus 
teises, kur jie beiškiltų. Oficia
liuose pasitarimuose savo lan
kymosi metų Maskvoje 1973 m. 
lapkričio mėnesį tuometinis už- 

suose pei’ vasaros atostogas. 
Otavos mokytojai pasekė Wind- 
soro mokytojų nelegaliu strei- 
ku Kanada jau svarsto pasauli
nės olimpiados Montrealyje sau
gumo problemas. Saugumui už
tikrinti nepakaks vien tik poli
cijos — reikės ir kariuomenės 
dalinių. Krašto apsaugos minis
terio J. Richardsono pranešimu, 
karių reikės apie 6.-10.000, ta
čiau tokio skaičiaus jis negali 
parūpinti, neatšaukęs iš Jungti
nių Tautų tarnybos Kipre ir Ar
timuosiuose Rytuose 1.600 ka
nadiečių. Karinės pajėgos da
bar turi tik apie 78.000 vyrų ir 
moterų, kurių didžiąją dalį su
daro kadras. Kitais žodžiais ta
riant, perdaug vadų, permažai 
eilinių. Šiuo pareiškimu krašto 
apsaugos ministėris J. Richard- 
sonas tikėjosi gauti daugiau do
lerių kariniam biudžetui, bet 
nesusilaukė pritarimo. Nuo pat 
premjero P. E. Trudeau atėji
mo Į valdžią karinės pajėgos yra 
mažinamos užšaldytu biudžetu. 
Joms trūksta tankų, naujų lėk
tuvų bei kitų ginklų. Jei nepa
kanka karių olimpiados saugu
mui, galime įsivaizduoti proble
mą, kurią sudarytų platesnio 
masto teroristinė veikla Kvebe
ko provincijoje. 

sienio reikalų ministėris Mit
chell Sharp atkreipė užsienio 
reikalų ministerio Gromykos 
dėmesį į susirūpinimą, išreikš
tą Kanados parlamento, pavie
nių kanadieečių ir organizacijų 
visoje šalyje, padėtimi Sovietų 
Sąjungos ukrainiečių ir kitų jos 
mažumų.

Mūsų balsas tokiais klausi
mais gali būti išklausomas tik
tai tuomet, jei Sovietų Sąjungos 
vyriausybė respektuoja mūsų 
intencijas bei motyvus. Visi kiti 
veiksmai, kurių imtis nuspręs
tume, bus tiek sėkmingi, kiek 
būsime išvystę su Sov. Sąjunga 
gerus santykius, įgalinančius 
laisvas bei atviras problemų 
diskusijas. Tik remdamiesi to
kiais santykiais, kuriuos mes 
nuolat stengiamės puoselėti, ga
lėsime veikti ilgalaikio pobū
džio sąlygų pagerinimo linkme 
tų asmenų, kuriems siekiame 
pagelbėti. Tai turėtų būti pir
maeilis mūsų uždavinys. Mes tu
rėtume vengti rizikos užtrenkti 
duris, kurios yra vos pravertos 
didelių pastangų dėka. Bet tos 
durys būtų užtrenktos, jei Ka
nados vyriausybė nepaisytų ri
bų, kurios laikomos priimtino
mis santykiuose tarp tautų. Kai 
aš matau, kad santykių koky
bės dėka, kuriuos mes ir kiti iš
vystom su Sovietų Sąjunga, dar 
keletas šimtų sovietinių pilie
čių galėjo atvykti pas savo šei
mas Kanadoje ir kitur, — ma
nau, jog durys neturėtų būti už
trenktos.

Jūsų keliamoji problema yra 
dar labiau komplikuota ta pras
me, kad Kanados vyriausybė 
niekad nepripažino de jure Bal
tijos valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą, nors pripažįs
ta de facto situaciją. Ji visą lai
ką vengė veiksmų ar žodžių, ku
rie implikuotų, kad pripažįsta 
Sovietų Sąjungos pretenzijas į 
tas teritorijas, žinoma, dalykas 
nėra išspręstas tuo. kad mes 
praeityje išreiškėm savo susirū
pinimą ir pranešėm savo pažiū
ras sovietų pareigūnams. Tas 
rūpestis ir tos pažiūros yra pa
kartojamos, kaskart truputį 
stipriau, kiekviena proga. Aš 
galiu jus užtikrinti, kad šią par
eigą mes nuolat turime galvoje 

Nuoširdžiai jūsų — 
Ottawa, Allan J. MacEachen 
1975 m. kovo 26 d. 

zilinė vyriausybė buvo paskel
busi mirties bausmę septyniems 
prez. L. Nolo valdžios nariams. 
Komunistų kontroliuojamas 
Kambodijos radijas jau prane
šė, kad beveik visiems pagrin
diniams buvusio režimo na
riams nukirstos' galvos. Jų pa
vardės nebuvo atskleistos. Į ko
munistų rankas Phnom Penhe 
pateko buvęs prez. L. Nolo 
premjeras L. Boretas. Gen. S. 
Suthsachanui betgi malūn
sparniu pavyko pabėgti Tai- 
landijon. Pailino srities buvęs 
gubernatorius pik. H. Tone, 
taip pat pabėgęs Tailandijon, 
teigia, kad Pailine komunistai 
sušaudė 43 nuginkluotus ka
rius. Tenka manyti, tai tėra 
pradžia teroro, kurio greičiau
siai nebus išvengta.

LIŪDNI PRANEŠIMAI
JAV ambasada Saigone pra

dėjo skelbti Š. Vietnamo karių 
ir partizanų teroro veiksmus už
imtose P. Vietnamo vietovėse. 
Liudininkų pranešimai yra gau
ti iš asmenų, kuriem teko per
gyventi tų sričių užėmimą, bet 
vėliau pavyko pabėgti ir pasiek
ti Saigoną. Da Nange policinin
kams buvo nukirstos galvos, į 
nuginkluotus ir surištus karius 
buvo mėtomos granatos, Ban 
Me Thuoto turgavietėje sušau
dyta apie 300 civilių valdžios 
pareigūnų. JAV valstybės sekr. 
H. Kissingeris konstatavo siste
mingą policininkų ir kalėjimų 
sargų žudymą. Jis taipgi prasita
rė, jog P. Vietnamas yra pra
laimėjęs karą. Pakrančių mies
tai į šiaurę nuo Saigono visi yra 
komunistų užimti. Komunistų 
daliniai, susprogdinę municijos 
sandėlį didžiausioje aviacijos 
bazėje Bien Hoa, ją apšaudo ar
tilerija. Sviedinių išraustos duo
bės lėktuvų pakilimo bei nusi
leidimo takuose sustabdė P. 
Vietnamo kariuomenei būtiną 
aviacijos paramą. Nuo šios ba
zės iki Saigono tėra 14 mylių. 
Prez. G. Fordas, nesulaukęs do
lerių paskyrimo karinei P. Viet
namo paramai, įsakė pradėti 
JAV piliečių evakavimą. Oficia
liai Saigone jų yra apie 4.000. 
§. Vietnamo vyriausybė betgi 
kalba apie 25.000 amerikiečių 
karių, persirengusių civiliais. 
Senatas sutinka paskirti $200 
milijonų amerikiečių išvežimui 
ir humanistinei paramai. Prez. 
G. Fordas vis dar reikalauja be
veik bilijono dolerių, kurių 722 
milijonai būtų skirti karinei pa
galbai. Jos sustabdymas gali 
baigtis Saigone esančių ameri
kiečių skerdynėmis, jeigu prieš 
juos ginklus atsuks P. Vietnamo 
kariai, matydami neišvengiamą 
pralaimėjimą dėl paramos su
laikymo bei netesėtų pažadų.

PAŠALINO A. ŠELEPINĄ
Sovietų kompartijos centro 

komitetas iš 16 partiečių polit
biuro atleido profsąjungų vadą 
A. šelepiną, kuris N. Chruščio
vo laikais yra buvęs ir KGB va
du. Oficialiai skelbiama, kad at
leidimo pasiprašė pats A. šele- 
pinas. Iš tikrųjų betgi spėjama, 
kad jo pašalinimu pasirūpino L. 
Brežnevas, nenorintis jam už
leisti savo vietos. A. Šelepiną, 
turintį tik 56 metus amžiaus, 
daug kas laikė rimtu kandidatu 
į kompartijos vadus. L. Brežne
vui progą susidoroti su A. šele- 
pinu, matyt, sudarė jo nesėk
mingas vizitas Britanijai, kur jis 

buvo sutiktas masinėmis de
monstracijomis ir buvo privers
tas sutrumpinti viešnagę. Vado 
klausimas greičiausiai bus iš
spręstas iki XXV kompartijos 
kongreso, kuris įvyks 1976 m. 
vasario 26 d.

A. DUBCEKO LAIŠKAS
Londono ir Niujorko laikraš

čiai paskelbė buvusio čekoslo- 
vakų kompartijos vado A. Dub- 
čeko laišką Čekoslovakijos par
lamentui. Tuo laišku jis atsklei
dė žmogaus teisių pažeidimus, 
kompartijos įvykdytą išsižadėji
mą socialistinių principų, jam 
vis dar daromą spaudimą, nuo
latinį jo kiekvieno žingsnio se
kimą. A. Dubčekas dabar gyve
na Bratislavoje ir dirba miški
ninkystės administracijoje. Į jo 
laišką piktai reagavo komparti
jos vadas G. Husakas, patarda
mas susipakuoti manta ir iške
liauti užsienin. A. Dubčeką jis 
netgi pasiūlė Švedijos premje
rui O. Palmei kaip demokrati
nio socializmo specialistą, kuris 
sugriautu Švedijos karalystę. 
Savo laiške A. Dubčekas fikruo- 
ju socializmo išdaviku laiko G. 
Husaką, kuris prosovietine lai
kysena šimtus tūkstančių čeko- 
slovakų yra padaręs Sovietų Są
jungos priešais.

KOVOS BEIRUTE
Ginkluotas susikirtimas tarp 

Libano falangistų partijos mili
cijos ir arabų partizanų pareika
lavo apie 140 gyvybės aukų. P. 
Gemayelo vadovaujami falan- 
gistai yra nepatenkinti arabų 
partizanų veikla, dėl kurios Iz
raelio keršto veiksmų susilaukia 
Libano gyventojai. Tokių gink
luotų partizanų Libane yra apie 
12.000. Paliaubas tarp abiejų 
susikirtusių grupių suorganiza
vo Beirutan atvykęs Arabų Są
jungos generalinis sekr. M. Ria- 
das. Libano premjeras R. Solh 
kaltę dėl šių kruvinų susirėmi
mų suvertė provokatoriams iš 
Izraelio. Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse Izraelis spau
dos atstovams parodė savo ga
mybos sprausminį naikintuvą 
“Kfir”. skrendantį dukart grei
čiau už garsą ir galintį pakilti 
50.000 pėdų. Izraelio agentai 
prieš keletą metų buvo pavogę 
prancūzu “Mirage” naikintuvo 
planus. Pagal juos ir buvo su
kurta padidinto naikintuvo ver
sija. Varikliai šiems naikintu
vams isivežami iš JAV. Egipto 
prez. A. Sadatas naujuoju prem
jeru pasirinko buvusi vidaus rei
kalų minister} M. Salemą, o vi
ceprezidentu — aviacijos mar
šalą H. Mobaraką.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Pusmetį trukusią politinę kri

zę Turkijoje užbaigė premjero 
S. Demirelio sudaryta koalicinė 
vyriausybė, gavusi parlamento 
pritarimą 222:218 balsų santy
kiu. Koalicijai pasirinktos gru
pės liudija Turkijos posūkį į de
šinę. Pagrindinė opozicija da
bar tenka buvusio premjero B. 
Ecevito vadovaujamai respubli- 
kininkų liaudies partijai. Dabar
tinį premjerą S. Demirelį ka
riuomenė buvo pašalinusi iš pa
reigų 1971 m. Balsavimo metu 
parlamento rūmus saugojo ka
riuomenė ir policija, nes buvo 
gauta grasinimų pastatą bom
barduoti. Išskyrus kaikurių par
lamentarų apsistumdymą, jokių 
incidentų neįvyko.
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Memorandumas Ontario vyriausybei
Spaudos pageidavimai daugiakultūrės politikos klausimu
Ontario etninės spaudos są

junga š.m. kovo 18 d. Klein- 
burge suruošė metini banketą 
Ontario vyriausybės nariams ir 
ta proga Įteikė premjerui W. 
Davis memorandumą. Jame iš
dėstyti pageidavimai, kurie lie
čia ne tik spaudą, bet ir apla
mai daugiakultūri gyvenimą.

Memorandume sakoma, kad 
etninė spauda yra daugiakultū
rės mūsų visuomenės poreikių 
reiškėją. Jos manymu, Ontario 
vyriausybė, neseniai Įsteigusi 
naują kultūros ir pramogų mi
nisteriją, turėtų daugiau dėme
sio rodyti etnokultūrinėm gru
pėm. Finansinė parama tesanti 
vienas aspektas, nepaliečiantis 
gilesniu problemų. Pasak me
morandumo, Ontario vyriausy
bė turėtų ypač peržiūrėti Kana
dos istorijos vadovėlius ir į 
juos Įjungti etnokultūrinių gru
pių Įnašą į Kanados gyvenimą 
visose srityse. Taipgi turėtų bū
ti paruoštos atitinkamos prie
monės, vaizduojančios moki
niams daugiakultūri krašto vei
dą.

Memorandumas siūlo Ontario 
vyriausybei Įsteigti regijoninį 
etninių studijų centrą; duoti lė
šų universitetams, kad šie plės
tų etnokultūrines studijas hu
manitariniuose ir socialiniuose 
moksluose; paruošti garsines- 
vaizdines priemones, kurios 
vaizduotų daugiakultūri krašto 
veidą mokyklų m o k i n i a ms; 
Įsteigti etninį Ontario muzėjų 
arba skyrių dabartiniame Onta
rio muzėjuje; organizuoti etninį 
provincijos archyvą; įgalinti 
provincijos meno galerijas telk
ti bei globoti daugiakultūrę dai

Ontario Etninės Spaudos Sąjungos pirm. VI. Mauko (viduryje) įteikia gar
bės nario pažymėjimą Ontario premjerui W. Davis. Dešinėje — min. Gross
man, kuris taip pat yra minėtos sąjungos garbės narys

PADĖKA
Mūsų mylimai tetai

a. a. Marijai Borstienei
mirus, visiems mus užjautusiems tariame nuoširdų ačiū. 

Ypatinga padėka kun. klebonui P. Ažubaliui už viso
keriopą paramą mūsų a.a. tetos ligos ir laidotuvių metu; 
kun. J. Staškevičiui už Rožinį, Mišias ir palydėjimą į kapus; 
sol. Vaclovui Verikaičiui už giedojimą šv. Mišių metu; 
visiems už užprašytas šv. Mišias, maldas, gėles, apsilan
kymą koplyčioje, dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Dėkojame Prisikėlimo parapijai už leidimą pasinaudoti 
šventove.

Irena Jakavičienė 
Henrikas Daras
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lę; Įsteigti biblioteką, telkian
čią Įvairių etnokultūrinių gru
pių veikalus; remti bei atžymėti 
ne tik anglų-prancūzų kilmės 
menininkus, bet ir visų kitų tau
tybių; atžymėti ne tik anglų- 
prancūzų kilmės rašytojus bei 
žurnalistus, bet ir kitų etnokul
tūrinių grupių.

Komunikacijos srityje minė
tasis memorandumas pageidau
ja, kad provincinė vyriausybė 
skirtų lėšų televizinėm progra
mom, kurios vaizduoja etnokul
tūrinių grupių veiklą, ir jas pa
naudotų švietimo institucijose; 
kad vyriausybė viešuose skelbi
muose, konferencijose, atitin
kamose televizijos bei radijo 
programose pabrėžtų daugia
kultūri provincijos pobūdį.

Memorandume taip pat iš
reikštas pageidavimas, kad On
tario vyriausybė i valdines tar
nybas skirtų proporcingai Įvai
rių tautybių asmenis. Etninės 
grupės nebesančios vien juoda
darbių telkiniai, kaip kad buvo 
seniau. Socialinė jų struktūra 
nebesiskiria nuo anglų ar pran
cūzų.

Memorandumo kopijos buvo 
Įteiktos visiem Ontario minis- 
teriam. Kultūros ir pramogų 
min. R. Welch savo kalboje et
ninės spaudos redaktoriams pa
reiškė, kad Ontario vyriausybė 
daugeliui minėtų pageidavimų 
esanti palanki ir tikisi šioje sri
tyje parodyti atitinkamą inicia
tyvą.

Memorandumą pasirašė Onta
rio Etninės Spaudos Sąjungos 
pirm. V. Mauko ir sekr. N. Haw- 
rysch.

Laukiama gyvesnės veiklos
Nuotaikos Bendruomenėje • Katalikų rūpesčiai • Studijų savaitė • Jaunimas posėdžiauja

KUN. BRONIUS LIUBINAS
Atidžiai stebinčiam lietuviš

kąją spaudą, atrodo, gali kristi 
dėmesin, kad apie lietuvius Vo
kietijoje vis rečiau pasisakoma. 
Tam yra Įvairių priežasčių, bet 
jų bene pagrindinė yra ta, 
kad lietuviškoji veikla čia ma
tomai menkėja. Tačiau jieškan- 
čiam dar ir šiandien pasiseka 
surasti suminėtinų dalykų.

1. Bendruomenės veikla
LB Vokietijoje yra pagrin

dinė lietuvių organizacija. Jos 
narių yra apie 1000. Kas treji 
metai renkama Bendruomenės 
taryba. Paskutini kartą tai įvy
ko 1974 m. lapkričio 23 d. Tie
sa, kandidatavo tik 19 asmenų, 
iš kurių buvo išrinkti 15. Paly
ginus su ankstesniais laikais, tai 
jau liūdnoka. Liūdna, kad ma
žas skaičius kandidatų, dar 
liūdniau, kad mažai balsavo. 
Daugiausia balsų vienam asme
niui buvo sutelkta tik 406, o 
penkioliktasis tarybos narys ga
vo tik 231 asmens pasitikėjimą.

Liūdniausiai nuteikia tai, kad 
š.m. kovo 7-8 d.d. tarybos posė
džiuose vienas išrinktųjų visai 
nepasirodė, o kitas, tiesa, atvy
ko, pasiėmė kelionpinigius ir 
tuoj pat vėl išvyko. Tiesa, šio 
pastarojo dalyvavimas nebūtų 
buvęs labai prasmingas, nes jis, 
nors kalba vokiškai ir angliš
kai, vos kelis žodžius temoka 
lietuviškai.

Posėdžiai vyko sena nusisto
vėjusia tvarka. Į tarybos prezi
diumą buvo išrinkti J. K. Valiū
nas — pirmininku, kun. A. Ber
natonis — vicepirmininku ir 
Andrius Smitas — sekretorium. 
Buvęs VLB-nės pirmininkas 
dipl. teis. J. Lukošius savo pra
nešime apžvelgė praėjusių me
tų valdybos veiklą. Jį papildė iž
dininkas A. Šmitas, paaiškinda
mas 1974 m. balansą ir pajamų 
bei išlaidų apyskaitą. Per 1974 
metus Vokietijos vyriausybė 
paskyrė DM 40.314, o savo lė
šų sutelkta DM 20.225.

Baltiečiu tautos grandinėse
• i.v (Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atpildas
“Mūsų visuomenėje, jeigu tu 

iš tikro kietai dirbi, tai tau nė
ra jokių rūpesčių. Tavo virši
ninkas valstybė, prieš išeinant 
Į pensiją, atsilygindama už 
darbštumą, pakels tave i augš- 
tesnę atlyginimo kategoriją, 
kad gautum didesnę pensiją, 
kuri būna tarp 40 ir 60% buvu
sio atlyginimo. Kartais tai gali 
siekti iki 75 rublių mėnesiui.”

“Tačiau jeigu tu blogai elgie
si, pavyzdžiui, prašai leidimo iš
važiuoti i Izraelį, tai gali būti 
pašalintas iš darbo ir netekti vi
sų teisių. Bet pirmiausia tu turi 
būti tris kartus baustas, pasita
rus su partija ir profesine są
junga. šitai atsitinka, pavyz
džiui, su tais žmonėmis, kurie 
būna atšakūs, vėluojasi į dar
bą arba perdaug geria. Yra ga
na daug žmonių, kurie pralei
džia vakarus maukdami “vod- 
ką”. Tai Įprotis, kurį jie per
ėmė iš nacių. Sekančią dieną 
jie nepajėgia dirbti.”

Taip kalba “Inturisto” vado
vė.

“Mums pasisekė pieno kainą 
išlaikyti maždaug tokią pat, ko
kia buvo prieš 15 metų. Butų 
nuoma, įskaifant apšildymą, 
taip pat išsilaikė žema: apie 
10% uždarbio arba tarp 10 ir 
20 rublių mėnesiui. Autobuso 
bilietas ir dabar tekainuoja ke
turias kapeikas. Ir įėjimas į mu
zėjų ne ką daugiau.”

Ji taip pat patvirtina, kad jei
gu kas nors nėra komjaunime, 
tai nieko nepasieks gyvenime. 
Jis niekad negalės nusipirkti 
automobilio, nes negali būti 
partijos* pareigūnu. Niekada ne
gaus gero, lengvo darbo, niekad 
negaus 400 rublių pašalpos ap
lankyti už respublikos ribų gy
venančios šeimos. Niekada toks 
negaus gero elgesio pažymė
jimo.

Dėl atlyginimų: darbininkas 
vidutiniškai uždirba maždaug 
tiek, kiek vidutiniškas gydyto
jas—tarp 120-150 rublių mėne
siui. Baigusieji augštuosius 
mokslus uždirba iki 300 rublių 
mėnesiui, augštieji partijos par
eigūnai net ir daugiau.

Kad mes būtume ramūs ...
“Kad mes būtume ramūs”, 

kažkas šiandien popiet pasakė. 
“Toks yra rusų siekimas. Jie 
nori, kad mes ramiai laikytu
mės. Dėlto duoda mums šiose 
respublikose truputi daugiau 
prabangos, negu kur nors ki

Sekė kontrolės komisijos, gar
bės teismo, tarybos referentų, 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus ir Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos pranešimai. Po 
to buvo laisvose diskusijose pa
sisakyta visų dalyvavusių tary
bos narių. Galiausiai patvirtin
ta 1974 m. pajamų-išlaidų apy
skaita ir 1975 bei 1976 m. są
mata.

Rinkimuose paaiškėjo pagrin
dinis sunkumas — niekas ne
norėjo kandidatuoti. Pagaliau 
vistik vargais negalais i valdy
bą buvo išrinkti Jurgis Barasas, 
Justinas Lukošius ir Manfredas 
Siušelis. Sudaryti taip pat ir ki
ti reikalingieji Vokietijos LB 
organai ir išrinkti 7 Vokietijos 
LB tarybos referentai įvairiems 
reikalams.

Reikia tikėtis, kad Bendruo
menės merdėjimas pasibaigs ir 
vėl atgims gyva veikla.

2. Katalikų darbai
Nelabai sekasi ir Vokietijos 

lietuviams katalikams. Prieš ei
lę metų buvo sukrusta organi
zuotis, išrinkta Vokietijos lietu
viu katalikų taryba ir valdyba, 
bet jokios veiklos iš tų organų 
nesulaukta. Sielovados direkto
rius prel. dr. Jonas Aviža dabar 
vėl sukruto ir vargais negalais 
išrinkdino naują tarybą. Į ją 
Įeina: dr. J. Girnius, P. Ivins
kienė, V. Natkevičius, dr. J. 
Norkaitis, K. Pauliukevičiūtė, 
A. Šmitas ir O. Valaitytė. Kuni
gai išsirinko savo atstovais kun. 
A. Bernatoni ir kun. A.,Rubiką. 
Savaime i tarybą įeina sielova
dos direktorius prel. Aviža. Rei
kia laukti naujos veikimo pra
džios.

Šiaipjau katalikiškasis darbas 
nestovi vietoje. Tai liudija ir 
priešvelykinip susikaupimo va
landos, kurias vedė mons. dr. 
Vytautas Balčiūnas, specialiai 
tam atvykęs iš JAV. Rekolekci
jų vedėjas akivaizdžiai pamatė, 
kaip keblus yra pastoracinis 
darbas tarp žmonių, kurie gy
vena išsklaidyti pavieniui ar 

tur. šičia yra daugiau prekių 
parduotuvėse. Jie leidžia įsivež
ti radijo ir televizijos priimtu
vų iš Suomijos.”

“Kiekvieną vakarą mes šoka
me lyg pakvaišę. Savaitgaliais 
pasigeriame. Už 6 rublius su tu
ristais nueiname Į kabaretą. 
Mes valandas prastovime eilėse 
ir naudojamės juodąja rinka. 
Už dainą rusai mus nuperka ir 
parduoda. Tai viena istorijos 
pusė.”

“Yra ir kita pusė. Teroras 
mūsų valstybėse yra smarkes
nis, negu kur nors kitur. Žmo
nės dingsta be pėdsakų, net ir 
po Stalino mirties. Slaptoji po
licija čia yra žymiai veiklesnė 
ir atšiauresnė, negu Rusijoje”.

Rusinimas vykdomas keičiant 
baltiečius rusais, siekiant su
naikinti galimus tautinius sen
timentus, stiprėjančius trijuose 
Baltijos kraštuose. Pagal oficia
lius duomenis, 35% Estijos gy
ventojų dabar sudaro rusai. Ry
goje, Latvijos sostinėje, rusų 
nuošimtis šiuo metu yra tarp 
48 ir 52.

Pasitraukus 1944 m. vokiečių 
kariuomenei ir rusams iš naujo 
okupavus, prasidėjo trėmimai į 
200 rusiškų koncentracijos sto
vyklų. Istorikų apskaičiavimu, 
iš Estijos buvo ištremta 150.000 
gyventojų, iš Latvijos 155.000 
ir iš Lietuvos 300.000. Visa tai 
iš 1,2 mil., 2 mil. ir 3 mil. gy
ventojų.

“Užsieniečiai darbininkai” iš 
Rusijos ir kitų liaudies respub
likų gali gauti lengvesnį darbą 
Baltijos kraštuose negu kur ki
tur. Jaunieji baltiečiai išsiunčia
mi toli atlikti karinės tarnybos. 
Jie paskirstomi po tolimąsias 
Rusijos dalis, o kai baigia tarny
bą, tai jiems siūlomi geresni 
darbai ir atlyginimai, negu jie 
galėtų tikėtis namie. Kita ver
tus, ukrainiečiai ir gruzinai, kai 
atlieka karinę tarnybą, skatina
mi kurtis Baltijos respublikose 
ir vesti baltietes merginas.

Juodoji gėlių rinka
Paprastai Rusijoje juodosios 

rinkos verslininkai baudžiami 
kalėjimu iki gyvos galvos. Tie 
didžiojo raudonojo švyturio gy
ventojai, kurie sekioja paskui 
turistus, siūlydamiesi nupirkti iš 
jų kaikuriuos drabužius, jei tik 
pakliūva, atsiduria painiavoje. 
Taip pat nukenčia ir turistai, 
kurie paklauso jų.

Tačiau Baltijos kraštuose yra 
viena tokia juodoji rinka, kurią 

mažomis grupelėmis po didžiu
lius plotus.

Šv. Metų proga Vokietijos lie
tuviai katalikai ruošiasi vykti Į 
Romą. Kelionės data — nuo bir
želio 26 iki liepos 4 d. Tai lai
kas, kai Rorpon atvyksta lietu
viai ir iš kitų kraštų. Tuo no
rima sudaryti galimybes ne tik 
pamatyti Romą ir pasinaudoti 
Šv. Metų malonėmis, bet ir su
sitikti su viso pasaulio lietu
viais. Kiek atsiras vykstančių, 
neaišku, nes registracijos lai
kas dar nesibaigęs.

3. Lietuviškųjų studijų
savaitė

Ji šiemet buvo sutarta rengti 
Romoje, tačiau jos organizato
rius Stasys Lozoraitis, jn., nese
niai pranešė Vokietijos veikė
jams, kad tai neįmanoma. Tai
gi, dabar iškyla klausimas, ar 
jos visai šiais metais nerengti, 
ar mėginti kviesti dalyvius i 
Vokietiją. Ši keblų klausimą tu
ri išspręsti Vokietijos atstovai
— dr. Jonas Grinius su Vincu 
Natkevičiumi ir Šveicarijos — 
kun. dr. Jonas Jūraitis. Laikas 
nestovi vietoje, ir atsakymą rei
kia duoti netrukus.

4. Jaunimo suvažiavimas
Kovo 21-23 d. d. Romuvoje 

buvo susirinkę apie 40 lietuvių 
jaunuolių. Pagrindinis suvažia
vimo tikslas — pasiruošti III 
pasaulio lietuvių kongresui P. 
Amerikoje. VLJS pirmininkas 
Alfredas Lucas supažindino su 
PLJS ruoša III-jam kongresui, 
kuris įvyks 1975 m. gruodžio 20
— 1976 m. sausio 6 d. Vėliau 
buvo sudaryti 5 diskusiniai bū
reliai, kuriuose buvo svarstoma 
kongreso problematika. Nutar
ta, kad kandidatuoti į atstovus 
gali kiekvienas VLJS narys nuo 
18 iki 30 metų amžiaus, laisvai 
kalbąs ir rašąs lietuviškai. At
stovų rinkimai įvyks per visuo
tinį VLJS narių suvažiavimą 
birželio mėnesį. Sekmadieni 
(kovo 23) susumuoti suvažiavi
mo rezultatai ir pradėtas kan
didatų Į atstovus sąrašas.

“leidžia” režimas. Tai juodoji 
gėlių rinka: rožių, tulpių ir to
kių mažų geltonų ir mėlynų gė
lyčių. Kiekvieną rytą pagrindi
nėse Talino gatvėse pamatysite 
apsčiai senų žmonių, kurie pri
vačiai ir be jokio valstybės ki
šimosi, net ir nebūdami komu
nistų partijos nariai, pardavinė
ja gėles.

Vilniuje, Lietuvos sostinėje, 
mačiau labai vargingai apsiren
gusią moterį, kuri su puokšte 
rožių įėjo i katalikų šventovę. 
Ji padėjo prie altoriaus gėles, 
kurių vertė — mėnesinis darbi
ninko atlyginimas (vertėjo pa
staba: reportažo autorius viena
me paraše po gėles pardavinė
jančios moters nuotrauka nuro
do, kad juodojoje rinkoje viena 
nusenusi ir jau apgedusi tulpė 
kainuoja rublį, rožė — tris rub
lius, o už tokią sumą, kaip mo
kama už rožę, augštas pareigū
nas vasarvietėje pavalgo pie
tus).

Vieną vakarą “Vinį” viešbu
tyje užėjau Į vietini kabaretą. 
Buvo dainuojama Maurice Che
valier “C’est si bon”, mosuoja
ma plunksnomis ir plikais pil
vais.

Vyriškis ir dvi merginos, su 
kuriais aš sėdėjau prie to paties 
stalo, apkrauto visokiausiais 
tešlainiais, anglų kalba man sa
kė, kad jie esą iš Kaukazo ir 
kad juos baisiai konfūzija visa 
ta šio vakaro tuščia muzika.

Merginos išlaikė sunkius eg
zaminus ir gavo iš partijos ke
lialapį išvažiuoti dviem savai
tėm į tolimą kraštą. O vyriškis 
yra paprastas, nuosaikiai apsi
rengęs, pagarbus valstietis, ku
ris gerai sugyvena su savo ko
lektyvu.

“Gal tamstai darys labai blo
gą Įspūdi, kad čia negali išgirsti 
puikios rusiškos muzikos”, sakė 
jie, “bet čia yra tik antraeilė ka
baretinė grupė”. (Bus daugiau)

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

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.

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos 

Viešpačiui pašaukus 1975 
m. balandžio 2 d. į amži
nybę mūsų mylimą dukrą

Vandę 
Strodomskytę, 

norime pareikšti nuoširdžią 
padėką: visiems, kurie mums 
padėjo ir padeda pakelti ne
tekimo skausmą; pareišku- 
siems užuojautą žodžiu ir 
raštu; labai gausiai atsilan
kiusiems pasimelsti už ve
lionę per du vakarus į Mur
phy laidojimo namus, šven
tovėje per pamaldas; paly- 
dėjusiems į Delhi kapines; 
karstanešiam; dalyvavusiem 
gedulinguose pietuose. Ačiū

aukojusiems gausioms šv. Mišioms, Lietuvių Fondui, pri- 
siuntusiems gražiausių gėlių. Esame dėkingi kunigams už 
atlaikymą koncelebracinių Mišių, būtent, kun. P. Ažu
baliui, Lietuvos Kankinių parapijos klebonui, kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, Prisikėlimo parapijos klebonui, 
ir kun. dr. J. Gutauskui, Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui. Dėkojame mirusios draugėms, Šv. Juozapo Hamiltone 
ligoninės gailestingosioms seserims, kurios atvyko į jos lai
dotuves. Taip pat nuoširdus ačiū solistui ir muzikui Vac
lovui Verikaičiui už jo nuostabiai gražų giedojimą bei var
gonavimą.

Visados pasiliksime Jums dėkingi —
Ona ir Julius Strodomskiai 

Delhi, Ontario

Jau penktas sužaliavęs

Penkerių metų mirties

sukaktis

AfA
)

RAIMUNDAS
LAURINAVIČIUS
vasaris pasipuošia gėlėmis

be Tavęs, brangus Sūnau. O Tu niekam nepasakęs, nepra
nešęs, taip staigiai iškeliavai j amžinybę. Mes niekaip ne
galime apsiprasti su mintimi, kad Tavęs nebėra mūsų tarpe. 

Už Jo vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos ANAPILYJE 
1975 m. gegužės 4, sekmadienį, 11 vai. ryto. Giminės ir 
artimieji prašomi dalyvauti ar savo maldose prisiminti 
a.a. Raimundą.

Jei nors karta sugrįžti galėtum,
Palaimink, Augščiausias, mūs norus šventus!
Tėvų visas duris atvertas rastum,
Takus ašaromis nuplautus, rožėmis nubertus.

Sugrįžk, sugrįžk, brolau iš jos — 
Iš amžių glūdumos, baisios nežinios, 
Nušluostyt ašarų mamos, taip mylimos. 
Paguosti seno tėvo klaikumos . . .

PADĖKA
a + a Romas Jocius,

mūsų mylimas sūnus, paliko šį pasaulį 1975 m. kovo mėn. 
2 d. Palaidotas Rodney kapuose 1975 m. kovo mėn. 5 d.

Nuoširdžią padėką reiškiame: klebonui kun. M. D. 
Huras ir sen. kun. A. Trakiu! iš Čikagos už maldas koply
čioje, Mišias, pamokslus bažnyčioje, palydėjimą į kapus, 
pasakytus paguodos žodžius kapuose ir Lietuvių Namuose; 
V. Ignaičiui, pasakiusiam atsisveikinimo kalbą kapuose 
Rodney lietuvių visuomenės vardu ir užbėrusiam ant karsto 
brolio Gintaro atvežtos iš Lietuvos tėviškės laukų žemės 
kaipo simbolinio ryšio, jungiančio čia ir ten esančius gimi
nes; solistui V. Verikačiui iš Toronto už išskirtinai gražų, 
įspūdingą giedojimą bažnyčioje ir Lietuvių Namuose; H. 
Tunikaitienei už giesmes koplyčioje.

Ypatingai dėkojame: Ontario premjerui W. Davis už at
siųstą užuojautos pareiškimą, žemės ūkio ir maisto minis- 
teriui William A. Steward už užuojautą ir gėles, žemės 
ūkio ir maisto ministerio atstovui T. R. Hillard už dalyvavi
mą laidotuvėse; Ravul Bramer, Bramfield restoranų savi
ninkui Toronte ir tų restoranų štabo nariams už gėles, 
užuojautas bei dalyvavimą laidotuvėse.

Tariame nuoširdų ačiū visiems draugams, pažįstamiems, 
organizacijoms ir giminėms, atsiuntusiems gėles, užprašiu
siems Mišias, gausiai aukojusiems vietoj gėlių Kanados Lie
tuvių Fondui ir įamžinusiems velionies vardą tame fonde.

Liekame amžinai dėkingi visiems, išreiškusiems užuo
jautą asmeniškai, laiškais ar per spaudą.

Gili padėka karsto nešėjams — Jonui Povilaičiui, E. 
Ąžuolinskui, Zigmui ir Vytautui Mockams, J. Williams, Pat 
Bolger. Taip pat didelis ačiū visoms šeimininkėms už paruo
šimą pietų laidotuvių dalyviams.

Liūdintys: tėvai, broliai Gintaras, Petras ir 
k kiti giminės

Delhi Šv Kazimiero parapijos komiteto pirmininkui 
JULIUI STRODOMSKIUI ir PONIAI, mirus jų 

mylimai dukrai
VANDAI STRODOMSKYTEI, 

reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —
Parapijos komitetas ir 
klebonas kun. J. Gutauskas

A+A
PETRUI TUTLIUI

staigiai mirus, žmonų ALFĄ, sūnų PETRIUKĄ 

ir gimines skausmo valandose užjaučia —

Vyt. Kastytis
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Didysis mūsų rūpestis išeivijoje
Linksmi ir nelinksmi dalykai lietuviškajame mūsų vaikų ir jaunuolių auklėjime

Č, SENKEVIČIUS
Nors dalykas nėra linksmas, 

bet smagu, kad juo rūpinamasi. 
Dalykas — tai mūsų vaikų lietu
vių kalbos vartojimas lietuviš
koje mokykloje, organizacijų su
eigose, stovyklose ir netgi na
mie. Jis nėra toks, kad galima 
būtų džiaugtis. Bet džiugi ir 
sveikintina jaunesniųjų šeimų 
iniciatyva kruopščiau tą nedžiu
ginantį reiškinį išstudijuoti, nu
statyti priežastis ir gal išeiti su 
nauja, dar nebandyta akcija. 
Kokios bebūtų tą klausimą stu
dijuojančių išvados, niekam už 
akių neužbėgant, norėtųsi čia 
pareikšti keletą minčių, kurios 
gali sudaryti progą tais klausi
mais plačiau pasisakyti spaus
dintu ar gyvu žodžiu.

Visko pagrindas
Kaip bebūtų svarbi lituanisti

nė mokykla išeivijoj, kaip daug 
bereikštų mūsiškos organizaci
jos su savo sueigomis, stovyklo
mis bei kitais lietuvybę stipri
nančiais užsiėmimais, — šeima 
vaiko lietuviškumui įsigyti ir ug
dyti visdėlto yra lemiantis veiks
nys. Ir į mokyklą, ir į organiza
cijas ateina nevienodai paruoš
ti ir nevienodai nusiteikę vai
kai. Jie atefria iš nevienodų šei
mų. Mokytojams ir vadovams 
labai nesunku susidaryti nuo
monę apie tėvus, vos tik susipa
žinus su jų vaikais. Savaime su
prantama, kad visiško vienodu
mo niekas nesitiki. Tačiau prob
lema susidaro, kai skirtingumas 
randamas perdidelis. Lietuviš
kai nusiteikusiems tėvams ir jų 
auklėjamiems vaikams dažnai 
tenka nusivilti, patekus į aplin
kumą, kuri tik iš vardo tėra lie
tuviška. Tenka ne tik nusivilti, 
bet ir prieš savo norą taikytis 
prie daugumos, kuri yra negaty
vi lietuviškumo atžvilgiu, ypač 
lietuvių kalbos vartojime.

Netaip jau rūpestingi tėvai, 
šaltesni lietuviškiems reika
lams, arba tie, kurie amžinai 
“neturi laiko”, siųsdami savo 
vaikus į mokyklą ar organizaci
jas, tikisi ir dažnai net reikalau
ja, kad mokytojai ar vadovai per 
kelias valandas savaitėje pada
rytų jų vaiką susipratusiu, są
moningu lietuviuku, kalbančiu 
su savo draugais tik lietuviškai 
ir besidominčiu viskuo, kas lie
tuviška. Tarytum mokykla ar or

©

NATALIJAI BALTAKIENEI

mirus, sūnui JONUI, dukrai IRENAI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautų —

A4. Traškevičienė
Aldona ir Aleksandras Kocenai

VLADUI JACKUI
Lietuvoje mirus, jo brolius ir seseris bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame —

Pranciška ir Pranas Norušiai

TINKAMIAUSIOS DOVANOS
VASAROS iR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
(suknelei reikia 2’/2 jardo)
Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta; 
tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50 
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga ...........
Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) ................... ...............
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora .......
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių ..............
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai ...........................................
Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ....... ................................
Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas .............................
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas ........... .............................
Šitos kainos yra su įskaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti 

tik persiuntimo išlaidas ................................................................

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

$17.00

8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono,
1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės,
3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu
ir persiuntimo išlaidomis kainuoja ............................................ $125.00
Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 

negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olimpia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku raidynu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

PERKI ŠEVį AR OLDSMOBILI?
Visų rūšių vartotas arba naujas mašinas gausite per 

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

courtesy----  2749 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9151 Toronto • Namai 767-7820'

ganizacija būtų kokia stebuklin
ga skaitytuvinė mašina, į kurią 
įstūmus vaiką, visi kiti ugdymo 
galvosūkiai būtų nebereikalingi. 
Taip nėra ir dėlto čia vaikas lie
ka savotiškai stumdomu daiktu.

Stumdomas vaikas
Šeima stumia vaiką nuo sa

vęs, kad mokykla ir organizaci
ja jam visko įdiegtų. Mokykla ir 
organizacija siunčia jį atgal į 
šeimą, kad ta įdiegtų jam visus 
reikalingus pagrindus ir paga
liau pradėtų užsiiminėti tuo, kas 
jai priklauso, būtent, auklėti sa
vo vaiką.

Tas kratymasis sunkaus dar
bo, tas stumdymas jaunųjų dai
gelių yra pati didžioji blogybė 
ir sunkiai sprendžiama proble
ma. Jos nebūtų, jei šeima sutar
tinai veiktų su mokykla, su or
ganizacijom, jei šeima jaustų 
pačią pirmąją atsakomybę už sa
vo vaikų lietuviškumą, užuot tą 
atsakomybę nedėkingai užkro
vusi idealistams, kurie dirba su 
svetimais vaikais tik dėl lietu
viško reikalo.

Rodos, nebūtų jokių proble
mų, jei tėvai daugiau domėtųsi 
tomis institucijomis, kurios jų 
vaikus auklėja ir jiems patiems 
padeda. Labai negausūs tėvų su
sirinkimai, reta pagalba vaikui 
atlikti užduotus namų darbus ro
do visai ką kita. Šeimų — mo
kyklų bei organizacijų ašis yra 
būtinybė, norint ką nors geres
nio pasiekti. Ir tai nėra “atras
ta Amerika”. Tai dalykai, kurie, 
manau, visiems nesunkiai suvo
kiami. Bet supratimo neužtenka. 
Reikia vykdymo. O tam reikia 
pasiaukojimo ir valios. Tų daly
kų palietimas būtų jau kita te- 
nla Svarbiausia — praktika

Lietuviškumą plačia prasme 
sudaro ne vien kalba. Bet jos 
nevartojimas labiausiai visiems 
užkliūva ir gal labiausiai kenks
mingas ir pačiam vaikui, ir atei
ties bendruomenei. Lietuviui 
vaikui, kuriam savoji kalba tėra 
priemonė susikalbėti su tėvais 
ar giminėmis, juokingai atrodo 
vyresniųjų pastangos sudaryti 
sąlygas mokytis, studijuoti tos 
kalbos teoriją, istoriją ar litera
tūrą. Vaikas dažnai pastatomas 
į beviltišką padėtį, kai jis sudo
ros šimtų žodžių žodynu, atėjus 
amžiui, įvaromas studijuoti lie
tuvių literatūros klasiku. Nėra
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$45.00 
$ 2.50 
$ 2.50 
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$ 3.50 
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$17.50 

tokių institucinių mokyklų, ku
riose vaikas pilnai išmoktų kal
bos. Jis jose gali tik gauti teori
nius rėmus ar pasisavinti mo
kymosi sistemą, bet pats moky
masis kaip toks yra praktika, 
t.y. praktiškas ir nuolatinis kal
bos vartojimas. Nei Lietuvoje, 
nei už jos ribų be praktiško kal
bos vartojimo niekas nebūtų ir 
nėra pakankamai gerai lietuviš
kai išmokęs. Skirtumas tik tas, 
kad Lietuvoje praktiškai kalbą 
vartoti padėjo ir dabar padeda 
visa lietuviška visuomenė ir ap
linka. Čia, išeivijoje, gyvenant 
kitomis kalbomis kalbančiųjų 
masėje, praktiškas vartojimas 
labai susiaurinamas. Užtat jau 
vien dėlto lietuviškos šeimos įsi
pareigojimai turėtų būti daug 
didesni, norint pasiekti bent mi
nimalių rezultatų vaiko kalbos 
mokymesi. Kitaip tarus, tėvų 
dėmesys į tai turėtų būti iš pa
grindų pataisytas ar pakeistas. 
Su vaiku reikia kalbėti, jo kal
bą taisyti, skatinti lietuviškai 
skaityti, rašyti, nuo pat mažens 

. skiepyti supratimą, kad lietuviai 
su lietuviais kalba tik lietuviš
kai, visur būti savos kalbos at
žvilgiu jautriais. Nenumoti ran
ka į dalykus, kurie yra svarbūs. 
Pagaliau patys tėvai turi būti 
pirmutiniais gerais pavyzdžiais, 
rimtai atsisakantys gausėjančio 
svetimų žodžių antplūdžio, kuris 
mūsąją kalbą jau pavojingai pra
deda žaloti.

Daugiau nei kalba
Iš kitos pusės į visa tai žvel

giant, reikėtų prisiminti, kad 
lietuviškumas plačia prasme nė
ra vien lietuvių kalbos mokėji
mas ir jos praktiškas vartoji
mas. Lietuviškumas yra tam tik
ra dvasinė būsena, kuri įsigyja
ma ne pripuolamai ir ne be pa
stangų. Už Lietuvos ribų gimu
siam lietuviukui labai daug ko 
reikia, kad jis taptų sąmoningu 
lietuviu, čia nė tėvų kalbos ne
pakanka, nors ji apsisprendimui 
gali daug padėti. Su pramokta 
tėvų kalba vaikas sunkiai save 
nugalės, kai reikės apsispręsti 
už lietuvybę, jei nebus įsigijęs 
būtinų savybių lietuviškumui 
plėtotis ir stiprėti. O toms savy
bėms kertiniai, akmenys grin
džia črti'ŽėiSibje'.

)u' Nėgatyvi nuotaika
Koks bus vaiko lietuviškumas 

tokioje šeimoje, kurioje lietuvių 
kalba šnekama apie betikslį vei
kėjų darbą, kurioje šaipomasi iš 
aukotojų, kurioje kritikuojamos 
lietuviškos uniformos, ženklai ar 
neigiamai prisimenama buvu
sios valstybės vyriausybė ar ka
riuomenė? Koks bus vaiko lie
tuviškumas šeimoje, kurioje tė
vai, besitaikydami prie materia
listinės aplinkos, niekad neturi 
laiko eiti į minėjimus, lietuviš
kus renginius, perskaityti lietu
viškos knygos ar laikraščio, vie
toj to dažnai asmeninės karjeros 
sumetimais stengdamiesi drau
gauti su kitų tautybių žmonė
mis? Koks bus vaiko lietuvišku
mas šeimoje, kurioje tėvai ne
bekalba apie lietuvių reikalus iš
eivijoje, kurioje grįžimo Į Lie
tuvą klausimas visai nebeliečia- 
mas, kurioje nebesisielojama sa

r+fi

Lietuvos, Urugvajaus, Argentinos vėliavos ir Montevideo lietuvių kolonijos 
vainikas Nepriklausomybės aikštėje Vasario 16 šventės proga. Vainiką prie 
gen. Artigas paminklo padėjo Lietuvos atstovas P. Amerikai A. Grišonas, 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos ir Urugvajaus Lietuvių Bendruo
menės pirm. St. Goda, Argentinos Lietuvių Centro pinn. Alf. Ruplėnas

vo tautos bendraisiais rūpes
čiais? Atsakymas — aiškus ir 
vienas: nedaug ko galima tikėtis 
iš tokiose šeimose augančių lie
tuviukų.

Mokykloje ir organizacijoje
Susikurti lietuviškumo būse

nai šeima yra vienas pačių pa
grindinių veiksnių, bet ne vie
nintelis. Paūgėjęs kelerių metų 
tautietis atiduodamas į lietuviš
ką mokyklą ir beveik tuo pačiu 
metu į kurią nors organizaciją. 
Šitose auklėjimo institucijose 
mokytojai ir vadovai gauna la
bai nevienodus auklėtinius jau 
iš pat pradžios. Tuo tarpu daly
kų programos išimčių niekam 
nenumato. Ir stipresnieji, ir 
silpnesnieji tempiami vienodai 
ir tarp jų susidaro didelė spra
ga, kurios jokiais papildiniais 
dažnai niekas nesistengia užkai
šioti. Ir taip, metams pasibai
gus, visi kartu kopia iš klasės į 
klasę ar organizacijose nuo eili
nio iki vadovo.

Nuvertinami geresnieji
Tokioje minkšto toleravimo 

sistemoje nuvertinamas gores
nysis, kuris pagaliau logiškai ap
sisprendžia nebesistengti, nes 
rezultatai vistiek bus “geri”. 
Tuo būdu, gal net nejaučiant, 
nuvertinamos mokyklos ir orga
nizacijos. Gi tėvai, savo vaikus į 
jas išleidę, tikisi iš jų padaryti 
šaunius lietuvius. Dėlto čia per
šasi mintis, kad auklėtinių su
grupavimas turėtų remtis ne 
amžiumi, bet jų sugebėjimais iš
eiti reikalaujamą kursą. Tada 
nebebūtų reikalo, kad visi, su
laukę, tam tikro amžiaus, gautų 
vienodus diplomus ar organiza
cijose — spalvas bei ką kita. 
Man regis, tai būtų pirmoji bū
tinybė stipresniam lituanisti
niam auklėjimui sėkmingiau 
reikštis.

Neatstumtini silpnesnieji
Iš kitos pusėą neturėtų būti 

pamiršta, kad ir silpnesnieji ži
novai yra mūsų bendruomenės 
dalis ir jokiu būdu dėl kalbos ar 
kitokio lietuviško poreiškio trū
kumo negalėtų būti išskirti ar 
laikomi žemesnės kategorijos 
tautiečiais. Niekas neturėtų būti 
teisėjais šių dienų ir šių sąlygų 
vaikui, kuris ateityje gali kitaip 
orientuotis ir Lietuvai būti nau
dingas. Istorija mus pavyzdžiais 
moko, kad taip nekartą yra 
buvę.

Nuotaikos persiduoda
šeimos, mokyklos, organizaci

jos ar kitokio vaiką įtakojančio 
veiksnio nuotaika be jokių išim
čių persiduoda priaugančiai 
kartai. Jeigu ji yra teigiama, 
dažnai būna pagrindu, ant kurio 
įmanoma statyti lietuviškumą. 
Neigiamoji nuotaika, susiforma
vusi egoistinio materializmo, 
kasdienybės smulkmenų ir apa
tijos poveikyje, yra visų gerųjų 
pastangų ryškiausia ardomoji 
jėga.

Su gailesčiu reikia pripažinti, 
kad neigiamoji nuotaika plinta. 
Lietuviškumu besirūpinantiems 
reikėtų jieškoti atsakymų į ky
lančias problemas. Gal nevienu 
atveju dar įmanomas pataisas 
tektų pradėti nuo savęs.
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Torontiškio “Gintaro” veteranų šokėjų grupė, kuri dalyvaus dvidešimtmečio koncerto programoje. Pirmoje eilė
je iš kairės: J. Karasiejus, R. Sapijonienė, G. Paulionienė, R. Karasiejienė, M. Slapšys; antroje eilėje: dr. L. 
Leknickienė, R. Slapšienė, 1. Baziliauskienė, dr. Girdauskaitė ■ Szabo, dr. A. Kazlauskienė; trečioje eilėje: E. Nor
kus (akordeonistas), dr. A. Dailydė, V. Sičiūnas, R. Gaižutis, V. Narušis, L. Baziliauskas, dr. S. Kazlauskas, M. 
Leknickas (šiuo metu grupės vadovas, buvęs čiurlionietis)

Jaunimo kongreso žinios
P. Amerikoje tiek yra įsibė

gėjęs kongreso ruošos darbas, 
kad išnaudojamos visos atosto
gų progos pasitarimams tarp 
trijų kraštų jaunimo — Brazi
lijos, Argentinos ir Urugvajaus. 
Toks pasitarimas įvyko ir Ve
lykų metu Montevidė ju j e, 
Urugvajuje. Jame padaryta 
daugelis sprendimų, liečiančių 
mus Šiaurės Amerikoje. Juos 
čia ir pateikiame.

Plakatas
Jau yra paruoštas III PL.IK 

plakatas, kuris neužilgo bus at
spausdintas ir išsiuntinėtas vi
siems kraštams. Taip pat pa
ruoštas ir kongreso ženklas.

Finansų telkimo vajai
Argentinoje, Rosario mieste, 

ruošiama loterija jau išparduo
ta. Buenos Aires mieste plati
namos mėnesinių įnašų knyge
lės. Gegužės mėn. ruošiamas 
kongreso naudai festivalis.

Brazilijoje: daroma loterija, 
ruošiami įvairūs parengimai, 
kurių pelnas skiriamas jaunimo 
kongresui. Atsiranda talkinin
kų iš lietuvių veikloje nedalyva
vusių ar atitolusių. Renkamos 
aukos iš šeimų.

Urugvajuje: renkamos aukos 
iš organizacijų bei draugijų,' 
platinami bilietai.

Tautinių šokių šventė
Argentina tautinių šokių šven

tės ruošti neapsiima dėl finan
sinių sunkumų. Taip pat atsisa
kė Urugvajus. Taigi, tautinių 
šokių šventę rengia Brazilija. 
Programą ruošiama daugiausia 
pagal IV taut, šokių šventės mo
delį. Ja rūpinasi Jonas Lukoše
vičius iš Brazilijos ir Alfredas 
Stanevičius iš Urugvajaus. 
Šventė būtų ne atskiras rengi
nys, o dalis jaunimo kongreso 
programos, kaip ir talentų va
karas bei kiti renginiai. Visi šo
kėjai dalyvauja jaunimo kon
greso programoje ir stovykloje, 
kur bus repeticijos. Nepagei
daujama, kad grupės važiuotų 
tiktai pasirodyti, bęt ne daly
vauti kongrese.

Stovykla
Kongreso stovykla prasidės

1975 m. gruodžio 19 d. “Villa 
Marista”, netoli Buenos Aires 
miesto, Argentinoje. Stovyklos 
komisijai vadovauja Jonas-Ka- 
rolis Baltrūnas. Stovykloje veiks 
paštas ir bankelis. Taip pat sto
vykloje bus supažindinimas su 
atskirais kraštais. Prašoma atsi
vežti skaidrių. Stovyklos kaina 
apytikriai — $35 (JAV) asme
niui. Visos skelbiamos kainos 
bus įskaitytos į visos ekskursi
jos į Pietų Ameriką kainą. Ta 
kaina bus PLB valdybos skel
biama artimoje ateityje.

Studijų savaitė
Studijų savaitė bus “Vila 

Kostka”, Itaici miestelyje, Bra
zilijoj, netoli Sao Paulo miesto,
1976 m. sausio 1-6 d.d. Studijų 
savaitėje temos gvildenamos ne 
atskirai išeivijos ir Lietuvos, 
bet kartu kaip bendras lietuvių 
tautos reikalas, palyginant išei
vijos ir Lietuvos padėtį. Veda
moji mintis: tautinės talkos 
priemonių jieškojimas. Paskai
tininkai kviečiami pirmoje eilė
je iš P. Amerikos, papildant pa
skaitininkais iš kitų kraštų.

Registracija
Registracija privaloma visam 

jaunimui. Registruojamas! iš 
karto stovyklai, studijų die
noms ir t.t. Iš kitų kraštų suau
gusių registracija būtina tiems, 
kurie vyksta su kongreso eks
kursijom. Datos bus skelbiamos 
vėliau.

Programos visuomenei
Stovyklos ir studijų savaitės 

metu bus programos visuome

nei, nedalyvaujančiai jaunimo 
kongreso programoje, Buenos 
Aires ir Sao Paulo miestuose. 
Pasirodys talentų vakaro daly
viai, tautinių šokių grupės ša
lia paskaitininkų, žymių svečių, 
simpoziumų ir t.t.

Kongresui remti komitetas
Prie komiteto prisidėjo dau

giau asmenų: PLB valdybos 
pirm. inž. Br. Nainys, Australi
jos LB pirm. A. Šimkus, Kolum
bijos LB pirm. dr. J. Zaranka, 
Vokietijos LB pirm. J. Luko
šius, Šveicarijos LB pirm. dr. P. 
Radvila, PLB vicepirm. jauni
mo reikalams Romas Kasparas, 
buvęs II PLJK finansų komisi
jos pirm. dr. Juozas Kazickas, 
II PLJK atstovų komisijos pir
mininkė Milda Lenkauskienė ir
II PLJK pirm. Romas Sakadols- 
kis.

Ekskursijos i P. Ameriką
Paskutiniame PLB valdybos 

posėdyje Čikagoje 1975 kovo 7 
d. paaiškėjo, jog bendra kelio
nės kaina gali siekti apie $500 
(penkis šimtus dolerių). Norin
čius ekskursijoje dalyvauti re
gistruoja Saulius Mikaliukas, 
praėjusio kongreso komiteto iž- 
dininkas-kontrolierius. Kreiptis:
III PLJK Išvyka, 4428 South 
Rockwell, Chicago, Ill. 60632, 
USA. Telefonas: 312-476-0601. 
Ekskursija ruošiama visiems: 
jaunimui ir vyresniesiems, vyks
tantiems į jaunimo kongresą 
kaip dalyviams, atstovams ar 
svečiams. Prie ekskursijos gali 
prisidėti ir šiaip norintys vykti 
Pietų Amerikon, pasinaudoti 
proga aplankyti Pietus, bei gi
mines ar pažįstamus. Ekskursi-

Čikagos lietuvių horizonte
' VLADAS RAMOJUS  *•- ---------—

Balandžio 12 d. Jaunimo Centre 
įvyko Lietuvių Fondo narių suvažia
vimas. Jis laikomas istoriniu ta pras
me, kad tai pirmasis suvažiavimas, 
Lietuvių Fondui pasiekus milijoną 
dolerių kapitalo. I suvažiavimą su
sirinko 150 narių ir jų atstovų su 
3.000 balsų. Pagal statutą, su tiek 
narių bei jų atstovaujamų balsų su
važiavimas buvo teisėtas ir galėjo 
padaryti kaikuriuos statuto pakeiti
mus. Suvažiavimo proga įvykusiame 
džiaugsmo pokylyje sveikinimo žodį 
tarė ir Kanados LB pirm, bei Kana
dos Lietuvių Fondo atstovas J. R. 
Simanavičius.

KAS PASIEKTA?
JAV ekonomijai sušlubavus ir 

smarkiai kritus biržos akcijoms, i 
kurias LF vadovybė savo metu buvo 
investavusi per $500.000, kaikurioje 
spaudoje ir visuomenėje pasigirdo 
protestai, kad "LF prarado visuome
nės pinigus, kad jo investavimo po
litika buvusi neapdairi, rizikinga” ir 
t.t. Iš kitos pusės žvelgiant, per tuos 
ekonomiškai labai sunkius 1974 m. 
įnašai į LF, jam artėjant i milijoną, 
sparčiai riedėjo pirmyn, pralenkda
mi visų viltis. 1974 m. buvo sudėta 
rekordinė įnašų suma — $147.546. 
To niekad nebuvo pasiekta anksty- 
vesniaisiais metais.

LF steigėjo dr. A. Razmos prane
šimo žodžiais, $110.000 į fondą įplau
kė per pusmeti — maždaug po pra
ėjusios vasaros pabaigos. Tai buvo 
kažkas nuostabaus. Per tuos metus į 
fondą įstojo 498 nauji nariai, o visa 
eilė esamų narių didino įnašus ypač 
po to, kai gavo dr. A. Razmos asme
ninius laiškus. LF raštinė tokių laiš
kų padaugino ir išsiuntinėjo apie 
3.000. Per tą “liesą” biržos akcijų 
laikotarpį LF vadovai bandė likvi
duoti akcijas, vedė atsargią konser
vatyvią politiką, ir taip investavi
mai akcijose nuo 80% nukrito iki 
maždaug 40% 1974 m. Skirstymo 
komisija sugebėjo surasti $41.000 
švietimo, mokslo ir kultūros reika
lams. Iš to paties pelno 2% ėjo mi
lijoninio fondo administravimui ir 
keliem įstaigos tarnautojam išmokė
ta tik per $8.000 algų. Taigi, jie ne
gavo nė paprasto darbininko metinio 
atlyginimo. Tokio taupumo poveiky
je labai kentėjo spauda ir radijas, 

ja bus 1975 m. gruodžio 19 — 
1976 m. sausio 7 d. laikotar
pyje.

Reikalavimai atstovams
(Pagal nutarimus PLJS valdy

bos Urugvajuje). Reikalavimai 
kandidatuojantiems į atstovus:
a. kalba ir skaito lietuviškai,
b. 18-30 m. amžiaus, c. aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veiklo
je, d. gali dalyvauti P. Ameri
koje kongrese (gruodžio 19 — 
sausio 7), e. Įteikia “curriculum 
vitae” — asmens žinias, f. įtei
kia krašto/vietovės LB reko
mendaciją ir/ąrba vienos ar 
dviejų organizacijų, rekomenda
ciją-

Išrinktas atstovas; a. paruo
šia referatą jaunimo kongreso 
tema, b. dalyvauja savo krašto 
atstovų suvažiavime prieš kon
gresą, c. užsimoka savo krašto 
nustatytą sumą už kelionę, d. 
gauna kongreso pranešimus ir 
žiniaraščius, e. jei nedalyvavo, 
pradeda dalyvauti kongreso 
ruošoje savo krašte.

Rinkimai: a. pagal PLJS sta
tutą — bent 3 mėnesius prieš 
kongresą (Kanadoje rinkimai 
bus 1975 m. birželio 4 d.), b. 
kraštuose veikia rinkiminė ko
misija, kuri priima kandidatų/ 
atstovų duomenis ir juos patik
rina, praveda rinkimus iš anks
to paskelbusi spaudoje, c. rinki
mai visuotiniai pagal PLJS sta
tutą ir If PLJK rinkimų nuosta
tus.

Kandidatai į III PLJK atsto
vus prisistato savo apylinkės LB 
valdybai arba per Jaunimo Są
jungos atstovus rinkimų komi
sijai (Kanadoje iki 1975 m. ba
landžio 25 d.)

nes tai institucijos, kurios labiausiai 
išpopuliarino LF-dą, o atlyginimo iš 
jo beveik jokio negavo, o jei ir gavo, 
tai tik trupinius.

Stambių sumų investavimas į ak
cijas fondui davė ir daug gero. Dar 
tebebūnant tolokai nuo milijono do
lerių pagrindinio kapitalo, buvo iš
skirstyta per $300.000 pelno lituanis
tiniam švietimui bei kultūrai išlaiky
ti. Todėl istoriniame LF narių suva
žiavime po poros gal kiek piktesnių 
išsireiškimų daugumos buvo pilnai 
patvirtinta LF vadovybės vedama in
vestavimo politika, kuri palaipsniui 
mažina investavimus i “Common 
Stock” ir pinigus perkelia į kitokias 
pozicijas.

Istorinis suvažiavimas užtruko 
maždaug septynias valandas su pie
tų pertrauka. Suvažiavimui pirminin
kavo dr. G. Batukas (Čikaga), Vyt. 
Kutkus (Detroitas) ir Pr. Turūta 
(Grand Rapids). Pranešimus pada
rė: tarybos pirm. dr. J. Valaitis, 
v-bos pirm. dr. A. Razma, vicepirm. 
A. Rėklaitis, investavimo komisijos 
pirm. P. Kilius, skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis, kontrolės 
k-jos pirm. K. Grina ir kiti, o popie-

(Nukelta į 7-tą psl.)

KLB krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius sveikina JAV Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimą. D. Vakarė
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PAVERGTOJE TEVYUEJE
GUDŲ ŠVENTĖ
Gudijos literatūros ir meno dienos 

sovietų okupuotoj Lietuvoj jvyko 
kovo 19-28. Oficialiai gudų delegaci
jai vadovavo kompartijos sekr. A. 
Kuzminas. Šia proga Vilniuje ir ki
tuose miestuose koncertavo Gudijos 
simfoninis orkestras, Minsko kame
rinis orkestras, instrumentiniai bei 
vokaliniai ansambliai ir solistai. Vil
niuje buvo surengta gudų dailės pa
roda. Literatūros vakaruose dalyva
vo gudai rašytojai bei poetai. Kūry
binio bendradarbiavimo sutartį pasi
rašė Lietuvos ir Gudijos kompozito
riai, įsipareigodami rengti bendrus 
abiejų sąjungų valdybų posėdžius, 
keistis koncertais ir naujausių kūri
nių įrašais. Tolimesnio bendradar
biavimo planus turės nustatyti 1976 
m. pavasarį Vilniuje įvyksiantis 
jungtinis muzikologų pasitarimas. 
Jau eilė metų tarp abiejų okupuotų 
kraštų — Lietuvos ir Gudijos vyksta 
Maskvos propaguojamos socialistinės 
lenktynės visose gamybos srityse.

ATLEIDO MINISTER!
“Tiesa” ir “Komjaunimo Tiesa” 

balandžio 3 d. skaitytojams vienu sa
kiniu pranešė ruso ministerio paša
linimą iš pareigų: “Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Įsaku drg. Georgijus Kuskovas at
leistas iš Lietuvos TSR vietinės pra
monės ministro pareigų.” Atleidimo 
priežastis nepažymėta, nutylėtas net 
ir kitų pareigų paskyrimas. Trūksta 
taipgi ir jį pakeitusio asmens pavar
dės, kuri paprastai skelbiama tame 
pačiame pranešime.

MIRĖ ŽURNALISTAS
Vilniškės kompartijos centro komi

teto pranešimu, balandžio 3 d. po 
sunkios ligos mirė vilnietis žurnalis
tas Jonas Karosas, 63 metų amžiaus. 
Velionis jau nuo 1930 m. buvo įsi
jungęs į sovietų kompartiją, pasi
žymėjęs lietuvių biuro suorganiza
vimu V. Gudijos kompartijos Vil
niaus apygardos komitete. Pokaryje 
baigęs Vilniaus universiteto teisės 
fakultetą, 1950-59 m. vadovavo žur
nalistikos katedrai. 1955-61 m. buvo 
ideologinio žurnalo “Komunistas” vyr. 
redaktorium, nuo 1961 m. — rimtes
nio žurnalo “Mokslas ir Gyvenimas” 
vyr. redaktorium. Kompartijos 
centro komitete ėjo revizijos komi
sijos nario pareigas, Žurnalistų Są
jungoje — valdybos pirmininko. Iš 
jo knygų minėtinos: 1957 m. išleista 
“10.000 kilometrų aplink Europą”, 
1963 m. — “Kalba Vilniaus akme
nys”.

MUZĖJININKŲ SEMINARAS
Istorijos ir kraštotyros muzėjų 

darbuotojų seminare Vilniuje buvo 
aptarti renginiai, skirti Trečiojo 
Reicho sutriuškinimo trisdešimtme
čiui paminėti. Trumpame pranešime 
taip pat pabrėžiama, kad buvo svars
tomas ir sovietinės visuomenės isto
rijos atspindėjimas muzėjų rengi
niuose. O tai greičiausiai reiškia 
propagandinės akcijos sustiprinimą 
ne tik istorijoje, bet ir kraštotyroje.

M. ŠOLOCIIOVO SUKAKTIS
Gegužės 24 d. Nobelio premijos 

laureatas Michailas Šolochovas švęs 
70 metų amžiaus sukaktį, kuri bus 
paminėta ir okupuotoje Lietuvoje. 
A. Solženicinas jį laiko plagiatorium, 
pasivogusiu romaną “Tykiai teka Do
nas” iš tardyto kazokų kilmės caro

IR PALŪŽO LELIJOS ŽIEDAS...
Gail. seserį a.a. Vandą Strodomskytę amžinybėn palydint
Dar nespėjo nuvysti Velykų 

altorių lelijos, dar nepasirodė 
žiedais turtingas pavasaris, o 
ji paliko ši pasauli 1975 m. ba
landžio 2 d. Per 10-tj metų ji 
padėjo sergantiems šv. Juoza
po ligoninėj Hamiltone kaip pa
vyzdinga ir pasiaukojusi gailes
tingoji sesuo, o po paskutinės 
sunkios galvos operacijos pati 
buvo reikalinga kitų pagalbos. 
Ji iškentėjo 22 mėnesius dide
lius skausmus, kurie baigėsi 
mirtimi.

Vandutė gimė 1943 m. spalio 
1 d. Lietuvoje. Trumpame sa
vo gyvenime ji ėjo “via doloro
sa” — kančios keliu. Su tėvais 
ir broliuku Juozu, artėjant rau
donajai bangai, pasitraukė Vo
kietijon. čia mirė jų motina. 
Su tėvu Pranu abu našlaičiai at
vyko pas jo brolį Juozą Stro- 
domski, turėjusį tabako ūkį prie 
St. Williams, Ont. Nepraėjus nė 
trejiem metam, mirė ir jų tė
vas. Našlaičius globojo dėdė 
Pranas. Po kiek laiko ir jį pa
kirto ta pati nepagydoma vėžio 
liga. Tada našlaičius globoti ir 
mokyti perėmė mirusio pusbro
lis Julius Strodomskis ir jo 
žmona Ona. Vandutė baigė Lo
retto akademiją Toronte, slau
gių mokyklą prie šv. Juozapo li
goninės Hamiltone. Besimoky
dama slaugių mokykloje, turė
jo sunkią vidurių operaciją. 
Vandutę ištiko dar vienas smū
gis — 1963 m. liepos 2 d. mirė 
jos vienintelis brolis Juozas, vos 
sulaukęs 28 m. amžiaus, JAV- 
bių aviacijos vyr. seržantas.

J. O. Strodomskiai tapo ne 
tik Vandutės globėjais, bet ir 
jos tėvais — ją įdukrino. Jų 
namai tapo jos namais. Našlaitė 
jų asmenyse rado mylinčius tė
vus. Po paskutinės operacijos J. 

karininko. Šis įtarimas randa vis 
daugiau pritarėjų ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Geriausiu atveju M. 
šocholovas tėra kompartijos patai
kūnas, šiaušęsis prieš kitus du Nobe
lio premijos laureatus — B. Paster
naką ir A. Solženiciną, bet neįsten
gęs nieko vertingesnio sukurti bran
džiausiais gyvenimo metais. Jo minė
jimų rengėjų komitetą Vilniuje su
darė J. Avyžius, J. Baltušis, J. Bie
linis, P. Dzikaras, V. Kojala, K. Kor
sakas, N. Mitropolskaja, A. Pocius, 
S. Šimkus, D. Trinkūnas ir K. Žu
kauskas. Rengėjai planuoja specialią 
augštųjų mokyklų “mokslinę” kon
ferenciją šio kompartijos karjeristo 
garbei, literatūros vakarus, jo gyve
nimo bei kūrybos propagavimą spau
doje, per radiją ir televiziją.

ŠIMTAMETIS ŽEMAITIS
Skuodo rajono Bučių kaime įsi

kūrusiame kolchoze sargu dirbantis 
Antanas Jurgelevičius vasario 15 d. 
sulaukė 102 metų amžiaus. J. Bau
žytė “Tiesos” 71 nr. pasakoja: “Kiek
vieną rytą, apsiavęs klumpėmis, jis 
nupėdina pustrečio kilometro į fer
mą. Pabudėjęs atgal sugrįžta. Jei 
žiemą užpusto — takelį prasimina, 
šakelėmis, kad nepaklystų, apkaišo. 
Vasarą, apžergęs dviratį, nurieda į 
krautuvę. Senuko maršrutai nusi
driekia gana toli. Ne tik artimiausia 
bibloteka jam pažįstama. Jurgelevi
čius tai pėsčias, tai važiuotas vyksta 
į gretimas apylinkes, net į kaimy
ninį Mažeikių rajoną. Mėgsta Anta
nas keliauti, po pasaulį pasidairyti. 
Dar prieš metus ar dvejus jis važia
vo su kolūkiečiais Kauno įžymybių 
pažiūrėti ...” A. Jurgelevičius ne
lankė mokyklos — skaityti bei ra
šyti pats pramoko. Nerūko, negeria, 
niekada nėra buvęs pas gydytoją.

KAUNO MARIŲ ŽUVYS
Per 15 metų Kauno mariose įvy

ko nemažų pakitimų: pagausėjo sto
vintį vandenį mėgstančių žuvų, su
mažėjo sraunaus vandens atstovių. 
Biologijos mokslų kandidatas Algir
das Gerulaitis “Tiesos” 40 nr. rašo: 
“Gerai auga mariose kuojos. Pas
taraisiais metais labai pagausėjo pla- 
kių. Jos palyginti lėtai auga, bet yra 
vertingų verslinių žuvų maisto kon
kurentas. Todėl plakių reiktų dau
giau išgaudyti. Nuolat daugėja kar
šių — perspektyviausių ir vertin
giausių Kauno marių dugno gyvū
nija mintančių žuvų. Iš plėšriųjų 
vertingiausios sterkas ir lydeka. Ne
mažai sugaunama ešerių, salačių, 
raudžių, neretai laimikiuose pasitai
ko lynų, meknių, šapalų, ūsorių, ka
rosų, žiobrių ir kitų žuvų. Versliniu 
mastu dar nepanaudojami gausūs 
pūgžlių, aukšlių, dyglių ištekliai...” 
Vertingu žuvų maistu tapo iš Dniep
ro baseino atvežti ir sėkmingai už
veisti augštesnieji vėžiagyviai.

PANEVĖŽIO MARIOS
Panevėžio rajone melioratoriai 

dar turės nusausinti apie 69.000 ha 
šlapių žemių. Jau keletą metų jie 
yra paskyrę žuvininkystės tvenkinių 
įrengimui Rokiškio rajone. Šiemet 
jų laukia didžiausias darbas — Ne
vėžio užtvenkimas Panevėžyje. Už
tvankos dėka Nevėžis išsilies 8 km 
ruože į 100-250 metrų pločio juostą, 
kuri bus pavadinta Panevėžio ma
riomis. y. Kst.

Strodomskis per 17 dienų kas
dien vykdavo į Hamiltoną lan
kyti savo dukters. Ir vėliau ją 
nuolatos lankė, guodė, parūpi
no geriausią gydymą. Deja, ne
pakėlęs kančios, nuvyto balta
sis lelijos žiedas — mirė misti
nio Kristaus Kūno daug kentė
jusi narė.

Vandutė nors neturėjo pro
gos lankyti lietuviškos mokyk
los, bet gerai kalbėjo lietuviš
kai. Buvo kilnaus būdo mergai
tė, mylima ligonių, vertinama 
gydytojų ir profesijos draugių.

Jos mirtis sukrėtė ne tik tė
vus, bet ir visus šios apylinkės 
lietuvius. Jos karstas skendo 
gėlėse, didžiulė laidojimo na
mų koplyčia per du vakarus bu
vo pilna lankytojų, šventovė 
vos sutalpino žmones per gedu
lingas pamaldas, kurios įvyko 
balandžio 5 d., 10 v. r. Trys ku
nigai laikė koncelebracines Mi
šias. Prie karsto degė velykinė 
žvakė, primindama pažadėtą 
prisikėlimą. Pamokslą pasakė 
Delhi šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas. 
Už ją užprašyta 54 Mišios. Pa
laidota Delhi kapinėse šalia sa
vo brolio Juozo ir dėdės Juo
zo (jos tėvas Pranas mirė JAV- 
se ir ten palaidotas).

Gedulinguose pietuose buvo 
apie 200 laidotuvių dalyvių. 
Per pietus kalbėjo KLB Delhi 
apylinkės pirm. Stepas Jakubic- 
kas, Kanados L. K. Moterų Dr- 
jos Delhi skyriaus pirm. J. Žio- 
gienė — reikšdami užuojautą 
tėvams, apgailestaudami anks
tyvą mirtį, iškeldami kilnią mi
rusios asmenybę.

Ilsėkis, Vandute, Viešpaties 
prieglobsty, baigusi skausmingą 
žemišką kelionę. J. G.

Atvažiuoja Velykų bobutė (A. Byškevičienė) su palyda pas Toronto lietuvių 
vaikučius Prisikėlimo salėje Nuotr. S. Dabkaus

g HAMILTON
ALINA ŽILVITIENĖ, tarnavusi 

Montrealio Banke Hamiltone sky
riaus vedėjo padėjėja, paskirta Oak- 
villės (Trafalgar Rd. — Leigland 
Ave.) skyriaus vedėja. Platų rašinį 
apie ją išspausdino “Oakville Jour
nal Record” balandžio 6 d. laidoje. 
Jame rašoma, kad A. Žilvitienė, 
dabar 41 m. amžiaus, yra gimusi 
Lietuvoje. Kanadon atvyko 17 m. 
amžiaus per Vokietiją ir Angliją. 
Dirbti pradėjo Montrealio Banko 
Delhi skyriuje kaip vertėja. Ištekė
jo 19 m. amžiaus, pasitraukė iš tar
nybos, susilaukė trijų vaikų ir grįžo 
tarnybon 22 m. amžiaus. Po atitin
kamų studijų buvo paskirta banko 
skyriaus vedėjo padėjėja, o dabar 
— vedėją. Ontario provincijoje iš 
156 Montrealio Banko skyrių tokiose 
pareigose yra dvi moterys. A. Žilvi
tienė mano, kad vadinamasis mote
rų išsilaisvinimo sąjūdis tėra “big 
baloney” — didelis burbulas. Šiuo 
metu ji ruošiasi akademiniam laips
niui McMaster universitete. Geriau
sios sėkmės mūsų tautietei atsakin
gose pareigose! Kor.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ visi dalyvauki
me “Aido” penkerių metų veiklos 
sukakties paminėjime Jaunimo Cent
re. Programoje girdėsime “Aidą” 
ir jo vadovą sol. V. Verikaitį. Po 
koncerto, grojant geram orkestrui, 
smagūs šokiai. Pradžia 7.30 v. v. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. “Ai
das” kviečia visus dalyvauti — vie
tos užteks visiems.

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS “Gied
raitis” ir J. M. Ribiai paaukojo “Ai
dui” po $50. “Aidas” nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams už taip gražią 
auką.

NAUJA “AIDO” PLOKŠTELĖ

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

St. Petersburg, Fla.
KONCERTAS IR PARODA. Kovo 

25 d. R. Kalantos šaulių kuopos ir 
čia atostogaujančių kanadiečių Al
fonso ir Angelės šmigelskių pastan

gomis Lietuvių Klube buvo sureng
tas koncertas, kurio programą atli
ko sol. V. Verikaitis. Koncerto pra
džioje kuopos pirm. A. Mateika iš
reiškė padėką mecenatams ir solis
tui, sutikusiam koncertuoti be hono
raro ir paviešėti vieną savaitę. At
skirą padėką išreiškė p.p. Vaičai- 
čiams už parodėlę. Solistas atliko vi
są eilę lietuviškų dainų ir operų ari
jų. Pilnutėlė salė dalyvių negailėjo 
katučių. Po koncerto p.p. Smigels- 
kiai šaulių kuopos vardu solistui įtei
kė dovaną — Onos Vaičaitienės iš
austą Vytį, kuris buvo premijuotas 
amerikiečių parodoje.

Koncerto proga buvo atidaryta p. 
p. Vaičaičių parodėlė. Jie buvo Lie
tuvoje sumanūs ūkininkai. Jų sūnus 
Saulius Vaičaitis yra med. daktaras 
klinikoje. Kovo 17-23 dienomis p.p. 
Vaičaičiai išstatė St. Petersburgo- 
Largo didelėje amerikiečių paro
doje vienas kankles, kurias pagami
no pats Vaičaitis. Už jas gavo pirmą 
prizą. O. Vaičaitienė išstatė 22 savo 
darbus, jų tarpe Vytį, juostų, take
lių, piniginių ir kitų dalykų. Ji lai
mėjo 13 pirmų ir 6 antruosius pri
zus. Lietuvos Vytis gavo pirmą pri
zą. Pijus Vaičaitis yra savamokslis 
kanklių meistras. Jis Čiurlionio an
samblio kanklininkų grupei yra pa
daręs gana daug kanklių, kuriomis' 
tebesinaudoja ir šiandieną. Svečias

PLATU PRANEŠIMĄ Lietuvių 
Klube apie pavojų pripažinti Balti
jos valstybių okupaciją padarė AL 
Tos pirm. dr. K. Bobelis balandžio 
2 d. Kalbėtojas kvietė visus tuo rei
kalu kreiptis į įtakingus valdžios as
menis. — Balandžio 6 d. Lietuvių 
Klube pagerbta muzikė Elena Rūkš- 

“Keliaujame su daina” tuoj bus pra
dėta platinti. Norį šią plokštelę už
sisakyti paštu prašomi rašyti: “Ai
das”, 84 Balsam Ave. So., Hamilton, 
Ont. L8M 3B3. Plokštelės kaina 
$6.75 su persiuntimu. Taip pat plokš
telių platintojai ar spaudos kioskai 
prašomi kreiptis tuo pačiu “Aido” 
adresu, ir jūsų pageidaujamas kie
kis plokštelių “Keliaujame su daina” 
bus pasiųstas. J. P.

PADĖKA
Ištikus mane didžiai nelaimei dar

bovietėj, praleidau du mėnesius li
goninėj. Dėkoju visiems savo drau
gams ir bičiuliams, kurie mane, li
kusį visam gyvenimui invalidą, už
jautė, lankė ligoninėje ir siuntė gė
les bei kitas dovanas. Iš pačių savo
širdies gelmių čia tariu jums ačiū —

Juozas Butkevičius

M. Borusienė, Hamiltono lietuvių gy
venimą dažnai atžymint! nuotrauko
se, su miesto burmistru V. Copps 
vienos iškilmės metu

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 101/2%

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

telienė, jau dveji metai vadovaujan
ti moterų oktetui. Pastarajame da
lyvauja: U. Bliskienė, O. Galvydie-. 
nė, B. Urbonienė, E. Bakutienė, P. 
Juozaitienė, St. Staponkienė, M. Gri
gienė, G. Jezukaitienė, E. Vizbarie- 
nė. Pagerbimo proga klubo pirm. A. 
Karnius pasakė sveikinimo kalbą, 
oktetas atliko keletą dainų, O. Gal-, 
vydienė padeklamavo J. Aisčio poe
zijos, okteto dainininkės, vad. G. Je- 
zukaitienės, atliko stilizuotą šokį 
“Pas močiutę augau”. — Gegužės 3 
d. bus literatūros vakaras. Kor.

WINDSOR, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

VALDYBOS surengtame Vasario 16 
minėjime ir kitomis progomis 1975 
metais Tautos Fondui tautiečiai su
aukojo $626. $52: J. ir M. Byrne; 
$50: V. Čerškus, S. ir D. Naikauskai; 
$25: V. Ablėnas, P. Januška, A. Juš- 
kauskas; $20: V. Baltrušiūnas, Vyt. 
Barisas, J. Čepaitis, J. Giedriūnas, 
dr. S. Kizis, Mrs. Kowbell, dr. Č. 
Kuras, L. Leparskis, O. ir G. Vinda- 
šiai, Ed. Zatorskas; $10 B. Balaišis, 
Br. Barisas, Vyt. Čiuprinskas, Pr. 
Dumčius, R. Dumčius, P. Eidukas, 
M. Kizis, E. Pakauskienė, V. Pun- 
dzius, Pr. Rudakas, F. Švabauskas, 
Alb. Tautkevičius, P. Veck; $7: K. 
Linkevičienė; $5: E. Baltulienė, A. 
Beldaus, P. Kairys, D. Kraniauskie- 
nė, A., Kozulis, kun. Dom. Lengvi
nas, Z. Mistautas, B. ir A. Nakai, 
W. Stechyshyn, Ant. Tautkevičius; 
$4: A. Rimša; $3: J. Bekūne, Al. 
Rudakas; $2: A. Baltulis.

Nuoširdus ačiū visiem aukotojam. 
Tautos Fondo įgaliotinė Windsore

R. Eidukaitė,

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

Lietuviu jaunimo 
suvažiavimas

Data: 1975 m. gegužės 17-19 
d.d. Vieta: University of Wes
tern Ontario, London, Ontario, 
Canada. Kviečiami dalyvauti: 
jaunimas, kuriam rūpi III pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas Pietų Amerikoje Kalėdų 
metu, Kanados ir Amerikos jau
nimo pasiruošimas jame daly
vauti, Lietuvių Jaunimo Sąjun
gų veikla Kanadoje ir Ameri
koje. Ypač turėtų dalyvauti 
planuojantys vykti Pietų Ame
rikon kaip atstovai, svečiai ar 
dalyviai ir visi kandidatuojan
tys į kongreso atstovus. Regist
racija: penktadienio vakarą — 
King’s College, šeštadienio ry
tą -— University Community 
Centre. Paštu registraciją pri
ima bei teikia informacijas: Li
nas Kairys, 460 St. George St., 
London, Ont., N6A 3B5, Cana
da. Telefonas: 439-4937. Vie
nam asmeniui kainos: apsisto- 
jant privačiai — $7, bendrabu
tyje 1 naktis — $12, 2 naktys 
— $20, 3 naktys — $25.' Į šią 
kainą vienam asmeniui įeina: 
suvažiavimo registracijos mo
kestis, įėjimas į kongreso nau
dai ruošiamus šokius universi
tete šeštadienio vakarą, vakarie
nė šeštadienio vakarą suvažia
vimo dalyviams, sekmadienio 
pietūs ir vakarinė programa.

KLJS valdyba ir
KLJS Londono tarybos nariai 
rengėjai

London, Ontario
VALDYBA BAIGĖ DARBĄ. Savo 

vienerių metų tarnybą pilnai atliku
si KLB London apylinkės valdyba 
(bene pirmoji Kanadoje sudaryta 
vien iš studentų bei jaunimo ligi 24 
m. amžiaus) pasitraukė š.m. balan
džio 6 d. Jos sukviestame visuotinia
me susirinkime sudaryta rinkiminė 
komisija iš buvusios valdybos pirm. 
Irenos Jakubaitytės, Stasio Kero ir' 
Edmundo Petrausko. Pastarasis yra 
komisijos pirmininkas. Kol bus su
daryta nauja apylinkės valdyba, lie
tuviškiesiems reikalams pirminin
kaujančiose pareigose lieka I. Ja- 
kubaitytė; iždininko pareigas tęsia 
Antanas Vyšniauskas. Visais lietu
viškais bendruomeniniais reikalais 
kreiptis į laikinai valdybai atsto
vaujančią rinkiminę komisiją. — 
Londono apylinkės valdybos kores- 
pondencinis adresas lieka nepasi
keitęs: KLB Londono apylinkė —į 
Lithuanian Canadian Community, 
London Branch, POB 892, Station B, 
London, Ont. Rinkiminė komisija

“BALTUOS” ANSAMBLIS yra 
labai turtingas vestuviniais šokiais. 
Maloni žinia, kad ansamblis galės 
šokti vestuvinius šokius per tikras 
lietuviškas vestuves su tikrais jau
naisiais vasario mėnesį. Sužieduotu
ves atšventė Julija čegytė ir An
tanas Vyšniauskas. Tai ištikimi 
“Baltijos” ansamblio šokėjai. An
tanas baigė Vakarų Universiteto in
žinerijos fakultetą. Šiemet jis ruo
šiasi magistro laipsniui. Antanas 
taip pat dirbo Londono studentų 
valdyboje ir Londono apylinkės val
dyboje. Jis yra jaunosios “Baltijos” 
tautinių šokių mokytojas. Julija Če
gytė šiemet baigia gimnaziją. Ji 
visuomet uoliai prisidėjo prie lietu
viškų parengimų, be to, savo gražiu 
balsu praturtina mergaičių chorą 
sekmadieniais per rytines Mišias.

Antra maloni žinia — vyriausi 
“Baltijos” ansamblio nariai Lydija 
Keraitė ir Saulius Dragūnevičius 
taip pat atšventė savo sužieduotu
ves. Jau 1961 m. “Gintaro” stovyk
los metu, kuri įvyko Dragūnevičių 
ūkyje, Lydija ir Saulius pradėjo mo
kytis pirmuosius tautinių šokių 
žingsnius. Jiedu daug laiko pašventė 
lietuviškai veiklai. Abu dirbo skau
tų, studentų ir apylinkės valdybos 
eilėse. Lydija ilgus metus dirbo 
Londono šeštadieninėje mokykloje 
kaip mokytoja. Pernai baigė Vakarų 
Universiteto bakteriologijos fakulte
tą, o šiemet tęsia studijas Hamilto
no universitete. Būdama “Baltijos” 
ansamblio pranešėja, savo gražia lie
tuviška kalba Lydija daug kartų 
stebino lietuvišką bendruomenę, o 
savo akademiniu išsilavinimu ji ne
kartą atkreipė į save kanadiečių 
akis. Winnipego Lietuvių Dienų da
lyviai dar ilgai atmins šaunią pra
nešėją Lydiją Keraitę.

Saulius Dragūnevičius šiemet bai
gia Vakarų Universitetą. Jis ketina 
toliau studijuoti teisę. Londono lie
tuvių bendruomenė didžiuojasi savo 
jaunimu ir džiaugiasi, kad kuriasi 
lietuviškos šeimos. “Baltijos” an
samblis tikisi, kad ir daugiau portjė 
šiuo pavyzdžiu paseks. M. Ch.

St. Catharines, Ont.
MŪSŲ APYLINKĖ yra plačiai už

simojus suorganizuoti laiški; rašymą 
Amerikos prezidentui, prašant ir to
liau išlaikyti Lietuvos ir kitų Balti
jos kraštų nepriklausomybės pripa
žinimą. Bus paruošti tekstai, adre
sas ir forma, kaip rašyti. Viskas bus 
įteikta į rankas kiekvienam lietu
viui. Beliks nurašyti pasirinktą teks
tą, pasirašyti, įdėti į voką ir pa
siųsti.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS prasi
dės gegužės 18 d. ir truks iki birže
lio 1 d. Prasidės pietumis bei fes
tivalio atidarymo baliumi ukrainie
čių Black Sea Hali, kuri yra Wel- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV TEISINGUMO DEPARTA
MENTO imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba pripažino nekaltais 
1941 m. sukilimo laikinosios Lietu
vos vyriausybės narius — švietimo 
ministerį Juozą Ambrazevičių-Bra- 
zaitį, ėjusį ministerio pirmininko pa
reigas, ir vidaus reikalų minister; 
Joną Šlepetį. Antisemitine ir pro- 
naciška veikla juos bei kitus asmenis 
buvo apkaltinusi JAV kongreso narė 
E. Holzman 1974 m. gegužės 20 d. 
JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos pirm. A. S. Gečio pranešimu, 
abu minėti asmenys buvo išbraukti 
iš tariamų karo nusikaltėlių sąrašo, 
nes nebuvo rasta jokių įrodymų, 
susiejančių juos su antisemitiniais 
ar pronaciškais veiksmais. Šį prane
šimą A. S. Gečiui atsiuntė JAV atsto
vų rūmų imigracijos ir pilietybės pa
komisės pirm. J. Eilbergas, pridėda
mas teisingumo departamento imi
gracijos ir natūralizacijos tarnybos 
pereigūno L. F. Chapmano laišką. 
Pastarajame pabrėžiama, kad spren
dimas padarytas, apklausinėjus 110 
asmenų bei įstaigų Izraelyje, Vokie
tijoje, Britanijoje ir JAV. Nerasta 
įrodymų, kad Lietuvos laikinoji vy
riausybė būtų priėmusi žydų mažu
mos teises paneigiančius įstatymus 
ar juos vykdžiusi, šis sprendimas, 
išteisinantis laikinosios vyriausybės 
vadus, patvirtina, kad ji sukilimo 
keliu siekė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir kad jos nariai ne
buvo įsivėlę nei į antisemitinę, nei 
pronacišką veiklą, kaip kad bando 
teigti sovietinis Lietuvos okupantas, 
norėdamas diskredituoti lietuvių 
tautos sukilimą 1941 m. Gaila, kad 
šio sprendimo nesulaukė a.a. J. Bra
zaitis. JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba paskelbs platesnę šios bylos 
dokumentaciją.

JAV GYVENANTYS GUDAI, 
švęsdami kovo 25 d. nepriklausomy
bės paskelbimo 1918 m. sukaktį, vėl 
bando savintis visus Lietuvos nuo
pelnus klaidinga informacija JAV 
kongreso nariams. Ant jų meškerės 
užkibo kongresininkas Abner J. 
Mikva, leidinyje “Congressional Re
cord” Gudiją apibūdinęs kaip buvu
sią Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę 
nuo Balitjos jūros iki Juodųjų ma
rių, pasižymėjusią politiniais bei kul
tūriniais laimėjimais, kuriem tada 
neprilygo jokia kita valstybė R. Eu
ropoje. Kiti kongreso nariai šį “fak
tą” nutylėjo, matyt, geriau susigau- 
dydami R, Europos istorijoje. Lietu
viai turėtų priminti tam klaidingai 
gudų įtakai pasiduodančiam kongre- 
sininkui jo klaidą. Jo adresas: The 
Honorable Abner J. Mikva, House 
Office Building, Washington, D.C. 
20515, USA.

BALTIJOS VALSTYBIŲ DIPLO
MATAI balandžio 3 d. aptarė nau
jausius klausimus, liečiančius šias 
valstybes. Pasitarime dalyvavo Lat
vijos atstovas dr. A. Dinbergs su 
pasiuntinybės patarėju V. Tomsonu, 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjas dr. 
S. A. Bačkis ir iš Niujorko atvykęs 
Estijos atstovas E. Jaakson.

JADVYGA TCBELIENĖ, buvusio 
Lietuvos ministerio pirmininko J. 
Tūbelio našlė, griūdama susilaužė 
klubą. Sėkminga operacija jai pada
ryta Floridos Miami Beach ligoninė
je, bet sveikata tebėra silpna.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba balandžio 
9 d. posėdyje Čikagoje į narius pri
ėmė radijo darbuotoją A. Daukienę, 
laikraščių bendradarbius P. Indrei- 
ką, S. Balčiūną ir G. J. Lazauską; 
garbės nariu paskelbė kompoz. VI. 
Jakubėną, kuris spaudoje reiškiasi 
jau nuo nepriklausomos Lietuvos lai
kų kaip muzikos kritikas. Jam bus 
įteiktas atitinkamas diplomas. “Ke
leivio” savaitraščiui, švenčiančiam 
70 metų sukaktį, su sveikinimu pa
siųsta ir simbolinė $70 auka. Valdy
bos nariai $150 iš Dr. P. Daužvar- 
džio fondo paskyrė Jaunimo Centro 
biuletenio “Mūsų Žinios” jaunimo 
skyriui.

DETROITO INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ naujojon valdybon iš
rinkti: pirm. A. Šukys, vicepirm. J. 
Mikaila, sekr. V. Urbonas. Revizijos 
komisiją sudarė pirm. L. Bajorūnas, 
nariai S. Snialinskas ir G. Balanda.

Australija
ARTĖJANT PULGIO ANDRIU- 

ŠIO penktosioms mirties metinėms, 
A. Zubras “Tėviškės Aidų” velyki
niame numeryje skaitytojams pri
mena planuotą pomirtinį leidinį. Jį 
buvo sutikusi išleisti ALB krašto 
valdyba, raginama kultūros tarybos 
pirm. V. Baltučio. Redaktoriumi bu
vo pakviestas Vincas Kazokas. A. 
Zubro teiginiu, apie šį pomirtinį P. 
Andriušio leidinį dabar nieko ne
girdėti. Niekas leidinio klausimo ne
iškėlė ALB tarybos suvažiavime, dėl 
jo nepasisekė ir naujoji ALB valdy
ba programiniame pareiškime. Tyli
ma ne tik dėl jo turinio, bet ir dėl 
lėšų.

MELBURNO SKAUTININKŲ RA
MOVĖ iškylavo Albino Pociaus ūky
je, kuris yra kalnuose apie 160 mylių 
nuo Melburno. Dalyvių susilaukta 
apie 20. Ramovės pirm. ps. A. Po
ciaus vadovautoj sueigoj pagrindinis 
dėmesys teko šeštajai tautinei sto
vyklai Australijoje. Jos rengėjų ko
mitetą pavesta sudaryti stovyklos 
iniciatoriui ps. H. Antanaičiui.

VĖŽIO LIGA Melburne mirė a.a. 
Zita Adomavičiūtė, sulaukus vos 9 
metų amžiaus. Ji buvo “Džiugo” tun
to skautė, lituanistinės mokyklos 
mokinė. Po pamaldų šv. Jono šven
tovėje velionė palaidota Cheltenham 
kapinėse. Jos mirtis yra skaudus 

smūgis ne tik tėvams Birutei ir Vik
torui Adomavičiams, bet ir visai 
Melburno lietuvių kolonijai.

Britanija
BALTIEČIŲ TARYBA Londone, 

įteikusi memorandumą Britanijos 
užsienio reikalų ministeriui J. Cal- 
laghanui dėl Sovietų Sąjungos kėslų 
Europos saugumo konferencijoje, at
sakymą gavo iš šios ministerijos R. 
Europos ir Sovietų Sąjungos sky
riaus vadovo C. J. R. Meyerio. Pir
miausia jis užtikrina balticčių va
dus, kad jų memorandumas susilau
kė tinkamo dėmesio. Toliau aiškina, 
kad saugumo konferencijos pagrin
dinis tikslas yra ne žmogaus teisių 
bei laisvių deklaracijos pakartoji
mas, bet užtikrinimas ateičiai lais
vesnio keitimosi žmonėmis, informa
cijomis, idėjomis stiprėjančiose tai
kaus sambūvio nuotaikose. Britani
jos vyriausybė principinę deklaraci
ją, kad sienos negalės būti keičiamos 
jėga, laiko tik bendra fraze, neturin
čia teisinio pagrindo dabartines sie
nas pripažinti galutinėmis. C. J. R. 
Meyer, baigdamas atsakymą Baltie- 
čių Tarybai, pabrėžia, kad Britani
jos vyriausybės politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu ir toliau lieka ne
pasikeitusi, būtent, ji de jure nepri
pažįsta tų valstybių įjungimo Sovie
tu Sąjungon.

Danija
BENDRASIS R. EUROPOS IŠEI

VIU KOMITETAS, planavęs Sovietų 
Sąjungos teismą dėl žmogaus teisių 
pažeidimo, turėjusį įvykti Danijos 
parlamento rūmuose balandžio mė
nesį, jo datą nukėlė į š. m. spalio 
17-19 d.d.

Švedija
PROSOVIETINĮ KULTŪROS 

KLUBĄ “Runan” Švedijos Kungel- 
vo mieste įsteigė jo inciatorius Zig-' 
frydas Kalvaitis, ateivis iš Lietuvos. 
Vilniuj leidžiamo “Gimtojo Krašto” 
pranešimu, pirmajame susirinkime 
dalyvavo Sovietų Sąjungos ambasa
dos Švedijoje konsulinio skyriaus 
vedėjas V. Burkauskas. Jis skaitė 
paskaitą apie sovietinamos Lietuvos 
kultūros laimėjimus pokario metais. 
Buvo rodomi filmai “Mes — Lietu
va”, “Šventėn”, dainų, šokių ir spor
to švenčių Vilniuje skaidrės. Pasak 
informacijos autoriaus A. Jonaičio, 
susirinkime dalyvavo mokytojai, bib
liotekų darbuotojai, kūrybinės in
teligentijos atstovai. Klubo “Runan” 
tikslas — plėsti kultūrines informa
cijas apie komunistines valstybes 
bei Sovietų Sąjungą, rengti turisti
nes keliones į komunistinius kraš
tus. Praktiškai tai, žinoma, reiškia 
sovietinės propagandos skleidimą 
Maskvoj naudai. Šiam tikslui, matyt, 
V. Burkauskas ir yra paskirtas so
vietų ambasados konsulinio skyriaus 
vedėju.

Vokietija
NAUJOSIOS VLB TARYBOS I 

sesija įvyko kovo 7-8 d. d. Romuvo
je. Tarybos prezidiumo pirmininku 
buvo išrinktas J. K. Valiūnas, vice
pirm. — kun. A. Bernatonis, sekr.
— A. Šmitas. VLB vaidybon išrink
ti: pirm. J. Barasas, vicepirm. J. 
Lukošius, ižd. M. šiušelis; kontrolės 
komisijon — ev. dijakonas Fr. Skė
rys, R. Tendzegolskis- ir J. Pauliu
kevičius; garbės teisman — pirm, 
kun. Br. Liubinas, vicepirm. dr. J. 
Grinius, narys V. Svilas; tarybos 
atstovu į Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratoriją — P. Nevulis. Prieš prasi
dedant referentų rinkiniams, kultū
rinės informacijos svetimiesiems re- 
ferentūrą buvo nutarta pakeisti į 
bendro pobūdžio kultūros referen- 
tūrą. Referentais išrinkti: jaunimo 
reikalams — M. šiušelis, vaikų rei
kalams — kun. A. Bernatonis, so
cialiniams bei teisiniams reikalams
— J. Lukošius, visuomeniniams rei
kalams — dr. J. Grinius, ryšiams su 
apylinkėmis — kun. Br. Liubinas, 
kultūros reikalams — K. Dikšaitis, 
statutų bei nuostatų referentu — J. 
Barasas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS pra
nešimą VLB tarybos suvažiavime pa
darė šios mokyklos direktorius ir 
kuratorijos pirm. V. Natkevičius. 
Mokslas pernai rudenį buvo pradė
tas su 70 mokinių, o dabar yra 72, 
mokiniai: 39 mergaitės ir 33 ber
niukai. Jų tarpe — trys iš JAV, po 
vieną iš Kanados, Brazilijos ir Ko
lumbijos. Gimnazijai gresia dvigu
bas pavojus, kurį sudaro permažas 
mokinių skaičius ir lėšų trūkumas. 
Dėl jų sunku gauti gerus pedagogus. 
Tikimasi, kad būklę pagerins Čika
goje įsteigtas rėmėjų būrelių komi
tetas, nes jis rūpinasi ne tik lėšų, 
bet ir mokinių telkimu. Pilnu etatu 
gimnazijoje dabar dirba 7 lietuviai 
ir 2 vokiečiai mokytojai, nepilnu — 
6 vokiečiai ir lietuvis. Bendrabu- 
čiams vadovauja 4 asmenys, visi lie
tuviai, kurių tik vienas dirba ir mo
kytoju. Pasak direktoriaus V. Nat
kevičiaus, iš Bonnos pučia šalti vė
jai — parama gimnazijai nedidina
ma, nors viskas brangsta. Nesitiki
ma lėšų ir berniukų bendrabučio 
statybai. Diskusijose buvo pastebėta, 
kad palyginti nedaug mokinių lanko 
pamaldas, o gimnazijos statutai! juk 
yra įtrauktas krikščioniškas auklė
jimas. Pasiūlyta išvada: moksleiviai, 
neinantys bažnyčion, pamaldų metu 
turėtų laikytis šventiškos rimties 
bendrabutyje. VLB tarybos nariai 
taipgi apgailestavo, kad Vasario 16 
gimnazija neturi tautinių šokių mo
kytojos ir bendro choro. Pirmiausia 
tai kenkia mokinių tautiniam bei 
estetiniam auklėjimui, be to, apsun
kina tinkamą gimnazijos reprezenta
ciją.



LĖLIO ATSIMINIMŲ KNYGA
Atsiminimų badmečio mūsuo

se nėra. Tiesa, yra įdomių, ne- 
taip Įdomių ir visiškai neįdomių 
atsiminimų. Jų meistru kol kas 
reikėtų išeivijoje pripažinti ne- 
taip seniai mus palikusi poetą 
Mykolą Vaitkų. (Jono Aisčio li
teratūrinių atsiminimų knygą 
“Apie laiką ir žmones” galima 
visai pagrįstai vadinti beletris
tika. Ir jie, mano manymu, yra 
gera beletristika). Vaitkus tikrai 
mokėjo žmogų ne tiktai sudo
minti, bet tiesiog sukelti jame 
norą tą knygą perskaityti vienu 
prisėdimu. Lyg kokį šmaiškčių 
nuotykių romaną.

Lėlio knyga nepriklauso tai 
rūšiai. O tačiau, turiu pripažin
ti, skaičiau ją su malonumu ir 
įdomumu. Radau joje gausybę 
faktų, apie kuriuos niekad ne
buvau nei girdėjęs, nei skaitęs 
kitų (daug stambesnių tūzų) at
siminimuose. Tai pati stipriau
sia šios knygos pusė. Smagu 
taip pat, kad autorius nesideda 
permatąs visa ir viską vienas te- 
suprantąs, nors kaikur ir pasi
duoda tokiai pavojingai pagun
dai (pvz. kalbėdamas apie di
džiąsias politines ir karines 
kombinacijas ir nuosavus bei 
tarptautinius užkulisius, tarytu
mei jis būtų buvęs viršūnių na
rys). Lelis pasakoja viską pa
prastai, vengdamas mandrybių, 
kaltinimų, sąskaitų suvedinėji
mo, nereikšmingų datų bei da- 
telių, pataisinėjimų ir t.t. Kitaip 
tariant, nevaizduoja vaikščiojan
čio leksikono arba elektrinių 
smegenų. Išvengia jis beveik vi

Hamiltono mokyklos metraštis
PRANYS ALSĖNAS

Vysk. M. Valančiaus mokyk
la savo 25-rių metų sukakties 
proga atspausdino specialų lei
dinį. Jame yra ir žymiųjų veikė
jų pasisakymų, ir istorinių duo
menų, ir mokyklos veikla iliust
raciniuose vaizduose, ir moki
nių kūryba. Gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas teigia, jog vie
nintelis dalykas, kuris iš Pra
amžių didį kelią keliaudamas ir 
mirtinus pavojus — lenkinimą 
bei rusifikaciją — nugalėda
mas mus gyvas pasiekė, tai lie
tuvių kalba. Išeivijos sąlygose 
ją toliau gyvą išlaikyti didžio
ji atsakomybė pirmiausia ten
kanti tėvam ir mūsų mokyklai.

Prel. dr. J. Tadarauskas, mo
kyklos įsteigėjas ir nuolatinis 
rėmėjas, įžangoje pasakoja, kad 
1948 m. įsteigus Aušros Vartų 
lietuvių parapiją Hamiltone, po 
vienerių metų atsirado ir šešta
dieninė m-kla, kurios vedėju per 
25-kerius metus buvo mokyto
jas J. Mikšys. Jis atvyko iš Vo
kietijos, kaip visi ateiviai, jieš- 
kodamas geresnio įsikūrimo. 
Apsistojo Hamiltone, nes ten 
gyveno jo brolis ir sesuo. Dar 
neturėdamas pastovaus darbo, 
susidomėjo lietuviška mokykla, 
į kurią pats atėjo dirbti be jokio 
atlyginimo.

Ilgametis KLB švietimo k-jos 
pirmininkas (dabar — garbės 
pirmininkas) L. Tamošauskas iš
reiškia tokias mintis: “Minint 
jūsų mokyklos 25 m. sukaktį, 
malonu pasidžiaugti, kad iš jos, 
kaip iš kokio uosto, plaukė nau
jų lietuviškos veiklos darbuoto
jų, dygo nauji lietuviški diegai. 
Ją baigę jau mokytojauja li
tuanistinėse mokyklose, veikia 
lietuviškose organizacijose, ra
šo į lietuvišką spaudą ir įvai
riais būdais palaiko lietuvišką 
kultūrą, palaikydami ir pratęs
dami lietuvių gyvybę. Per ją 
vietos jaunimas pažino savo tau
tos istoriją, savo kultūrą, atrado 
savo vietą Kanados tautų mo
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ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

sur ir nereikalingo partiškumo, 
savų ir nesavų rūšiavimo.

Kiek blogiau su knygos kal
ba. Ji gana netaisyklinga, šlu
buoja ir gramatika, ir sintaksė. 
Būtų reikėję pasikalbėti su ko
kiu kalbininku arba bent gimto
sios kalbos žinovu. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie dailininko 
pasirinkimą. Neparašyta, kas 
piešė (gal pats autorius?), bet 
tikrai būtų geriau buvę, jei tą 
uždavinį būtų atlikęs nors geras 
taikomosios dailės atstovas.

Dar pora pastabų. Skaityda
mas autoriaus nuotykius pirmo
sios sovietų okupacijos metais, 
nenorom pradedi klausinėti sa
ve, kaip gi čia taip viskas be ga
lo sklandžiai klostėsi? Mano at
siminimuose NKVD nepaliko 
tokio avinų avino kailiuose vaiz
do. Beveik kaip “Hogan’s He
roes” televizinėje serijoje! Tvar
kai juos kaip kiaulės odos pirš
tines ir gana. Aplamai, šis lai
kotarpis man paliko patį blan
kiausią įspūdį.

Beje, mūsuose neįprasta bu
vo (ir kitose šalyse, kiek žinau) 
rašyti inžinieriaus titulą prieš 
pavardę, jei tai nėra knyga apie 
savo specialybę. Atsiminimai 
nuo to gi nei pagerėja, nei pa
blogėja, nes atsiminimai tikrai 
nepriklauso griežtųjų mokslų 
sričiai.

Inž. Petras Lelis, LIETUVOS 
KELIU (1910-1973). Leidėjas 
nepažymėtas. Rinko “Tėviškės 
Žiburiai”. Spaudė “Litho - Art”. 
Toronto, 1973. Kaina $6.00.

Jonas Vakaris

zaikoje ir pasiruošė lietuviškai 
veiklai”.

Pedagogas, pedagogikos moks
lų magistras A. Rinkūnas savo 
pasisakyme “Ir šviesa mus te
lydi” užbaigiamąsias mintis re
ziumuoja šitaip: “Lietuviškosios 
tautinės m-klos žiburiai dega vi
same laisvame pasaulyje, nuo 
Kanados šiaurės iki Australijos 
pietų. Dega ir degs tol, kol liks 
bent vienas priaugantis lietuvis, 
norintis stoti į tą moderniąją 
estafetę, nešančią tautinės švie
sos žiburį tolimesnėms kartoms. 
Toje estafetėje šiandien tvirtai 
tebestovi ir Kanados Hamilto
no, garsiojo vyskupo Valančiaus 
vardo, lituanistinė 10 klasių 
mokykla, švenčianti savų gyva
vimo 25 metų sukaktį, per ilgą 
laikotarpį daugeliui įžiebusi lie
tuviškąją šviesą ir išleidusi į 
gyvenimą kelis šimtus absolven
tų. Ilgiausių metų! Daug nepa- 
ilstąmos ištvermės mokyklos 
globėjams, vedėjui, mokyto
jams ir tėvams.”

VYSK. M. VALANČIAUS LI
TUANISTINĖ MOKYKLA. Ha
milton, Ontario, 1974 m., 75 psl. 
Redakcinė komisija: Mikšys Jo
nas, Mikšienė Antanina ir Mile
ris Kazys; mašinėle perrašė Rita 
Parėštytė, viršelį paruošė dail. 
Algis Trumpickas, ofsetu atspau
de “Litho Art” spaustuvė Toron
te. Ont.

Atsiųsta paminėti
žentą Tenisonaitė, ŠVIESOS ILIU

ZIJOS. Eilėraščiai. Atspaude “Nida 
Press”, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT. Kaina $2.00. Išleidi
mo data nepažymėta. 57 psl.

KNOW YOUR ENEMY — COM
MUNISM. Exhibit by Lithuanian 
American Council, Inc., USA., 1970, 
96 psl. Iliustruotas dokumentinis lei
dinys.

HAMILTONO LIETUVIU TAUTI
NIU ŠOKIU ANSAMBLIS “GYVA- 
TARAS” 1950 -1975. Sukaktuvinis 
leidinys, Hamilton, Ont., Canada. 
Redagavo Gediminas Breichmanas ir 
Vytas Beniušis. Tiražas — 1000 egz. 
Atspaude Time Press Litho Ltd., 82 
Queen Elizabeth Blvd., Toronto, Ont.

Toronto atžalyniečiai vaidina Antano Gustaičio “Sekminių vainiką”. Iš kairės: Lukošius, Rima Bumbulytė, Irena 
Poškutė, Erikas Rotkis, Kristina Imbrasaitė, Algis Stankus Nuotr. S. Dabkaus

'Spalvos ir formos” paroda
DAIL, DAGYS

Balandžio 14 d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos Parodų salė
je pasibaigė du savaitgalius tru
kusi “Spalvos ir formos” paro
da. ši dailininkų grupė buvo ži
noma kaip “Colour and Form 
Society”. Pirmąją užuomazgą 
jai davė 1951 m. iš Europos at
vykę įvairių tautybių dailinin
kai. Tais metais jie čia pasiro
dė su pirmąja savo paroda. Vė
liau, 1952 m., šie pripuolamai 
pasirodę geresni ir menkesni 
dailininkai susiorganizavo į tik
rų dailininkų grupę ir nuo 1953 
m. per 20 metų kas pavasarį pa
sirodydavo su meno žinovų ko
misijų atsijotomis parodomis 
Toronto un-to Hart House paro
dų salę, kurią jo vadovybė kas 
metai duodavo vienam mėne
siui.

Ištisus 16 metų ir aš jose da
lyvavau. Vėliau į šią grupę bu
vo priimami ne tik ateiviai iš 
Europos, bet ir čia baigę meno 
studijas. Taip žmonėms ir lai
kui besikeičiant, pradėjus vis 
smarkiau pūsti naujovių vė
jams, jos vadovų buvo pradėta 
ne tik pageidauti, bet ir reika
lauti nieko nevaizduojančių be
dvasių darbų. Dėlto aš šią gru
pę palikau.

Dabar, po 25-rių metų, ją pri
siminė lietuvis dail. Račkus ir 
vėl ją pradėjo gaivinti, nors 
pats Račkus anksčiau jai ne
priklausė ir jos parodose neda
lyvavo.

Pradinės grupės nariai išsi
skirstė, nes ji nesudarė savito 
veido — buvo panaši į visas ki
tas čia buvusias ir esamas daili
ninkų grupes. Nebeliko joje to, 
ką žmonės eidami į jos parodas 
galvodavo: pažiūrėsime, ką eu
ropiečiai, sukūrė.

Ši paroda savo technišku, ži
noma, ir menišku lygiu labai 
įvairi, kaip įvairūs ir jos daly
viai. Čia matėsi keletas seniai

'tę Mėgstate rašyti? $
< Esate kūrybiškas? <

c
'' Mums reikia teatro >>
v veikalų, filmų scenarijų, 
£ televizijos skriptų bei £

idėjų, trumpų novelių, 
£ poezijos, biografijų, 
'v romanų, populiarios £

muzikos ir jos tekstų N
anglų kalba. '<

''k Susidomėkite, parašykite \
ji ir siųskite:
$ ENTERTAINEMENT
$ CENTURY LTD.

7966 Beverly Blvd. #102
'' Los Angeles, Cal. 90048, į
Įt USA £

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

“Šok, mergele, Atbulinį, gausi vyrą pakulinį”. Merginos atsakydavo: “Mums 
nereikia pakulinio, su juo neisim Atbulinio”. Tik piršliui uždainavus (ir 
atvedus): “šok, mergele, Atbulinį, gausi vyrą čerkasinį”, visos merginos 
puldavo prie peršamo ir šokdavo Atbulinį (čerkasas — graži, namie austa 
medžiaga). Nuotraukoje Rūta Giedraitytė ir “čerkasinis” Alvydas Narbu- 
taitis “Grandinėlės” šokių programoje. Rūta — augšt. mokyklos studentė, 
Alvydas — inžinierius, baigęs Klevelando valstybinį universitetą, gegužės 
10 d. dalyvaus Anapilyje "Grandinėlės” šokių bei muzikos koncerte. Tarp 
eilės šokių grupė atliks neįprastą Atbulinį. Didelę šio šokio dalį merginos 
šoka atbulos. Iš čia ir vardas Atbulinis

šiai grupei priklausančių vardų, 
nors dauguma nežinomų. Dau
guma jų stengiasi pademonst
ruoti įvairias technikas, nesi
stengdami nieko išreikšti. Tai
gi, ir šios parodos dauguma au
torių, kaip ir visi šių laikų, mo
dernistai, pasitenkina labai men
kais dalykais. Todėl nenuosta
bu, kad lankytojų tarpe tesigir
dėjo neigiami žodžiai, išreiškia 
kritišką laikyseną, nesupratimą.

Tikrumoje nereikia kalbėti 
apie supratimą ar nesupratimą, 
o tik pajautimą ko nors malo
naus, kilniai nuteikiančio, pa
traukiančio, neatstumiančio, nes 
menas neturi būti nei rebusų 
sprendimas, nei cirkiškų, pigių 
sensacijų demonstravimas, kaip 
čia buvo pora iš Įvairių medžia
gų susiuvinėtų darbų.

Menas turi būti patinkamas 
koks jis bebūtų — ar ką vaiz
duotų, ar tik stalus ar sienas de

LIETUVIŲ VISUOMENĖ kviečiama dalyvauti penktaja
me Lituanistikos Instituto suvažiavime 1975 m. gegužės 16 - 
18 dienomis Lietuvių Namuose, 877 East 185 Street, Cleve
land, Ohio, USA.

Gegužės 16 d., 8 v.v., susipažinimo pobūvis.
Gegužės 17 d., 9 - 10 v.r., svečių ir LI narių registracija.
10 v. atidaromasis posėdis, po to — istorijos, literatūros, 

sociologijos, tautotyros ir kraštotyros sekcijų paskaitos iki 
5 v.v. Bendri pietūs ten pat 12- 1.30 v.p.p. 8 v.v. suvažiavimo 
banketas su vakariene ir menine programa.

Gegužės 18, sekmadienį, 10 v.r., Mišios lietuvių parapi
jos šventovėje. Nuo 1 iki 5.45 v. kalbotyros, psichologijos ir 
menotyros paskaitos. Specialiomis paskaitomis bus atžymėtos 
vysk. M. Valančiaus ir dail. M. K. Čiurlionio šimtametės su
kaktys. 5.30 v. suvažiavimo uždarymas.

Registracija visam suvažiavimui —- $5. Pietūs — $2.50, 
banketas su vakariene — $10. Pageidaujama, kad registraci
ja su čekiu būtų siunčiama iš anksto komiteto vicepirm. Jur
giui Malskiui, 17904 Ingleside Rd., Cleveland, OH 44119, 
USA. Čekiai už visus renginius rašomi: Institute of Lithua
nian Studies, Inc.

Dalyvaudami šiame suvažiavime, galėsite pabendrauti su 
mūsų mokslininkais, atvykusiais iš plačiosios Amerikos ir 
Kanados, o taip pat paremsite Lituanistikos Institutą.

Lituanistikos Instituto prezidiumas ir 
penktojo suvažiavimo talkos komitetas

koruotų. Ir tuščiajam, puošia
majam menui privaloma gera 
technika, šioje parodoje buvo 
nemažai darbų, rodančių labai 
gerą, tik jų autoriams įkanda
mą techniką, kurios lankytojai 
jokiu būdu neapvaldytų, net ne
žinotų nuo ko pradėti. Tai ge
rai, nes be geros technikos ne
gali būti gero augštojo bei in
dividualaus meno, o tik primity
vusis, kur svarbiausia yra nuo
širdus jausmas ir savo minčių 
pareiškimas — aiškus ir kuk
lus, o ne prasikišantis noras 
niekais ar keistybėmis žiūrovą 
nustebinti. Jei “Spalvos ir for
mos” kaikurie asmenys, kaip ir 
kiti pretendentai į kūrybą, ne
pasitenkintų vien tik demonst
ravimu bedvasės technikos, o 
stengtųsi pareikšti ir platesnių 
polėkių, — sugebėtų sukurti 
augštojo meno vardu vertų kū
rinių.
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EI KULTdFJlIlEJE VEIKIOJE
GEORGES MATORE, prancūzų 

kalbininkas ir rašytojas, profesoria
vęs Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, Paryžiuje išleido romaną “La 
Museliėre” (“Antsnukis”), kuris at
spindi jo paties patirtį Kauno ir 
Šiaulių kalėjimuose pirmosios sovie
tinės okupacijos metu.

BOSTONO KULTŪRINIS SUBAT- 
VAKARIS, vadovaujamas inž. Ed
mundo Cibo, paminėjo prof. Stepo
no Kairio mirties dešimtmetį. Pa
skaitą apie jo gyvenimą, politinę bei 
visuomeninę veiklą skaitė VLIKo vi
cepirm. inž. Jurgis Valaitis. Velio
nis S. Kairys buvo vienu pagrindi
nių Lietuvos socialdemokratų vadų. 
Jis taipgi yra Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataras, vokiečių oku
pacijos metais išrinktas pirmuoju 
VLIKo pirmininku.

LITERATŪRINĘ POPIETĘ Lon
dono lietuvių Sv. Kazimiero parapi
jos naujoje salėje surengė Britani
jos Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba. Dėmesio centre buvo iš 
Belgijos atvykęs rašytojas Eduardas 
Cinzas, skaitęs savo naują novelę 
“Katė Pompaneta”. Sis kūrinys at
skleidė gyvulių ir žmonių meilės su
sikryžiavimą, sudrumstusį dviejų ge
rų kaimynų santykius. Prozinės poe
zijos atstovas Vladas Šlaitas popietė
je dalyvavo su keliais savo eilėraš
čiais. Maloni staigmena buvo Kazi
miero Barėno grįžimas į literatūros 
laukus — jo paskaityta trumpa iš
trauka iš “Tūboto gaidžio metų” ra
šomos II dalies. Popietė užbaigta po
kalbiu su programos atlikėjais. Jo 
metu paaiškėjo, kad “Tūboto gaidžio 
metams” savo antrosios dalies teks 
palaukti ilgesnį laiką, nes K. Barė- 
nas prisipažino esąs aptingęs ir dar 
nenumatąs šio kūrinio greitos už
baigos. E. Cinzas kalbėjo apie savo 
naująjį romaną “Raudonojo arklio 
vasara”, kurį netrukus išelis A. Mac
kaus vardo leidykla Čikagoje. Jis 
taipgi turi paruošęs naujo romano 
apmatus ir planuoja atskleisti žydų 
tragediją II D. karo metais. Kūry
biniame procese E. Cinzas, vengda
mas literatūrinių dogmų, remiasi 
kondensuotais gyvenimo faktais, ku
riuos jis aprengia literatūriniu dra- 
budžiu ir atiduoda skaitytojams. Sa
vo pagrindiniu įkvėpėju bei pavyz
džiu jis laiko K. Barėną. V. Šlaitas, 
paklaustas, kodėl jis yra pasirinkęs 
poezijai prozos stilių, teisinosi pir
menybės teikimu ne formai, bet idė
jai. K. Barėnas, kalbėdamas apie sa
vo “Dvidešimt vieną Veroniką”, 
stabtelėjo prie novelės “Testamen
tas”, kuri jam davė mintį kurti Ve
ronikas. O tų Veronikų yra 21 to
dėl, kad jam Veronikos vardas kny
gos pavadinime labiau patiko vie
naskaitoje. Literatūrinę popietė už
baigta kukliomis vaišėmis. E. Cinzas 
pažadėjo vėl atvykti Londonan, kai 
jame bus suorganizuotas plates
nio masto Europos lietuvių rašytojų 
literatūros vakaras.

ČIKAGOS NEOLITUANAI gegu
žės 4 d. Jaunimo Centre rengia sol. 
Audronės Simonaitytės rečitalį. Šiuo 
metu jis gilina studijas, siekdama 
magistrės laipsnio muzikos ir daina
vimo srityse. Sol. A. Simonaitytė 
taipgi vadovavo “Dainavos” ansamb
liui, bet po Velykų vyr. meno vado
vo pareigas perdavė muz. A. Jur- 
gučiui. “Dainava” specialia progra
ma šiemet paminės veiklos trisde
šimtmetį. Bilietai į sol. A. Simonai
tytės koncertą gaunami “Marginiuo
se”, 2511 W. 69th St.

BALTIEČIŲ TEATRO PROJEK
TAS pernai rudenį buvo paskelbtas 
Southern Illinois universitete Car
bondale, Ill. Steigiamojoje konferen
cijoje lietuviams atstovavo prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris, prof. Algirdas 
Landsbergis, ten studijuojanti Eglė 
Juodvalkytė. Universiteto teatro sa
lėje gegužės 9 d. bus suvaidinta ang
lų kalba A. Landsbergio drama 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”. 
Spektaklį globoja universiteto dra
mos fakultetas, remiantis baltiečių 
teatro projektą. Vaidmenis atliks 
rež. dr. A. Straumanio paruošti stu
dentai bei aspirantai, o scenovaiz
džio eskizus sukūrė dail. P. Rožla- 
pa, dirbęs Rygos operos teatre. Or
ganizacijos turi progą studentus su 
šiuo spektakliu pasikviesti gastrolių 
nuo gegužės 16 d. iki birželio 14 
d Kadangi “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” vaizduoja lietuvių partiza
nų kovas sovietinėje okupacijoje, 
gastrolėmis ypač turėtų susidomėti 
mūsų organizacijos. Kvietėjai tuojau 
pat kreipiasi šiuo adresu: Dr. Al
freds Straumanis, Baltic Theatre 
Project, Departament of Theatre, 
Southern Illinois University, Carbon
dale, Ill. 62901. Teatro reikalams ir 
baltiečių jaunimo studijoms yra 
įsteigtas specialus fondas “Baltic 
Fund", aukų laukiantis tuo pačiu 
adresu. Prie jame sutelktų $30.000 
lig šiol savo auka tėra prisidėjęs 
vienas lietuvis. Visi kiti aukotojai 
buvo latviai ir estai. Aukų laukia
ma ne tik iš privačių asmenų, bet 
ir organizacijų.

"ATEITIES” KLUBAS Klevelan- 
de surengė velionies dail. Adomo 
Galdiko parodą, kuriai buvo gautas 
41 dar neparduotas jo kūrinys. Gau
sūs lankytojai nupirko 21 paveikslą. 
Ateityje A. Galdiko parodas, atrodo, 
tebus galima rengti tik bendromis 
jo kūrinius įsigijusių asmenų pa
stangomis. Klevelando parodą atida
rė klubo pirm. K. Vaičeliūnienė. 
Kalbėjo Klevelando miesto pareigū
nas A. Kudukis ir G. Kudukienė. 
Dail. B. Gedvilienės paruoštą paskai
tą apie A. Galdiką skaitė jos dukra 
Silvinija.

NAUJŲ KŪRINIŲ PERKLAUSO
JE J. Fledžinskas ir R. Kontrimas 
atliko kompoz. V. Bagdono “Fanta
ziją altui ir fortepijonui”, E. Pili- 
čiauskas ir J. Siniuvienė — kompoz. 
T. Makačino “Rondo obojui ir forte
pijonui”, A. šivickis ir R. Vaitkevi
čiūtė— kompoz. O. Balakausko “Ret
rospektyvą violončelei ir fortepijo
nui”. Vilniaus konservatorijos ma
žojoj salėj įvykusiame šių kūrinių 
aptarime dalyvavo muzikologai ir 
kompozitoriai — O. Narbutienė, B. 
Kutavičius, A. Belazaras, J. Gaižaus
kas, P. Fledžinskas, V. Barkauskas, 
B. Borisovas.

REŽ. BORISO DAUGUVIEČIO de
vyniasdešimtąsias gimimo metines 
vilniečiai paminėjo specialiu vakaru 
konservatorijoje. Apie jo gyvenimą, 
dramos veikalus, aktorinę bei reži
sūrinę veiklą kalbėjo konservatori
jos dėstytojas A. Guobys. B. Daugu
viečio komedijos “Žaldokynė” ištrau
ką suvaidino konservatorijos aktori
nio meistriškumo katedros penkto 
kurso studentai, ištrauką iš A. Ost- 
rovskio “Miško” — Vilniaus dramos 
teatro aktoriai S. Nosevičiūtė, V. 
Jurkūnas ir P. Saudargas. Šią pjesę 
Vilniaus teatre B. Dauguvietis yra 
pastatęs 1948 m.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE įspūdžiais iš viešnagės Mek
sikoje dalijosi kompoz. prof. Eduar
das Balsys. Savo pasakojimą jis 
iliustravo nuotraukomis, filmais, 
meksikiečių kompozitorių kūrinių 
įrašais.

VILNIAUS OPEROS TEATRO re
pertuarą papildė naujoji kompoz. V. 
Barkausko opera “Legenda apie mei
lę”, kuriai libretą pagal N. Hikmetą 
parašė V. Mikštaitė. Ji taipgi yra ir 
premjeros režisorė. Scenografiją su
kūrė dail. R. Songailaitė.

PIANISTĖ ALEKSANDRA JUO- 
ZAPĖNAITĖ savo rečitalyje Vilniu
je atliko F. Schuberto, F. Chopino, 
prancūzo J. P. Rameau kūrinius, J. 
Gruodžio sonatas ir O. Balakausko 
pjeses. Visa antroji rečitalio dalis 
buvo skirta Juozui Gruodžiui.

VILNIAUS UNIVERSITETO filo
logijos fakultete buvo paminėta filo
logijos mokslų kandidato Jono Dum
čiaus 70 metų amžiaus sukaktis. Jis 
yra klasikinės filologijos katedros 
docentas, buvęs jos vadovas 1945-60 
m. Sukaktuvininkas, baigęs Sakių 
gimnaziją, 1925-29 m. studijavo kla
sikinę filologiją ir lyginamąją kalbo
tyrą Kauno universitete, studijas gi
lino Šveicarijoje. Dėstytojo darbą 
Kauno universitete pradėjo 1932 m., 
o į Vilniaus universitetą persikėlė 
1940 m. Plačią darbo vagą yra išva
ręs, kaip antikinės literatūros tyrinę-;, 
tojas, gausių straipsnių autorius, an-’ 
tikinių veikalų vertėjas, lotynų kal
bos vadovėlių bei chrestomatijų pa- 
ruošėjas.

RYGOS OPEROS TEATRE Fausto 
vaidmenį Ch. Gounod to paties pava
dinimo operoje atliko jaunasis Vil
niaus operos tenoras E. Gutauskas, 
susilaukiantis vis platesnio pripaži
nimo.

TARPTAUTINIAME MENINĖS 
FOTOGRAFIJOS konkurse Jugosla
vijoje, Maglajaus mieste, aukso me
dalius laimėjo vilnietis V. Butyri
nas už savo nuotraukų rinkinį ir 
kaunietis J. Kalvelis už ciklą “Ko
pos”. Sidabro medaliais buvo įver
tintos nuotraukos: A. Macijausko — 
“Liaudies meistras”, V. Strauko — 
“Atsisveikinimas su mokykla”.

KAZYS JURAŠŪNAS, dramos ak
torius ir režisorius, neseniai atšven
tęs deimantinę amžiaus sukaktį, mi
rė kovo 31 d. Sukakties proga apie 
jo gyvenimą bei nuveiktus darbus 
plačiau buvo rašyta velykinio “TŽ” 
numerio šiame skyriuje. Velionis 
priklausė veteranų eilėms — akto
riaus kelią buvo pradėjęs 1918 m. 
Juozo Vaičkaus dramos studijos 
spektakliuose. Giliausią darbo vagą 
yra išvaręs Kauno dramos ir Kauno 
jaunojo žiūrovo teatruose.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foniniam orkestrui dirigavo Nemė 
Jarvis, svečias iš Estijos. Bene di
džiausio klausytojų dėmesio šiame 
koncerte susilaukė jauno estų kom
poz. L. Sumeros kūrinys “In memo- 
riam”, dedikuotas jo mokytojui kom
poz. H. Eleriui. Koncerte pirmą kar
tą Lietuvoje buvo atlikta prancūzų 
kompoz. C. Sain-Saenso “Trečioji 
simfonija” su vargonininku G. Kvik
liu.

PALANGOS KRAŠTOTYRININKŲ 
ANSAMBLIS surengė L Gedrimie- 
nės režisuotą vakaronę “Ant marių 
kranto, Palangos miestely”. Vakaro
nei buvo panaudota E. Adiklienės 
surinkta senovinių palangiškių šo
kių, dainų, papročių bei žvejų tra
dicijų medžiaga. Scenarijų jai pa
dėjo paruošti vienas senas palangiš
kis. Vakaronės šokius ir žaidimus 
papildė kraštotyrininkų choro dai
nos, kaimiškos kapelos muzika, se
nos legendos apie Birutės ir Naglio 
kalnus, Maironio “Jūratė ir Kasty
tis”.

MASKVOS GNESINŲ INSTITUTE 
surengtame koncerte XIV-XX š. vo
kalinių kūrinių programą atliko Vil
niaus operos sopranas Regina Tu- 
malevičiūtė su koncertmeisteriu pia
nistu J. Bajerčium. Koncerte taip
gi dalyvavo ir vietinis studentų kvin
tetas.

PAVILNIO KULTŪROS NAMŲ 
lėlių teatre Aldonos Liobytės pasa
ką “Devyniabrolė” pastatė rež. V. 
Jančauskas. Su šia pasaka teatras 
jau apalnkė N. Vilnios, Karoliniškių 
mokyklų vaikus, viešėjo Varėnos 
kultūros namuose. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-92861072 Bloor St. W
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

St' Toron'°' °nt • Tel- 532-3400

10-3 
10-3

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 8’/2%
taupomąsias - savings s-tas 7’/2% 
depozitų - čekių s-tas 6%

10-7
10-8
9-12 

9.30-1

! DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto

Skyrius

9’/2% 
9’/2%

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

l It

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

s ;>:w; . • !<• ‘ -(i .Ul iiU f

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

ir Bloor Autorite Garage, *96DBr°ck įv.ę- . ° 1 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.

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

Sav. FRANK PETTIT

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas 

pensijų planus
• taupomuosius .lakštus

• invalidumo, pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

' Studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

CTITDUftlPC EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrnnnd r Ulld telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Simons television
2385 Dundas St. W.z 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

Ateitininkų žinios
“Jauname amžiuje turi didelės 

patraukiamosios galios ne tik bendri 
idealiniai užsimojimai ir kova dėl 
teisingų idėjų, bet ir tokie naujovės 
dalykai, kurie nenusipelno susižavė
jimo ir paramos. Šituo atžvilgiu yra 
labai reikšminga, kad mūsų laikais 
įvairūs politiniai šūkiai ir žiauriau
sios priemonės sutinka didžiausią 
pritarimą visų pirma jaunuomenės 
tarpe . . .

Iš to matyti, kaip atsargiai reikia 
vertinti kiekvieną naujovę ir kaip 
reikia kontroliuoti savo jaunus už
sidegimus’’ (prof. St. Šalkauskis, 
Ateitininkų Ideologija, 292 psl.). Mi
nėti žodžiai tinka ir šiandien, ypa
tingai moralinėje srityje.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 20 — rugpjūčio 2 d. d. Kartu 
vyks jaunučių ir vyr. moksleivių sto
vyklos. Amžius: 7-18 metų.

Sveikiname Algį Puterį, buvusį 
Toronto moksleivių ir vėliau visos 
moksleivių sąjungos pirmininką, ga
vusį teisę verstis advokato praktika. 
Tikime, kad Algis ir ateityje padės 
ateitininkų veikloje.

Jaunučių ir moksleivių filmų die
na — balandžio 27, sekmadienį, 1 v. 
p.p., L. Vaikų Namuose. Bus rodomi 
filmai ir kartūnai, pritaikyti vai
kams. Užtruks apie dvi valandas. 
Kviečiami visi jaunučiai ir mokslei
viai.

Skautų veikla
• Sveikinam sesę A. Jankaitienę, 

šeiminio gyvenimo 25-tį atšventus.
• Sktn. Stepo Kairio muzikinio 

vieneto vadovai balandžio 13 d. turė
jo pasitarimą, kuriame buvo svars
tyti kelionės į Vašingtoną reikalai. 
Išvyka numatyta gegužės 16 d. auto
busu. Bus grįžtama gegužės 19 d. 
Koncerto programa uoliai rengiama.

• Šv. Jurgio sueiga ir skautorama 
— balandžio 27 d., 4 v. p. p., Prisi
kėlimo salėje. Visi kviečiami daly
vauti.

• Kanadiečių skautų organizuoja
ma kasmetinė obuolių diena bus 
balandžio 26, šeštadienį. Lietuviams 
paskirta ta pati University Settle
ment būstinė, kaip ir pernai. Vilkiu
kai ir skautai tvarkingomis unifor
momis į ją renkasi 9 v. r. C. S.

Toronto, Ontario
Irenos ir Osvaldo Mickūnų 

dailės paroda buvo surengta To
ronto L. Namuose balandžio 5-6 
d.d. Jų kūryboje matyti pasi
rinktas skirtingas kelias meno 
srityje. Osvaldo Mickūno orga
niškos skulptūrinės formos yra 
iš dalies pritaikytos, iš dalies 
grynai jo surastos. Jo kūrybinis 
vidinis audringumas baigiasi 
švelniomis, gal net nedrąsiomis 
formomis. . Nedėkingas šviesos 
kritimas per spalvotus galerijos 
langų stiklus nepadėjo išryškin
ti tikrųjų skulptūrų linijų. Ire
nos Mickūnienės akvarelės pa
traukia ir sulaiko žiūrovą. Jos 
darbuose jaučiama spalvų or- 
kestracija, kompozicinis išdės
tymas, priėjimas prie grynos 
formos. Visa tai rodo plačią dai
lininkės apimti. Jos vadinamos 
“saulės” — tai drąsūs perėji
mai, kurie reiškiasi be jokių 
kompromisu. Mickūnienės tech
niškas išpildymas yra retai su
tinkamas akvarelinėje tapyboje. 
Jos darbų lygis yra nenaprastai 
vienodai išlaikomas. Pagrindi
niai kompoziciniai aspektai re
miasi didesne dalimi tradiciniu 
pagrindu, tačiau dailininkės iš
laisvintos naujos formos uždega 
ir patraukia žiūrovą.

Jurgis Račkus
Dailininkų Mickūnų parodą, 

surengtą L. Namų Moterų Bū
relio, aprašė “Bloor West Villa
ger” balandžio numeryje ir iš
spausdino dvi nuotraukas. Tas 
pats laikraštis plačiai reklama
vo Humber Collegiate Institute 
kultūrų festivalį, minėdamas 
daugiausia ukrainiečius.

Dail. Alfonso Dargio dailės 
parodą balandžio 19 d., 3 v.p.p., 
atidarė Prisikėlimo Parodų sa
lėje dail. T. Valius, pakviestas 
rengėjų vardu kat. moterų sky
riaus pirmininkės Br. Sapijonie- 
nės. Dalyvavo gana gausus tau
tiečių būrys. Visi žavėjosi dai
lininko paveikslais, kurių buvo 
išstatyta 42. Pusė jų buvo nu
pirkta. Paroda bus atidaryta ir 
šį šeštadienį nuo 1 v.p.p. iki 5 
v.p.p. Parodos proga į Torontą 
buvo atvykęs ir pats dail. A. 
Dargis su žmona iš Ročesterio.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Montrealio lietuvaitės, “Vaivorykštės” projekto vykdytojos, rodo lietuviškų 
juostų audimo meną kanadiečių visuomenei “Salon de la Femme” patalpose

BbSPORTAS
SPORTAS VISUR

Olimpinių žaidynių organizacinis 
komitetas neseniai paskelbė, kad vi
sų įrengimų statyba vyksta pagal 
nustatytą tvarkaraštį ir laiku bus 
užbaigta. Taip pat paskelbtas tvarka
raštis priešolimpinių rungtynių, ku
rios įvyks 1975 m. Jose dalyvaus 
60 valstybių. Tarp kitų varžybų nu
matytos pasaulio jaunių irklavimo ir 
modernios penkiakovės pirmenybės.

COJO direktorius, kuris rūpinasi 
svečių apgyvendinimu olimpinių žai
dynių metu, pranešė, kad Montrealis 
žada parūpinti 26,500 kambarių vieš
bučiuose, moteliuose, turistų namuo
se ir kitur. Tai šiek tiek daugiau pa
lyginus su Muencheno 23.000. Be to, 
svečius dar numatoma apgyvendinti 
stovyklavietėse, parkuose ir priva
čiuose namuose. Viskas bus paskelb
ta gegužės 1 d. Bus priimami pagei
davimai bei užstatai, nors jau dabar 
jo įstaiga gaunanti nuo 400 iki 500 
pasiteiravimų per dieną. Direktoriaus 
apskaičiavimu, Montrealį kasdien ap
lankys 110,000 turistų be tų, kurie 
Montrealį aplanko normaliu metu.

Žaidynių stebėtojams, kurie mėgs
ta prabangą, Montrealio uoste bus 
plaukiojantis viešbutis. Tai buvęs 
rusų keleivinis laivas “Maxim Gor
ki”, kurį nupirko 3 moterys — S. 
Bristow, J. Hunter ir S. Newton. 
Laivas turės 326 kambarius, 430 pa
tarnautojus, 3 restoranus, 4 barus, 4 
naktinius klubus, kino teatrą, “sau
na“ pirtį ir pati. Kainos svyruoja 
nuo $150 iki $250 dienai arba nuo 
$2400 iki $4000 16 dienų. Sis vieš
butis veiks mid liepos 16 iki rugpjū
čio 1 d. Susidomėjimas viešbučiu yra 
didelis, ir norintieji prašomi pasku
bėti su užsakymais. Adresas: Canada 
Go, 470 Russell Hill Rd., Toronto 
M5P 2S7. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Mūsų krepšininką Rimą Kaknevi
čių ir Rymantę Jurcevičiūtę, sukūru
sius lietuvišką šeimą, sveikiname ir 
linkime daug laimės

Stasys Rukša ir Romas Vaitkevi
čius yra naujieji golfo vadovai šiam 
sezonui.

Rytines Kanados stalo tenise daly
vavo 13 vytiečių. V. Nešukaitvtė. 
prieš kelias savaites laimėjo savo 
100-tąją pergalę ir taurę. Šį kartą 
pusbaigmyje pralaimėjo Indijos 
meisterei Rupa Banerjee (Baner- 
dži). Toliau baigmėje R. Banerjee 
pralaimėjo Jugoslavijos meisterei 
Irenai Cordas, šiuo momentu Kana
doje yra trys augšto lygio stalo te
nisininkės, kurios varžosi tarp savęs 
dėl augščiausio laimėjimo. R. Ba
nerjee imigravo į Kanadą ir bus 
nuolatinė V. Nešukaitytės varžovė. 
V. N. prieš kelias savaites nugalėjo 
šio turnyro laimėtoją I. Cordas. Nors

A.a. Jonas Liepa, 59 m., ras
tas negyvas savo bute balandžio 
15 d. Velionis yra panevėžietis, 
Lietuvoje tarnavęs policijoje. 
Palaidotas iš Lietuvos Kankinių 
parapijos šv. Jono liet, kapi
nėse.

A.a. Kazys Jurgaitis, 56 m., 
staiga mirė balandžio 16 d. savo 
namo verandoje. Velionis nega
lavo širdimi. Paliko gausią šei
mą; mažiausias sūnus Mikas — 
7 metų amžiaus. Palaidotas iš 
Lietuvos Kankinių parapijos 
Šv. Jono liet, kapinėse.

A. a. Petras Tutlys, 46 m. 
amžiaus, staigiai mirė balandžio 
19 d. vakarą automobilyje, grįž
damas iš vestuvinio pokylio. Pa
liko liūdinčią žmoną ir sūnų, 
pasižymintį sporte. Pašarvotas 
Turner-Porter laidotuvių na
muose po autopsinio skrodimo 
ligoninėje. Laidojamas iš Prisi
kėlimo šventovės balandžio 23, 
trečiadienį, 10 v.r. Velionis il
gus metus tarnavo Eatono 
bendrovėje pardavėju. Būda
mas tokioje pozicijoje, galėjo 
padėti daugeliui savo tautiečių. 

V. N. pralaimėjo vieneto varžybas, 
tačiau atsigriebė dvejetuose. Kartu 
su seserim Glorija moterų dvejeto 
baigmėje įveikė R. Banerjee ir G. 
Hsu 3:2. Ji taip pat laimėjo mišraus 
dvejeto varžybas poroje su E. Cae- 
tano. Tame pačiame turnyre G. Ne- 
šukaitytė 15 m. grupėje laimėjo I 
vietą ir 17 m. grupėje — II vietą. 
Trylikos metų grupėje augščiausi 
laimėjimai atiteko jaunosioms vy- 
vytietėms: A. Sinkevičiūtei, L. Ra
dzevičiūtei ir D. Šlapšytei. Berniukų 
grupėje geriausiai pasirodė V. Gra
bauskas, pasiekęs pusbaigmj. LSK 
Vytis iškilo kaip pajėgiausias ir pa
vyzdingiausias stalo teniso žaidėjų 
vienetas Toronte. A. S.

Valdybos nariui Petrui Tutliui 
mirus, gilią užuojautą jo žmonai Al
fai ir sūnui Petrui reiškia klubo 
valdyba ir nariai.
AUŠROS ŽINIOS

Klubo valdyba sveikina ŠALFASS 
centro valdybą ir Čikagos lietuvių 
sporto kubą Neris, sėkmingai suren
gusius 25-ąsias jubilėjines lietuvių 
sporto žaidynes; visus žaidėjus bei 
svečius; Algį Malinauską ir jo šeimą, 
sugrįžiusius gyventi į Torontą. Algis 
vėl sutiko padėti lengvosios atletikos 
sekcijai. Sėkmės!

Svarbi pastaba žaidėjams ir tė- 
warns. Naujai įsigytas uniformas rei
kia plauti tik šaltame vandenyje ir 
džiovinti laisvai ore. Jų negalima 
plauti karštame vandenyje ir nega
lima džiovinti karštame džiovintuve. 
Taip pat jų negalima sausai valyti 
(dry cleaning).

Moterų krepšinio komanda balan
džio 15 d. laimėjo pirmąsias (iš tri
jų) baigmines rungtynes su York 
Raiders 48:46. Reikia joms laimėti 
dar vienas rungtynes, kad būtų To
ronto ir apylinkių krepšinio čempi- 
jonėmis. Geriausiai žaidė D. Klimai- 
tė 18, D. Norkutė 15, S. Ranonytė 6. 
Komandą treniruoja Puzeris.

Jaunių krepšinio I) komanda ba
landžio 12 d, dalyvavo St. Catharines 
Brock universiteto patalpose Onta
rio provincijos CYO jaunių krepši
nio pirmenybėse. Komanda pasiekė 
pusbaigmines rungtynes. Pirmas 
rungtynes laimėjo be žaidimo. Ant
rose pratęstose rungtynėse laimėjo 
prieš Peterborough komandą 38:32. 
Pusbaigminėse pralaimėjo Hamilto
no komandai 25:36. Žaidė R. Grigai
tis, V. Plučas, Al. Saplys, A. Slap- 
šys, broliai R. ir W. Sysak.

Vyrų komanda balandžio 13 d. 
pralaimėjo 8 taškų skirtumu prieš 
stiprią Andy’s krepšinio komandą.

Golfo žaidynių atidarymas — ba
landžio 26 d., 11.30 v. r., Hornby 
Towers (Trafalgar ir 401 kelias).

Aušros ir hamiltoniškio Kovo 
draugiškos rungtynės buvo sureng
tos ruošiantis Čikagos žaidynėms. 
Žaidė 4 skirtingos komandos. Mer
gaičių: Aušros — K. Norkutė 14, D. 
Kolyčiūtė 6, R. Totoraitytė 4, L. To- 
toraitytė ir R. Vingelytė po 2, R. 
Girdauskaitė ir D. Slapšytė; Kovo — 
Enskaitytė 6, R. Raguckaitė, L. Ra- 
guckaitė, L. Trumpinskaitė, Liskaus- 
kaitė, R. Citaraitė ir R. Kamaitytė. 
Aušra laimėjo 28:6. Jaunių C (bern.) 
Aušros — Šimkus 12, Baziliauskas 9, 
Stočkus 10, Slapšys 2, Gutauskas, 
Grigaitis, Plučas, A. Slapšys ir V. 
Raab; Kovo — Liskauskas ii- Kalvai
tis po 4, Pilypaitis ir Trumpickas po 
2, Jokubynas, Stanaitis ir Sundrius; 
Aušra laimjo 33:13. Jaunių B (bern.) 
Aušros — Gataveckas 21, Karosas 7, 
Stončius, Stočkus ir Valickis po 2, 
Morkūnas ir Rasiulis; Kovo — Ky
bartas 25, Kalvaitis 9, Riekus 7, 
AntanaitiSx 4, Žilvitis 3, Dudonis ir 
Grajauskas po 2. Kovas laimėjo 
52:39. Jaunių A (bern.) Aušros — 
Punkris 18, Rautinš 16, Buožis 10, 
Žulys 9, Raab 8, Sriubiškis 6, Gata
veckas 4, Valickis 3, Kaknevičius 2: 
Kovo — Kybartas 10, Trumpickas 9, 
Grajauskas 8, Nevickas ir Riekus po 
6, Antanaitis 2, Gutauskas, Kalvaitis. 
Aušra laimėjo 76:41. V. M.

• Izraelis greitai gaus F-15 Eagle 
moderniausius JAV lėktuvus — nai
kintuvus, kurių tik keli dar yra pa
gaminti JAV aviacijai. Taip norima
išlyginti žydų apginklavimą prieš 
rusų atvežtus naujus lėktuvus Siri
jai ir Egiptui.

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

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

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
MISSISSAUGA, gražus 7 kambarių modernus namas. Visi dideli 
kambariai. Kilimai. Parduoda dėl išvykimo iš Toronto. Kaina $85.000.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašiną 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
GLENLAKE gatvėje, gerame stovyje per du augštus 6 kambarių 
namas; 3 prąusyklos, dvi virtuvės, užbaigtas rūsys. Galima greitai 
užimti. Kaina $49.900.
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.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

T a u p y k ir skolinkis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9
Į

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9'/2% už mortgičius

milijonų dolerių

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

(American Express).

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

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

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

1000 College St. • LE 1-3074 • $«*. p. užb.ii.

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

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

1 1 13 Dundas St. W., T ■ Eąą EdEJ Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 333-3‘l3‘* 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 nekilnojamg 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, Ontano vers,obei

Telefonas: 533-4363 re k I a m i n i a i
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 — RATIIBURN 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



Tėviškės Žiburiai • 1975. IV. 24 — Nr. 17 (1316) • 7 psl.

MUSU VISU LOTERIJA
IR MES VISI LAIMIME

Tik už vieną dolerį galite 
laimėti $100.000 
neapmokestinamų dolerių

Taip, mes turėsime savo loteriją Ontario 
provincijoje. Ją vadinsime "Wintario". 
Kas dvi savaites bus traukimas didžiojo 
neapmokestinamo laimikio — $100.000. Be 
to, bus 1350 kitų stambių laimikių 
kiekviename traukime. Tai padarys labai 
laimingais daugeli žmonių visoje Ontario 
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 
Ministeriją teiks paramą jvairiai 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 geriausią apmokymą.

"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 apsaugą pvz. per 
Ontario Kultūrinio Palikimo Fondą 
(Ontario Heritage Foundation).

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

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 
bilietą pirmajam traukimui. Bilietai bus 
pradėti pardavinėti balandyje tik po vieną 
dolerį Mes žinome, kad jūs vienaip ar 
kitaip laimėsite. Su "Wintario" 
visi laimėsime.

@ ONTARIO LOTTERY CORPORATION

TORONTO MIESTAS

DIENOS ŠVIESOS
TAUPYMO LAIKAS

Nuo balandžio 27 iki spalio 26, 1975 
burmistras David Crombie paskelbė, kad Toronto mieste 

dienos šviesos taupymo laikas prasideda 1975 metų 

balandžio 27, sekmadienį, 2 v. r., ir baigiasi spalio 26, 

sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi
PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ 

PIRMYN BALANDŽIO 27, SEKMADIENI, 2 v. r.

JOHN’S ELECTRIC XPLS^
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646

Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai 
nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į 
namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik

menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų. 
PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

ČIKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tiniame posėdyje — atskirų apylin
kių vajų komitetų pirmininkai bei 
atstovai.

Suvažiavimo pradžioje visiems at
stovams sustojus, iš jų krūtinių išsi
veržė spontaniškas “Ilgiausių metų” 
LF idėjos iškėlėjui, vienam iš pa
grindinių jos įgyvendintojų ir dabar
tinės LF valdybos, užbaigusios pir
mąjį milijoną, pirmininkui dr. A. 
Razmai. Į pareigas baigusių šešių LF 
tarybos narių vietas perrinkti ar nau
jai išrinkti: dr. K. Ambrozaitis 2870 
balsų, inž. V. Naudžius 1919, pik. A. 
Rėklaitis 2126, P. Kilius 2554, prof. 
J. Puzinas 2344 ir M. Reinienė 3017. 
Dabar LF taryboje bus ir dvi mote
rys: šiame suvažiavime daugiausia 
balsų gavusi M. Remienė ir pernykš
čių metų suvažiavime — M. Lenkaus
kienė iš Klevelando. Po šio suvažia
vimo LF atidarytos žalios šviesos 
saugiai riedėti į saugią daugiamili
joninę instituciją.

KETURI ŠIMTAI DALYVIU
‘'Martinique” restorano pokylių 

salėje, kur vyksta didieji spaudos ba
liai, susirinko per 400 dalyvių į di
dįjį milijono užbaigimo džiaugsmo 
pokylį. Kadangi tą savaitgalį Čikago
je vyko veiksnių atstovų suvažiavi
mas, į džiaugsmo pokylį atsilankė 
VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, vice- 
pirm. J. Valaitis, dr. SI. Bačkis iš 
Vašingtono, gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, JAV LB cv atstovas A. Gen-

čys, Kanados LB pirm. J. R. Simana
vičius ir kt. Raudonais kilimais iš
klota pokylių salė su daugybe siety
nų ir plačiais langais į tolumas su
darė labai jaukią atmosferą. Poky
liui vadovavo viena pagrindinių jo 
rengėjų ir naujoji LF tarybos narė 
M. Remienė. Kalbėtojai buvo du — 
tarybos pirm. dr. J. Valaitis ir val
dybos pirm. dr. A. Razma. Abu džiau
gėsi pasiektais laimėjimais — pir
mojo milijono užbaigimu. Kad ant
ras milijonas geriau riedėtų į prie
kį ir kad fonde, gink Dieve, neįvyk
tų skilimas, suvažiavimas pakeitė 
kaikuriuos statuto punktus. Dabar 
LF administracinės išlaidos atskiria
mos nuo pagrindinio kapitalo palū
kanų; įstatai taip perredaguoti, kad 
fonde negalėtų įvykti skilimas ir 
kad sukilėliai fondo sąrangoje ne
įsteigtų kito fondo. Bent iki šiol ski
limo pavojaus nė kvapo nebuvo, net 
apsisaugoti ateičiai pats laikas. Me
ninę programą atliko pramoginių 
dainų sol. V. Stankienė, o pluoštą 
linksmų, gyvų, bėgančio laiko aktua
lijomis ir vardais ataustų satyrų pa
skaitė rašyt. Al. Baronas. Sveikini
mo žodžius tarė VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūnas, JAV cv atstovas A. Ge
čys ir Kanados LB pirm. J. R. Sima
navičius. Po to prasidėjo šokiai, gro
jant A. Stelmoko smagiai muzikai. 
Pokylį savo apsilankymu, šalia kitų, 
pagerbė buvęs pirmasis LF valdybos 
pirm. T. Blinstrubas.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius'kopų 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 meniikq darbq pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namą telefonas 278-4529

Sudbury, Ontario
A.a. JONAS BERŽINSKAS, 69 me

tų amžiaus, mirė š.m. balandžio 5 d. 
Šv. Juozapo ligoninėje Toronte. Pali
ko nuliūdusią žmoną Stasę, dvi se
seris, du brolius Kanadoje ir vieną 
Lietuvoje. Ilsėkis, brolau, šios šalies 
žemėje amžinai. Šv. Mišios trisdešim
tą nuo mirties dieną bus atlaikytos 
gegužės 4 d. Sudburyje.

Marija ir Julius Striškos

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

land gatvėje, šventės atidarymo iš
kilmės bus gegužės 19 d., 1 v.p.p. 
Dalyvausime su lietuviškom vėlia
vom prie miesto rotušės.

BALTIJOS TAUTU “Open Hou
se” prasidės gegužės 22 d., 6 v.v. 
Kadangi “Nemuno” tautinių šokių 
grupė turi pasirodyti Fairview Mali 
(Geneva St.) 6.30 v. v., tai ji pro-

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE

gramą duos “Open House” 7.30 v.v.
DIDYSIS PARADAS bus gegužės 

24, šeštadienį, 11 v.r. iš Montebello 
parko. Lietuviai dalyvaus bendroje 
parodoje, turės lietuviškai dekoruo
tą prekybinį langą; su meno kūri
niais galės pasirodyti dailiojo meno 
parodoje Fairview Mall. Bendra šio 
festivalio programa yra labai plati 
ir įvairi. Tautiečiai iš anksto tu
rėtų įsigyti lengvai gaunamą infor
maciją. Dėl negausaus lietuvių da
lyvavimo pernai kalta buvo infor
macijos stoka. Ypač lietuvių “Open 
House” turėtų susilaukti visų tau
tiečių. Kor.

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

BALTIC MOVERS
VISU RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

‘ BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

FRANK DARAUSKAS LimitedT REALTOR
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
--------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS --------- •

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvą, 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 automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1944 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

MMM (įĮ)
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 •

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

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-51 91

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

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co. R»n“s;a"e’oAvcr Toronto 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALuZA

V BaČėnaS All Seasons Travel, B.D.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
ni-o 11 v. r iki 7 v. v.

2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

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

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

Dresher-Barau$kas insurance AGENCYLTo.

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, RO.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vok. Šežtadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

I N S U RANGE
Namų Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landrop Cres., Weston, Ontario 
. ........ .i.........  m
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TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Šį sekmadienį pamaldos vyks 
pagal vasaros laiką — laikrodis pa
sukamas 1 v. pirmyn.

— Šį šeštadienį nuo 9 v.r. Anapi
lio sodyboje vykdomas medelių so
dinimas. Darbams vadovaus V. Že- 
meckas iš Oakvillės. Pageidaujama 
talka ir medeliai. Talkininkai pra
šomi pasiimti kastuvus.

— “Alliance for Life” organiza
cija kovoja už negimusių kūdikių 
teises. Toronto arkivyskupas ragi
na visus katalikus pasirašyti peti
ciją, prašančią Kanados valdžią ne
įteisinti abortų. Visi prašomi prisi
dėti, pasirašant peticiją po pamal
dų.

— Iš šios parapijos palaidota: a. 
a. Jonas Liepa, Kazys Jurgaitis ir 
Petras Tutlys. Velionių artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— “Grandinėlės” koncertui gegu
žės 10 d. Anapilyje bilietai gauna
mi pas A. Ščepavičienę tel. 746- 
3726, F. Urbonienę 451-0404, B. Ma
žeikienę 274-4322 ir po pamaldų 
Anapilio salėje.

— Foto mėgėjai ketina organizuo
ti savo darbų parodą Anapilyje. Su
interesuoti prašomi šį sekmadienį 
po 11 v. pamaldų kreiptis į J. Žiū
raitį ir pasitarti parodos reikalu.

— Juozas ii- Katarina Ališauskai 
Lietuvos Kankinių šventovės staty
bai paaukojo $1,000. Geradariams 
nuoširdi padėka už duosnią auką.

— Anapilio fondui aukojo $200: 
E. Brasienė Hamiltone; po $100: J. 
Petravičius, J. Kvederys (700), Aug. 
Kuolas (500); $25: P. Misevičius. 
Geradariams gili padėka.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a. Florenciją Preichtienę, 11 v. 
— už a.a. A. Stašaitį ir a.a. Julių 
Juzėną.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį — pamaldos 9.30 

v.r., sekmadienio mokykla, I ir II 
metų konfirmandų pamokos. Po pa
maldų — visuotinis lietuvių parapi
jos susirinkimas apie 11 v.r. Lietu
vių Namų Gedimino menėje. Bus 
svarstomas naujas evangelikų para
pijos formatas. Visų parapijiečių da
lyvavimas būtinas.

— Antrųjų metų konfirmandų pa
mokos prasidės gegužės 2 d. ir bus 
dukart į savaitę, neskaitant sekma
dienio pamokų, iki konfirmacijos 
birželio 15 d.

— Gegužės mėnesį mūši} švento
vėje susituoks Zita E. Juknaitė su 
Edward J. Paszkowski.

— Dėkoju pamaldų komitetui, ku
ris man sergant pavyzdingai atliko 
savo uždavinį: R. Hiršui, P. šturmui, 
R. Žilinskienei; už pamaldų pravedi- 
mą bei pamokslavimą — P. Šturmui, 
gen. sup. kun. S. Neimanui iš Cika- 
gas, R. Hiršui, J. Adomavičienei; mo
terų draugijai — už pravedimą tra
dicinio Gavėnios vakaro. Taipgi dė
koju moterų draugijai už gėles, kor
teles, gerus linkėjimus, o visai para
pijai — už reikalo supratimą ligos 
metu. Padėka priklauso ir tiems, ku
rie padėjo mano šeimai, man nesant 
Toronte. Labiausiai dėkoju Visaga
liam, grąžinusiam man sveikatą, kad 
galėčiau tarnauti Kristaus vardan lie
tuvių tautai. — Kun. A. Žilinskas.

Lietuvos laisvinimo veiksnių 
konferencija, rengta VLIKo, 
Įvyko Čikagoje balandžio 12-13 
d.d. Iš Kanados dalyvavo KLB 
krašto valdybos pirm. J. R. Si
manavičius.

IŠNUOMOJAMAS I-me augšte atski
ras 4 kambarių butas Dovercourt 
Rd. Toronte. Tei. 534-8112.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
bendra virtuve arti Lietuvių Namų. 
Skambinti tel. 533-4912 Toronte.

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

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 Ave„ Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008,
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329, 
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdūs sveikinimai M. P. 

Pranaičiams, A. J. Jankaičiams, E. 
A. Žemaitaičiams ir P. A. Kaziliams, 
atšventusioms savo 25 metų santuo
kos sukaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame Antaną 
ir Mindaugą Šelmius, Sov. Sąjungo
je mirus jų mamytei Marijai Šelmie- 
nei.

— Parapijos tarybos posėdyje iš
rinktas prezidiumas: pirm. dr. C. 
Jonys, vicepirm. Al. Kuolas, sekr. L. 
Imbrasienė, rinkliavų sekc. pirm. M. 
Petrulis, religinės sekcijos pirm, se
selė Onutė, stovyklavietės priežiūros 
pirm. V. Taseckas, visuomeninės 
sekc. pirm. J. Vingelienė, finansų 
sekc. pirm. St. Prakapas ir jaunimo 
sekc. pirm. inž. A. Čepas.

— Choro repeticija — ketvirtadie
niais, 7.30 v.v.

— Pradėjom šventovės atnaujinimo 
darbų . vajų. Pirmi žingsniai jau pa
daryti. Pr. šukevičius pasižadėjo 
duoti $1,000; paaukojo $200 V. L 
Biskiai; po $100 — F. Šutas, K. Dau
nys, St. B. Prakapai, $50 — dr. P. 
Vytė.

— Aušros stovykla bus liepos 6-20 
d.d. Organizuoja par. jaunimo sek
cija, kuriai pirmininkauja A. Čepas. 
Prisidės ir sporto klubas Aušra. Rei
kalingas ūkvedys; skambinti A. Če
pui 233-8802.

— Balandžio 19 d. susituokė Al
gis P. Blckaitis ir Elma F. Dulkytė: 
Rymantė Jurcevičiūtė ir Rimas Kak
nevičius.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos — po 10 v. Mi
šių pas seseles. Pirmajai Komunijai 
rengiasi per 20 vaikučių; ji bus ge
gužės 4 d.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienės; 8.20 
v. — už Karoliną Priščepionkienę, 
užpr. A. R. Ulbų; 9 v. — už Konstan
ciją, Benjaminą ir Alfonsą Kuncus, 
užpr. K. šukevičienės; 9.20 v. — už 
Juozą Čebatorių, užpr. J. šermukš- 
nienės; sekmad., 8 v. — už Bene
diktą Zarienę, užpr. K. Zaro; 9 v.
— už Antaną Balnį, užpr. E. G. Ku- 
chalskių; 10 v. — už Stasį Vaitie
kūną, užpr. B. Vaitiekūnienės; 11.15 
v. — už Juozą Martinaitį, užpr. S. 
Martinaitienės; 7 v.v. — už Karoliną 
Priščepionkienę, užpr. vyro.

Lietuvių Namų žinios
— Per paskutines dvi sekmadienių 

popietes patiekalų skaičius daugiau 
kaip padvigubėjo. Svečių aptarnavi
mas taip pat pagerėjo ir pagreitėjo. 
Gal dėlto ir lankytojų skaičius pa
didėjo. Praėjusį sekmadienį atsilan
kė per 250 asmenų.

— Balandžio 26 d. LN Vytauto Di
džiojo menėje įvyks spaudos balius 
“N. Lietuvai” remti.

— Kaikurioms organizacijoms laiš
kai adresuojami į LN, nes rašantieji 
nežino tų organizacijų adresų. To
kie laiškai kartais ilgokai mėtosi LN 
ant lentynų. Dėlto LN padarė kelio
lika pašto dėžučių organizacijų laiš
kams. Jei kuri organizacija norėtų 
turėti pastovų adresą LN, tesikrei
pia į raštinę. Raštinėje gaus užraki
namą pašto dėžutę, į kurią bus įde
dami organizacijai atėję laiškai. Juos 
galės paimti tik su organizacijai duo
tu raktu.

Visuotiniame LN susirinkime bu
vo pageidauta, kad LN būtų įruošta 
skundų, pageidavimų, pasiūlymų ir 
patarimų dėžutė. Tokia dėžutė pada
ryta ir pakabinta prie ūkvedžio raš
tinės. Tie, kurie norėtų LN patarti 
ar pasiūlyti, prašomi dėžute pasi
naudoti.

— KLB kultūros komisija šaukia 
Kanados lietuvių kultūrininkų suva
žiavimą gegužės 24-25 d.d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Suvažiavimo me
tu bus pokylis, kuriame bus renka
ma Vilniaus karalaitė (“Miss Vil
nius”). Lietuvaitės, kurios norėtų 
kandidatuoti, prašomos kreiptis į 
KLB Toronto apylinkės valdybą. 
“Miss Vilnius” visus metus atstovau
ja Toronto lietuvaitėms. Reikalauja
ma, kad kandidatės į “Miss Vilnius” 
kalbėtų gerai lietuviškai.

— Praėjusią savaitę LN nario įna
šus sumokėjo: Povilaitis Vytas, Bu
kauskas Augustinas, Bersėnas Sigita, 
Bersėnas Zita ir Kasperavičius Vy
tautas, įnešę po $100; Poška Balys
— $30.

Juozas ir Kotryna Ališauskai, 
statybininkai, iš Mississaugos iš
sikelia į ūki arti Flašertono.

įdenmark^ ^— 
o PAVASARINIS 
3 išpardavimas
2 • Skandinaviškų baldų
i: išpardavimas prieinamomis

kainomis. • nemokamai kava

• Malonus patarnavimas.

House of Denmark 2 blokai i pietus nuo 
401 vieškelio 

1940-1942 Avenue Road Atidaryta kiekvieną 
dieną 10-9 

787-5767 Šeštadieniais 10-6

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” =

■“ SPAUDOS BALIUS I ■■

balandžio 26, šeštadienį, Toronto Lietuvių Namuose
PROGRAMOJE:

"Atžalynas“ — tautiniai šokiai

"Aukuras“ — pasakojimai

Montrealiečių pasirodymas
“NL” BALIUI RUOŠTI KOMITETAS = 

'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111111111111111111111111 n

• Bus loterija, veiks bufetas su gėrimais ir valgiais,
• gros smagus orkestras. • Pradžia — 7 v. v.
Bilietai — prie įėjimo ir šiose vietose: 1. V. Bačėnas, 2224 Dundas S 
St. VV., AH 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 — S3. Z

Vasaros laikas prasideda ba
landžio 27 d., 2 v.r. Laikrodžio 
rodyklės pasukamos vieną va
landą pirmyn.

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

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatų dr-jos susirinkimas 
— balandžio 27, sekmadieni, 3 
v. p. p. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Besidomintieji 
taipgi kviečiami. Valdyba.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
kviečiamas balandžio 27, sek
madienį, 3.30 v.p.p., Lietuvių 
Namų kunig. Mortos menėje 
Viktoras Lankaitis padarys vie
šą pranešimą iš savo pergyveni
mų Sovietų Sąjungoje. Už prieš- 
sovietinj veikimą jis buvo 8 me
tus kalintas koncentracijos sto
vyklose. Per Kaukazą ir Lenki
ją neseniai atvyko į Torontą. 
Taip pat pranešėjas galės atsa
kyti Į klausimus. Visi kviečiami 
dalyvauti bei susipažinti su dar 
vienu laisvės kovotoju.

Toronto “Atžalyno” šokėjai 
praneša, kad šį sekmadienį, ba
landžio 27 d., 12 v. — 5 v.p.p. 
plaus automobilius Bloor ir 
Keele gatvių kampe. Kaina tik 
99 et. Paremkime jaunuolių pa
stangas.

Sukaktuviniam koncertui 
smarkiai rengiasi “Gintaro” an
samblis. Viso gausaus sambūrio' 
repeticija įvyko Anapilio salė
je balandžio 20 d. Dvidešimt
mečio koncertas bus gegužės 4, 
sekmadienį, 4 v.p.p., St. Law
rence Centre salėje. Bilietai 
gaunami pas M. Vasiliauskienę 
tel. 251-5726.

Ontario vyriausybės ministe- 
riui Allan Grossman ruošiamas 
pagerbimo banketas jo politinės 
veiklos dvidešimtmečiui atžymė
ti gegužės 5, pirmadienį, Royal 
York viešbučio Canadian Room 
salėje. Suinteresuoti jame daly
vauti prašomi kreiptis į Ted 
Pawluk tel. 532-4404.

Motinos Dienos minėjimo ir 
Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimo iškil
mės įvyks gegužės 11, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Anapilio salėje.

Keramikos ir taikomosios dai
lės paroda numatoma rengti 
š.m. lapkričio 1-2 dienomis ma
žojoje Anapilio salėje, kurioje 
savo darbus išstatys S. Pacevi- 
čienė, G. Balsienė. G. Valiūnie- 
nė ir G. Krašauskienė. Parodą 
globos Anapilio Moterų Būrelis.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga dėkoja “Paramos” kre
dito kooperatyvui už $200 auką. 
Tai pirmoji'auka, gauta jaunimo 
kongreso ruošos darbams Kana
doje. Jų parama mus tikrai ska
tina darban žinant, kad jaunimo 
užnugaryje stovi juo pasitikin
tys vyresnieji. KLJS valdyba

Dail. A. Tamošaitis balandžio 
19 savaitgalyje lankėsi Toronte, 
dalyvavo dail. A. Dargio paro
dos atidaryme ir atvežė du savo 
paveikslus būsimai “TŽ” spau
dos baliaus loterijai. Jam už 
tai reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

U

įėjimas — S4.00, studentams — S2.00. Bilietai gaunami pas
p. Ščepavičienę 766-3726 arba p. Mažeikienę 274-4322.
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ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS

maloniai kviečia atsilankyti i Klevelando

Grandinėlės”
KONCERTĄ _ . _ ... 5 7 v. vakaro,ANAPILIO salėje

Po programos — šokiai, bufetas, baras

Literatūros vakarą balandžio 
20 d. surengė KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo par. sky
rius savo parapijos Parodų sa
lėje. Pirm. Bronės Sapijonienės 
pakviestas įvadinį žodį tarė ra
šytojas J. Kralikauskas, aptar
damas kolegos rašytojo Jurgio 
Jankaus kūrybą. Pastarasis, at
vykęs iš Ročesterio, pirmiausia 
papasakojo nuotykių iš savo ra- 
šytojiško gyvenimo ir paskaitė 
porą ištraukų iš jau parengtų, 
bet dar neišleistų savo veikalų. 
Viena tų ištraukų buvo skirta 
dail. A. Dargiui, kuris šiame va
kare taipgi dalyvavo. Joje labai 
vaizdžiai aprašytas vienas epi
zodas iš dailininko gimnazijos 
dienų. Visose ištraukose J. Jan
kus pasirodė kaip subtilus hu
moristinio tono gyvenimo vaiz
duotojas. Iškilią nuotaiką vaka
rui sudarė dail. A. Dargio pa
veikslų paroda, surengta toje 
pačioje salėje, kurioje^ vyko ir 
literatūros vakaras. Jame daly
vavo per 200 tdrontiečių. Dalis 
jų turėjo progos įsigyti J. Jan
kaus knyga “Užkandis”. Susi
rinkusieji pertraukos metu 
vaišinosi kavute, paruošta vaka
ro rengėjų. Joms visi buvo dė
kingi už surengimą kultūrinio 
savaitgalio. Visiems padėkos žo
dį tarė klebonas kun. Aug. Si
manavičius, OFM, taipgi nesto
kojęs humoro.

Metinė ateitininku šventė įvy
ko balandžio 19 d. Po įvairiu pa
skiru vienetų posėdžiu bei susi
rinkimų šeštadienį visi mokslei
viai, studentai ir sendraugiai su
sirinko bendram vakarui Prisi
kėlimo salėje. Iškilmingo akto 
metu įžodžius davė jaunučiu, 
jauniu bei vyresniųjų mokslei
vių kandidatai ir kandidatės 
(visos mergaitės!) į studentes at
eitininkes. Šiais metais, kaip ir 
pernai. įžodį davusių buvo ne
daug. Šiuo metu Toronte iš vi
so yra daug mažiau moksleiviš
ko bei studentiško amžiaus jau
nimo nei seniau. Šventės daly
vius ir šeimininkus sveikino 
Klevelando, Detroito, Hamilto
no moksleivių kuopų atstovai ir 
Detroito studentų draugovės at
stovas. Taipgi sveikino studentų 
ir moksleivių sąjungų pirminin
kai — Eugenijus Girdauskas ir 
Kęstutis šeštokas. Paskaitą skai

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

tė Kęstutis šeštokas, nušviesda
mas bebaigiančios savo kadenci
ją moksleivių sąjungos valdybos 
turėtuosius planus, motyvus, 
tikslus bei atsiektus rezultatus. 
Visai tai programos daliai, kuri 
buvo užbaigta ateitininkų him
nu, vadovavo studentė Rūta Ur
bonaitė.

Iki šiol buvfo tradicija sen
draugiams tokios šventės metu 
susirinkti bendrai vakarienei ir 
į ją pasikviesti keletą mokslei
vių bei studentų. Šiais metais ta 
vakarienė buvo visų bendra: 
moksleivių, studentų ir sen
draugių. Tai labai skatintinas 
dalykas, nes duoda progos visų 
trijų sąjungų nariams kartu pa
bendrauti ir pajusti, kad ir “se
niai”, ir “jaunuoliai” yra tu pa
čių užmojų ateitininkai. Vaka
rienei pasibaigus, sendraugis 
Vytautas Bireta pranešinėjo me
nine dalį, kurioje pasirodė jau
nučiai ir jauniai moksleiviai su 
dainom; viena mergytė paskam
bino pianinu, o kita solo padai
navo; vyresnieji moksleiviai pa
statė savo parašytą ir surežisuo
tą operetę; studentai pasirodė 
su savo choreliu, kuriame daly
vavo net trys vyrai — du toron- 
tiečiai, o trečias “paskolintas” 
šiai progai iš Detroito. Taipgi 
pasirodė ir sendraugiai, pabrėž
dami. kad ir jie nesnaudžia. Po 
to sekė šokiai. Šventė buvo ga
lutinai užbaigta sekančią dieną, 
sekmadieni, visų bendromis pa
maldomis Prisikėlimo šventovė
je.

Neseniai iš Lietuvos imigra
vę Kanadon Juri ir Dana (Po- 
merancaitė) Mazurkevičiai lan
kėsi JAV-se ir buvo pakviesti 
koncertui Niujorke. Taip pat 
sutarė išleisti plokštelę. Abu 
Mazurkevičiai yra garsūs smui
kininkai. Jų koncertai yra ren
giami St. Catharines, Ont. — 
balandžio 27, sekmadienį, 8 v. 
v., Brock universiteto salėje; 
Hamiltone — balandžio 28, pir
madienį, 8 v. v., Hamilton Place, 
teatro studijoje; Winnipege — 
gegužės 24, šeštadienį, 8 v. v., 
Centennial Hall. Tuo tarpu abu 
muzikai gyvena Toronte. D. Po- 
rnerancaitė yra užaugusi sol. 
Kipro Petrausko šeimoje. Mūsų 
tautiečiams bus gera proga pa
siklausyti augšto lygio muzikos.

H MONTREAL
Kviečiame visus į Hamiltono Mergaičių Choro “AIDAS”, 

vadovaujamo solisto Vaclovo Verikaičio

KONCERTĄ
gegužės 10, šeštadienį, 6 v.v., 
Verdun Catholic High School salėje, 6100 Champlain Blvd. 
Po koncerto, 8 v. v., Aušros Vartų parapijos salėje

Įvyks svečių g^ jį g gg gg*
PRIĖMIMO DALIUJ,

šokiai, baras, loterija, šilta vakarienė. Šokiams gros 
Montrealio lietuvių studentų orkestras "PERKŪNAS". 
Pelnas skiriamas “Baltijos” stovyklavietei ir lituanistinei mokyklai. 
ĮĖJIMAS I KONCERTĄ suaugusiems — $3.50, jaunimui — $2.00;

Į BALIU — $3.50 ir $2.00
RENGIA — KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

“Vaivorykštės” projekto atstovės 
vėl buvo pakviestos dalyvauti CBC 
televizijos prancūziškojo kanalo pro
gramoje “Les coųuelouches” balan
džio 11 d. Su Ina Lukoševičiūte bu
vo kalbama apie kraičio skrynias, 
lietuvaičių kraitį ir buvo rodomi lie
tuviški audiniai, juostos, mažytė 
kraičio skrynelė, o Alma Drešerienė 
modeliavo savo vestuvinę suknelę, 
išaustą lietuviškais raštais tetos Aid. 
Vaitonienės. Karutė Cičinskaitė pa
sakojo kaip Kanadoje gaminamos 
Vilniaus verbos iš džiovintų Kvebe
ko laukų ir miškų gėlyčių. Šios 
jaunos, tautiniais drabužiais pasi
puošusios mergaitės sugebėjo drą
siai ir tinkamai pasirodyti kaip lie
tuviškų tradicijų atstovės, D. S.

“Gintaro” ansamblio penkerių me
tų sukaktuvinis koncertas balandžio 
12 d. Lyng m-los salėje praėjo la
bai gražiai. Programą atliko du 
“Gintarai” ir “Gintarėlis”. Įvadą į 
koncertą padarė Rasa Lukoševičiū- 
tė. Be vietinių koncertų ir įvairių 
minėjimų, kurių buvo labai daug, 
gintariečiai koncertavo Otavoje, To
ronte, Hamiltone, Londone, St. Ca
tharines, Winnipege, Edmontone, 
Vankuveryje, Čikagoje, Vašingtone, 
Filadelfijoj, Niujorke, Bostone, 
Hartforde, Ročesteryje. Programoje 
dalyvavęs Toronto “Gintaras” su 
puikiais meistriškais šokiais, geru 
orkestru ir mergaičių sekstetu, pel
nė gausius publikos plojimus, ypač 
už šokius.

Montrealiečių “Gintaro” liaudies 
instrumentų orkestras, šokėjai, mer-

Lietuviškos vestuvės. Balan
džio 19 d. susituokė Prisikėlimo 
šventovėje dvi poros: Rymantė 
Jurcevičiūtė — Rimantas Kak
nevičius ir Elma Dulkytė — Al
gis Blekaitis. Pirmosios poros 
vestuvinis pokylis įvyko Anapi
lio salėje, kur dalyvavo per 400 
asmenų, jų tarpe keletas tolimų 
svečių ir iš kitų vietovių. Į šią 
iškilmę buvo atvykęs ir kun. P. 
Baltakis, OFM, iš Brooklyno. 
Jaunavedžiai susilaukė daug žo
dinių sveikinimų ir net telegra
mų iš Lietuvos. Programos ve
dėjas P. Bražukas nestokojo są
mojaus ir tuo būdu sudarė hu
moristinę nuotaiką. Tuoj po 
vestuvių jaunavedžiai išvyko 
kelionėn po Europą. — Antro
sios poros vestuvinis pokylis 
įvyko “Seaway” viešbutyje. Da
lyvavo apie 200 asmenų. E. Dul
kytė yra gyvenusi su tėvais Sud- 
buryje ir Tillsonburge. Dabar 
ji yra gail. seserų mokytoja li
goninėje Toronte. A. Blekaitis 
gyvena Hamiltone. Lietuvišku
mo požiūriu tai džiugus savait
galis — abejos vestuvės buvo 
grynai lietuviškos. 

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

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
a:sakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tos 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..... 10.5%

Taupomąsias s-tas
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.

8.0%
8.0%
8.5%

Nekiln. turto ...............
čekių kredito
Invcstacines nuo

I...I. 10.25% 
12.0% 

10.75%
Term. ind. 3 m. ................... 9.0%

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

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

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

KASOS VALANDOS:

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

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

gaičių kvartetas, pranešėjai ir jau
nutis “Gintarėlis”, nors daug kartų 
matyti ir girdėti, buvo įdomūs, nau
ji ir žavūs.

Naujas dalykas buvo Birutės Na- 
gienės inscenizuota "Velnio pasa
ka” išraiškos šokis. Čia matėme 
žiaurią pamotę, vargšę skriaudžiamą 
našlaitę, tingines dukteris ir labai 
miklius velniūkščius, kurie pasi
gailėjo vargšės našlaitės, atkeršyda
mi pamotės dukterims. Prie išraiš
kos šokio gerai savo pareigas atli
ko ir pranešėjai, apibūdindami pa
sakos turinį, o orkestras palydė
jo specialiai pritaikyta muzika.

Po koncerto buvo iškviesti see- 
non ansamblių vadovai: p.p. Kara- 
siejai, muz. J. Govėdas, Z. Lapinas, 
H. Lapinienė, I. Kličienė, R. Lapi
nas, J. Žurkevičius, Montrealio “Gin
taro” ansamblio kūmai ir imigraci
jos pareigūnas. Juos visus gintarie
čiai papuošė gražiomis gėlėmis. Pa
grindinę kalbą pasakė kūmas Pr. 
Rudinskas. Trumpai kalbėjo ansamb
lių vadovai, imigracijos pareigūnas 
ir "Lito” atstovas, įteikdamas $150 
čekį. Kūmai savo krikštavaikius ap
dovanojo saldainiais, vynu ir kito
kiais skanumynais. Tuo momentu at
važiavo penki puošnūs tortai su 
liepsnojančiomis žvakėmis. Mūsų 
maestro Zigmas, turėdamas gerai iš
lavintus nuo įvairių pučiamųjų inst
rumentų plaučius, vienu ypu užpūtė 
liepsnojančias žvakes. Svečiai toron
tiškiai apdovanojo montrealiečius, o 
montrealiečiai — svečius. Mūsų 
“Gintaras” gavo sveikinimų ir raš
tu net iš Ramiojo vandenyno sa
lynų. ,

Abu "Gintarai" sudarė pasigėrėti
ną vaizdą. Pasirodo, kad dar daug 
yra mūsų lietuviško jaunimo, kuris 
turi laiko ne tik studijoms, bet ir 
lietuviškam šokiui, dainai, muzikai. 
Tokius gražius ansamblius suburia 
ir išlaiko didelio pasišventimo žmo
nės — jų vadovai.

Šokiams grojo gintariečių studen
tų orkestras "Perkūnas”. Nors or
kestras labai jaunas, galima sakyti 
tik “Perkūnėlis”, bet užteko jo pil
nai salei šokėjų. Jie grojo labai ge
rai, todėl mūsų organizacijos, ruoš
damos parengimus, turėtų juos pri- 
sinminti. Nors tuo pačiu laiku buvo 
pora privačių, gan nemažų pobūvių, 
žmonių "Gintaro” koncerte buvo ga
na daug, ypač jaunimo, net iš Bos
tono, Hartfordo ir kitų vietovių.

Nora ir Alfonsas Gudai atšventė 
25 metų vedybinę sukaktį. Zinos Ur
bonienės ir Elvyros Celtorienės ini
ciatyva p.p. Urbonų namuose buvo 
suruoštos gražios vaišės. Alfonsas 
yra AV choro veteranas, o Nora 
— nuolatinė talkininkė choro pa
rengimuose. Pobūvyje dalyvavo per 
50 choristų ir giminių su šeimomis, 
todėl gražių dainų ir linksmos nuo
taikos netrūko. 'Sukaktuvininkams 
įteiktos dovanos, palinkėta ilgiausių 
ir laimingiausių metų, o Alfonsui — 
vis gerai imti augštąsias pirmųjų 
tenorų gaidas. A. A.


