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Tegyvuoja savikova!
Mūsų išeivijos gyvenime vyksta kažkokios konvulsijos, ta

rytum patologiniai trūkčiojimai, jaučiami visame tautiniame orga
nizme. Praėjus krizei, jie vėl aptyla, bet po kiek laiko ir vėl pasi
kartoja. Savo laiku buvo susidariusi grupė asmenų, kurie ilgą 
laiką bombardavo visokiais priekaištais Vasario 16 gimnaziją, lyg 
kokią nusikaltėlę. Sukeltoji krizė gimnazijai daugiau pakenkė nei 
padėjo. Brazilijoje buvo susidariusi kita kovos grupė, kuri ilgą 
laiką grūmėsi su jėzuitais, pakviestais kitos grupės žmonių. Jų 
kova, pasiekusi net vietinius teismus, išgarsėjo visoje išeivijoje. 
Jėzuitai pagaliau pasitraukė iš nenaudingos mokyklos patalpų, 
įsigijo savo kampą ir tęsia lietuviškai krikščionišką veiklą. Vėliau 
Brazilijoje iškilo nauja kova su saleziečiais, kurioje irgi daug 
nervų sugadinta. Visos tos kovos nuaidėjo per visą lietuvių išeivi
ją — iki Australijos, kur taip pat buvo kilusi tarpusavio kova 
lietuvių bendruomenėje dėl koloborantų. Bet didžiausios kovos 
vyko ir tebevyksta lietuvių išeivijos sostinėje Čikagoje. Ten gru
miasi žmonės dėl Čiurlionio galerijos, dėl koloborantų, dėl ALTos, 
dėl Bendruomenės . . . Prie to reikėtų pridėti BALFo kovą, prasi
dėjusią Niujorke ir nusitęsusią iki Čikagos. Visų tų kovų viršūnę 
pasiekė veiksnių konferencija Čikagoje balandžio 12-13 d.d., kur 
pasirodė labai apgailėtini reiškiniai.

★ ★ ★
Kaip iš Eltos aprašymo matyti ir toje konferencijoje dalyva

vusių girdėti, ten vyravo destrukcinė nuotaika, gerokai pakenkusi 
bendriesiems konferencijos uždaviniams. Ir tai ne dėlto, kad 
būtų įvykęs nuomonių susikryžiavimas dėl principinių dalykų. 
Bendruomenėje atsiradusi opozicijos grupė ir pasivadinusi “reor
ganizacine bendruomene” tą konferenciją pasirinko grumtynių 
arena su savo “priešais”, ten pat dalyvaujančiais. Tai labai apgai
lėtinas dalykas. Į konferenciją suvažiavo mūsų veikėjai aptarti 
dabarties lietuvių uždavinių ryšium su artėjančia Europos sau
gumo konferencija, kur sovietai siekia galutinio savo karo grobio 
įteisinimo, įskaitant ir Baltijos valstybes. Tokios rimties momen
tu išeiti arenon su savitarpio ginčais ir vietoje kovos su tikruoju 
priešu pastatyti savikovą reiškia sąmoningai kenkti Lietuvos lais
vės reikalui. Kiekvienoje visuomenėje yra problemų, yra ginčų, 
bet jiems randami ir atitinkami sprendimai. Jei Bendruomenėje 
atsirado ginčų, juos reikia spręsti gera valia, racionaliai, o ne 
kerštaujančiu pykčiu. Kadangi Bendruomenė tvarkosi demokra
tiniais pagrindais, tai lemiantį sprendimą ypač krizių atvejais turi 
padaryti demokratiniai rinkimai ir per juos išryškėjusi daugumos 
valia. Jeigu abejonių kelia senieji rinkimai, jas gali išsklaidyti 
nauji. Tai garbingas kelias ginčam spręsti.

★ ★ ★
Kad Lietuvių Bendruomenėje atsiranda problemų ir ginčų, 

nėra ko stebėtis, nes joje veikia įvairios srovės srovelės — ideolo
ginės, politinės, socialinės, kultūrinės, meninės, asmeninės ir kito
kios. Stebėtis reikia nesugebėjimu kultūringai spręsti ginčus. Ro
dos, žmonės su išsilavinimu, pilni patriotizmo dvasios, norį gero 
Lietuvai ir jos išeivijai, tačiau neranda bendros kalbos. Vietoj jos 
kyla bendros peštynės, kuriose paprastai laimi ne didžiausi veikė
jai, o didžiausi peštukai. Tokie laimėtojai bendrajam lietuvių rei
kalui nepasitarnauja. Jų laimėjimai yra visuomenės pralaimėji
mai, nes veda į vis didesnį mūsų išeivijos skaldymą. O skaldymas 
yra išeivijos pajėgumo menkinimas, labai naudingas dabartiniams 
Lietuvos valdovams. Dėlto ir čikagiškės “reorganizacinės bend
ruomenės” pasirinktas kelias yra apgailėtinas, sudarąs pavojingą 
precedentą ir kitų kraštų bendruomenėm. Galimas dalykas, kad 
ir reorganizatoriai turi tam tikro pagrindo, bet ginčui spręsti, 
yra atitinkama vidaus tvarka. Jei šiandieną bandoma steigti dvi 
Bendruomenes, tai rytoj gali būti bandoma sudaryti dvi ALTas, 
du VLIKu ir t.t. Kur šis kelias veda, aišku kiekvienam. Tragiška 
yra tai, kad skaldymą bandoma grįsti kilniomis idėjomis, patriotiz
mu. Ir Avinjono laikais atsirado trys popiežiai tos pačios krikš
čionybės vardan. Argi mūsų veikėjai yra pasinešę eiti Avinjono 
keliais? Nejaugi jų atsakomybė yra taip sudilusi? Mūsų išeivijos 
viršūnėse tokių neturėtų būti.

Naują alkoholinių gėrimų 
įstatymą provinciniam parla
mentui pateikė Ontario minis- 
teris vartotojų reikalams S. 
Handleman. Pakeitimai dau
giausia liečia nuolatinių leidi
mų išdavimą. Lig' šiol prašymus 
patenkindavo arba atmesdavo 
Ontario alkoholinių gėrimų ta
ryba, vadovaujama J. Mackey, 
kuris kadaise yra buvęs Toron
to policijos viršininku. Dabar 
bus sudarytas specialus apelia
cinis tribunolas, į kurį bus lei
džiama kreiptis alinių, smuklių 
bei restoranų savininkams, ne
gavusiems tarybos leidimo par
davinėti alkoholinius gėrimus. 
Jie taipgi galės kreiptis net ir 
į augščiausią Ontario teismą. 
Šiuo pakeitimu norima sustab
dyti skundus, kad kaikurie vers
lininkai leidimus gaudavo labai 
lengvai, o kitiems jie likdavo 
neprieinami. Visos viešojo gė
rimo institucijos, šalia alkoho
lio, turės pardavinėti pieną, ka
vą ir vaisvandenius. Dėl šio po
tvarkio didžiausią triukšmą ke
lia alinių savininkai ir padavė
jai. Pirmieji nuogąstauja, kad 
atsiras tokių klientų, kurie su 
stiklu pieno prasėdės visą va
karą, neprisidėdami prie bran
gios programos išlaidų padengi
mo. Antriesiems atrodo nelogiš
ka nešioti kartu ir alų, ir pieną

Alkoholiniai gėrimai
stikluose. Eiliniams alkoholio 
vartotojams bus leidžiama vež
tis automobilyje pradarytą bon- 
ką alkoholio, jeigu ji įdėta į la
gaminą ir neprieinama važiavi
mo metu. Savo namuose tėvai 
turės teisę duoti alkoholinių gė
rimų 18 metų amžiaus nesulau
kusiems vaikams. Restoranai su 
alkoholinių gėrimų leidimu se
niau privalėdavo 50% visų pa
jamų turėti už maisto patieka
lus. Dabar jie galės gauti ka
bareto leidimą, maisto pardavi
mą sumažinti iki 30% bendrų 
pajamų, jeigu jie turi nuolati
nes programas.

Kanada uždarė savo ambasa
dą Saigone ir karišku transpor
to lėktuvu 21 Kanados pilietį 
nuskraidino į Hong Kongą. P. 
Vietnamo sostinėje buvo palik
tas 41 kanadietis. Nenorėjusių 
išvykti gretose yra 17 kunigų ir 
11 žurnalistų. Kunigai yra pasi
ryžę tęsti savo darbą net ir ta
da, kai Saigoną užims komunis
tai. Įsakymas uždaryti Kanados 
ambasadą buvo gautas iš užsie
nio reikalų ministerijos Ota
voje.

Laiškanešių unija priėmė tai
kintojų komisijos pasiūlytą su
tartį, kuri sekančių 30 mėnesių 
laikotarpyje savaitinį atlygini
mą padidins $68 ir nuo sekan- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Miami, Floridoje, burmistras Maurice Ferrė Reikia Simui Kudirkai simbolinį miesto raktą. Šioje sutikimo iškil
mėje, kuri įvyko John F. Kennedy Torch of Friendship rūmuose Bayfront parke, dalyvavo vietinės spaudos ir 
televizijos atstovai Nuotr. J. Garlos

Grėsmė laisvei iš Vakaru
Naujas JAV Valstybės Departamento pareiškimas * Lietuvių veiksnių konferencija

Iki šiol Baltijos valstybių 
grėsmė tebuvo rusiškasis bei so
vietinis imperializmas. Pasta
ruoju metu toji grėsmė pradėjo 
kilti iš laisvųjų Vakarų ta pras
me, kad kaikurios valstybės, 
siekdamos glaudesnių santykių 
su Sov. Sąjunga, pradėjo pripa
žinti Baltijos valstybių aneksi
ją. Ypač visus baltiečius sujau
dino žinia, kad JAV-bės taip pat 
rengiasi padaryti panašų žygį, 
vadovaujant Valstybės Departa
mento sekretoriui dr. H. Kissin- 
geriui. Laisvinimo veiksniai 
ėmėsi atitinkamų žygių ir su 
kongreso atstovu E. J. Derwins- 
kio pagalba, remiama tūkstan
čių telegramų kongreso nariams 
bei prezidentui Fordui, išgavo 
Valstybės Departamento pareiš
kimą. Pastarasis tik iš dalies 
nuramina baltiečius:

Dienraščio informacija
“The New York Times” ba

landžio 20 d. išspausdino savo 
bendradarbio David Binder 
straipsnį “Balts in U.S. Fear 
American Policy Shift on So
viet Incorporation of Nations”. 
Jame autorius atpasakoja ligšio
lines baltiečių pastangas, atsto
vo Derwinskio kongresui pa
teiktą 68 atstovų pasirašytą re
zoliuciją, reikalaujančią aiškaus 
pareiškimo iš Valstybės Depar
tamento. Pagaliau lauktąjį pa
reiškimą Derwinskis gavo ir pa
reiškė, kad jis išsklaido visas 
abejones. Pareiškimą pasirašė 
Valstybės Departamento sekre
toriaus pavaduotojas (Deputy 
Assistant Secretary) Kempton 
B. Jenkins. Jame sakoma:

“Valstybės Departamentas dar 
kartą pareiškia, kad Jungtinių 
Valstybių politika nepripažinti 
prievartinio Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nė
ra keičiama”. Taip pat jame pa
brėžiama, kad JAV delegacija 
Europos saugumo konferencijo
je nesutiks su jokia formule, 
pripažįstančia Baltijos valstybių 
inkorporavimą Sov. Sąjungon. 
Saugumo konferencija esą grei
čiausiai priims galutinį doku

mentą, kuriame bus sutarti 
bendro pobūdžio principai, bū
tent, “taikaus sienų keitimo”, 
“laisvo tautų apsisprendimo”, 
“žmogaus teisių”.

Pasak minėto Valstybės De
partamento pareigūno, visdėlto 
galutiniame dokumente, bus 
frazė, kalbanti apie “sienų ne
pažeidžiamumą”, frazė, kuri la
biausiai ir jaudina baltiečius. 
Tuo reikalu Valstybės Departa
mento pareigūnas pareiškė: “Aš 
kartoju baltiečiams, kad tie 
principai, kaip taikaus sienų 
keitimo ir laisvo apsisprendimo, 
atsveria visus priekaištus sienų 
nepažeidžiamumo terminui”.

Tokie bendro pobūdžio termi
nai kaip tik ir sudaro pavojų 
baltiečiams, nes sovietai moka 
lengvai pralįsti pro miglotus 
principus bei juos savo naudai 
išsiaiškinti. JAV-bių baltiečiai 
ir toliau turėtų spausti tiek kon
gresą, tiek vyriausybę nepalikti 
spragų tarptautiniame doku
mente ir nepalaidoti pavergtų 
tautų laisvės vilčių.

Veiksnių konferencija
Lietuvos laisvinimo darbuose 

dalyvaujantys veiksniai, maty
dami grėsmę iš Vakarų, sukvie
tė bendrą konferenciją Čikago
je balandžio 12 -13 d.d. Inicia
tyvos ėmėsi VLIKas ir j on at
siuntė 3 asmenis: pirm. dr. K. J. 
Valiūną, vicepirm. J. Valaitį ir 
A. Vakselį. Diplomatinei tarny
bai atstovavo dr. St. Bačkis, Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
Vašingtone, ir gen. konsule J. 
Daužvardienė. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba de
legavo J. Kavaliūną, D. Šatą ir 
A. Zaparacką (pirm. B. Nainys 
buvo susirgęs). Iš ALTos daly
vavo pirm. dr. K. Bobelis, T. 
Blinstrubas, J. Skorubskas. JAV 
Liet. Bendruomenės valdyba at
siuntė A. Gečį, Aušrą Zerr, A. 
Kuprį. Lietuvos Laisvės Komi
tetui atstovavo jo pirm. V. Vai
tiekūnas. Kanados LB atstovavo 
pirm. J. R. Simanavičius.

Apie konferencijos eigą jos 
dalyvis J. Valaitis ELToje 1975. 
IV. 15 taip rašo:

Pagrindinį VLlKo pranešimą 
padarė pirm. dr. Valiūnas. J. 
Kavaliūnas PLB valdybos var
du perdavė konferencijai centro 
valdybos susirūpinimą suderinti 
skelbiamo ypatingojo fondo lais
vinimo reikalams klausimą su 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso finansiniais poreikiais. 
Konferencijos buvo sutarta tai 
priimti dėmesin, nepamirštant 
mūsų jaunimo einamųjų svar
bių reikalų.

JAV LB delegacijos pirm. A. 
Gečys padarė pranešimą, lie
čiantį lietuvių ryšių ir žinių 
centrą. Pirmiausia buvo paste
bėtas tokio centro reikalingu
mas, o iš kitos pusės aplinkybė, 
kad jis planuojamas ribotam 
kelių mėnesių laikotarpiui. In
formacijos darbas, nukreiptas į 
lietuvius ir svetimtaučius bei 
įvairias įstaigas, būtų vykdomas 
atskirose vietose. Į šitą darbą 
būtų įtraukti specialistai — žur
nalistai ir kt., kurie savo tarpe 
palaikytų ryšį telefonu ir perio
diniais pasimatymais, pasikeis
tų mintimis ir informacine me
džiaga. Šį darbą organizuotų ir 
— svarbiausia — derintų komi
sija, į kurią pagrindinės laisvi
nimo organizacijos numato po 
vieną atstovą.

Apie darbų finansavimą kal
bėjo VLIKo vicepirm. Vakselis, 
pateikdamas svarstymui ypatin
go jungtinio fondo projektą. Bu
vo siūloma fondo pagrindą su
daryti pagrindinių organizacijų 
finansiniais įnašais, o jo didžią
ją dalį surinkti iš mūsų visuo
menės bendromis šių organiza
cijų ir jų padalinių pastango
mis.

Diskusijose dėl pranešimo 
buvo atsisakyta pirmosios fon
do sudarymo dalies. Kalbėta 
apie konkrečius uždavinius, są
matos sudarymą ir finansinės 
veiklos vykdymą. Siūlyta, kad 
finansų paskirstymą tvarkytų 
jungtinė organizacijų komisija, 
o kad techniškas fondo admi
nistravimas būtų vykdomas 
Tautos Fondo įstaigos. Lietuvių

(Nukelta į 3-čią psl.)

Pasaulio įvykiai
KARĄ P. VIETNAME TIKIMASI UŽBAIGTI DERYBOMIS IR KOALI

CINES vyriausybės sudarymu. prez. N. V. Thieu, beveik dešimtį 
metų valdęs P. Vietnamą, atsistatydino ir su šeima bei savo arti
maisiais išskrido į Taiwaną. Televizijos transliuotame atsisveiki
nimo žodyje N. V. Thieu pažėrė priekaištų amerikiečiams, ypač 
valstybės sekr. H. Kissingeriui, kurio dėka P. Vietnamas buvo ati
duotas skaudžiam likimui. Jis priminė, kad Š. Vietnamo 300.000 
karių P. Vietname iki paskutinės minutės gavo tankus bei arti
lerijos pabūklus iš Sovietų Sąjungos ir komunistinės Kinijos. P. 
Vietnamo gynybą paralyžavo stoka karinės pagalbos iš JAV, ne
turėjimas priemonių bombarduoti š. Vietnamą. Kariuomenės ati
traukimą padiktavo malūnsparnių, ginklų ir net municijos trū
kumas. N. V. Thieu buvo papra
šęs prez. G. Fordą $300 milijo
nų vertės karinės paramos, ku
rios nesutiko patvirtinti JAV 
kongresas, nors ji nebuvo dide
lė. Tokią dolerių sumą ameri
kiečių karinės pajėgos P. Viet
name išleisdavo per 10 dienų.
Prezidento pareigas N. V. Thieu 
perdavė 72 metų amžiaus ligo
tam viceprez. T. V. Huongui, 
kuris naująjį ministerių kabine
tą norėjo patikėti iš karinės 
tarnybos pasitraukusiam gen. 
D. V. Minhui, 1963 m. sukili
mo prieš prez. N. D. Diemą va
dui. Pastarasis betgi pareikala
vo prezidento pareigų ir jas ga
vo specialiu P. Vietnamo parla
mento sutikimu. Naujasis prez. 
gen. D. V. Minh po 1963 m. su
kilimo greit buvo pašalintas iš 
valdžios kitų sukilimo dalyvių, 
beveik ketverius metus pralei
do Tailandijoje, kol pagaliau 
prez. N. V. Thieu jam leido 
grįžti į Saigoną. Čia jis tapo ne
oficialiu neutraliųjų ir kaiku- 
rių antikomunistinių grupių va
du. Atrodo, jis yra priimtinas 
komunistams — jie su juo pra
dės karo paliaubų derybas, pa
sitarimus koalicinei vyriausybei 
sudaryti. Saigonas jau yra at
kirstas nuo jūros.

PRIPAŽINO PRALAIMĖJIMĄ
Prez. G. Fordas savo kalboje, 

kuri buvo skirta New Orleans 
Tulane universiteto studentams, 
prisipažino, kad JAV vaidmuo 
Vietname yra užbaigtas ir kad 
atėjo laikas galvoti apie ateitį. 
Pasak prez. G. Fordo, paskuti
nieji įvykiai buvo liūdni, bet jie 
nereiškia nei pasaulio pabaigos, 
nei Amerikos pasitraukimo iš 
vadovavimo pasauliui. Vašingto
ne padarytame pranešime prez. 
G. Fordas patvirtino savo pasi
tikėjimą valstybės sekr. H. Kis- 
singeriu, pabrėždamas, kad jis 
ir toliau bus paliktas Baltųjų 
Rūmų patarėju saugumo reika
luose. JAV kongresas baigia pa
tvirtinti $327 milijonus ameri
kiečių išvežimui bei humanisti
niams poreikiams P. Vietname. 
Prez. G. Fordo iniciatyva Vals
tybės Departamentas jau yra 
davęs sutikimą įsileisti į JAV 
129.000 P. Vietnamo ir Kambo- 
dijos piliečių. Pirmenybė tei
kiama tiems, kurie turi gimi
nių JAV ar kurių laukia komu
nistų kerštas. Apie 10.000 tokių 
vietnamiečių dabar kasdien lėk
tuvais atgabenama į Guamo sa
lą. Prieš masinį gyventojų bė
gimą Saigone pasisakė aviacijos 
maršalas N. C. Ky, buvęs P. 
Vietnamo premjeras, ir Tauti
nės Pagalbos Komiteto vadas 
kun. T. H. Thanh. Pirmasis pri
mena vietnamiečiams, kad karą 
laimėjusieji komunistai taip pat 
yra geltonosios rasės žmonės. 
Antrasis nepataria vaikams, ku
nigams ir vienuolėms evakuotis 
į JAV, kur jau yra 10 milijonų 
bedarbių.

TERORISTU VEIKLA
V. Vokietijos ambasadą Stock- 

holme buvo užėmę šeši vokiečių 
teroristai, norėję išlaisvinti Baa- 
der-Meinhoff anarchistų gaujos 
26 narius. Jie taipgi reikalavo, 
kad V. Vokietijos vyriausybė 
kiekvienam dar pridėtų ir po 
$20.000. Teroristų reikalavimas 
buvo atmestas. Apsupti švedų 
policijos, jie nušovė du amba
sados pareigūnus — karinių rei
kalu patarėją pik. Itn. A. von 
Mirbachą ir komercinių reikalų 
patarėją H. Hillegaartą. Pabėg

ti jie bandė, susprogdindami vir
šutinį ambasados pastato augš- 
tą, bet buvo suimti. Vienas jų, 
nenorėjęs pasiduoti, nusišovė. 
Sprogimo sukeltame gaisre su
žeidimų susilaukė keli įkaitai. 
Švedijos vyriausybė keturis te
roristus jau išsiuntė lėktuvu į 
V. Vokietiją, o vieną, apdegusį 
gaisre, pasiliko ligoninėje. Abu 
anarchistų vadai — Ulrikė 
Meinhoff ir Andreas Baader 
laukia netrukus Stuttgarte pra
sidėsiančio teismo.

RINKIMAI PORTUGALIJOJE
Karinių Pajėgų Sąjūdžio bei 

jo Augščiausios Revoliucinės 
Tarybos valdomoje Portugalijo
je įvyko pirmieji parlamento 
rinkimai beveik po 50 metų dik
tatūrinės santvarkos. Išrinktie
ji parlamento nariai turės pa
ruošti konstituciją, tačiau tokią, 
kad ji būtų priimtina Karinių 
Pajėgų Sąjūdžiui ir jo prez. 
F. da Costa Gomesui. Rinkimuo
se nebuvo leista dalyvauti krikš
čionims demokratams, maois- 
tams, antikomunistinei darbi
ninkų ir ūkininkų grupei. Šiuo 
žingsinu Karinių Pajėgų Sąjū
dis bandė sustiprinti komunis
tų partijos poziciją. Rinkimuose 
dalyvavo 12 įvairių politinių 
grupių. Stipriausi buvo socialis
tai, vadovaujami M. Soareso, ga
vę daugiausia balsu, ir populia
rieji demokratai. Blankiau pa
sirodė A. Cunhalo vadovaujama 
komunistų partija, visiškai blan
kiai — kitos komunistinės gru
pės. Rinkimai išryškino balsuo
tojų posūkį į socializmą, bet jie 
neturės didesnės reikšmės, nes 
kraštas ir toliau liks Karinių Pa
jėgų Sąjūdžio diktatūrinėje 
priežiūroje, o jo vadovybė yra 
prokomunistinė.

GARANTIJA IZRAELIUI
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio pralaimėjimų atneštą 
tuštumą Artimuosiuose Rytuose 
bando užpildyti Sovietų Sąjun
ga, vesdama pokalbius su ara
bų kraštų atstovais Maskvoje. 
Užsienio reikalų ministeris A. 
Gromyka, kalbėdamas Sirijos 
užsienio reikalų ministeriui A. 
Chadamui skirtame priėmime, 
pasiūlė tvirtą Izraelio nepriklau
somybės garantiją. Už ją jis rei
kalauja Izraelio pasitraukimo iš 
visų okupuotų sričių, palestinie
čių teisių pripažinimo, įskaitant 
ir jų valstybės įsteigimą, taikos 
su visais arabų kraštais. Galbūt 
dėl šių A. Gromyko pažadų so
vietu spauda gerokai sumažino 
prieš Izraelį nukreiptą propa
gandą.

SUĖMĖ TEISIŲ GYNĖJĄ
Maskvoj buvo suimtas Lon

done veikiančios organizacijos 
“Amnesty International” sovie
tinio skyriaus sekr. A. Tver- 
dochlebovas. KG>B agentai taip
gi padarė kratas skyriaus pirm. 
V. Turčino ir nario V. Albrech
to butuose, konfiskavo “Amnes
ty International” dokumentus, 
asmeninius raštus, rašomąsias 
mašinėles. Augščiausias teismas 
atmetė mirti nuteisto žydo M. 
Levievo malonės prašymą. Mir
ties bausmė jam paskirta už ky
šius, spekuliaciją valiuta. Žmo
na Sofija sutinka, kad jos vy
ras yra kaltas, bet bausmę lai
ko pergriežta greičiausiai dėl 
to, kad jiedu norėjo išvykti Iz
raelio. Vyrui gelbėti jai beliko 
tik malonės prašymas pas augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumo 
pirm. N. Podgorną.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Beviltiška vergija, o ne laisvės kova
Padėka ir kelios pastabos apie Bražinskų bylos pabaigų

* KARDINOLAS PAUL PETER 
MEOUCHI, inaronitų apeigų katali
kų patriarchas, mirė Bkerke bažnyt
kaimyje, Libane, sulaukęs 80 m. am
žiaus. Pijus XII 1955 m. ji pasky
rė Antiochijos patriarchu. Visą laiką 
jis vadovavo maronitų apeigų kata
likams, kurių Libane yra 1,188,000. 
Visą gyvenimą jis buvo labai Įta
kingas valstybiniame Libano gyve
nime.

* TIKSLŲ IR VERTYBIŲ SKA
LĖ turi būti sudaryta tokia, Į kurią 
kiekvienas žmogus galėtų ir turėtų 
kreipti dėmėsi — pareiškė Paulius 
VI bendrojoje audiencijoje. Ta ska
lė turėtų apimti naujas ekonomines 
bei socialines programas, keliančias 
bendruomenių gerovę, bet visų tų 
tikslų bei vertybių viršūnėje turėtų 
stovėti Dievo karalystės ir jos teisin
gumo įgyvendinimas žemėje. Jei šis 
tikslas bus apeitas ar paneigtas, visa 
vertybių skalė nepasieks savo tikslo, 
nes žmogus nebežinos nei kam, nei 
kodėl jis gyvena. Kartais kiti tiks
lai bei vertybės pastatomi šios ska
lės viršūnėje. Jie uždega žmones 
veiklai, teikia jėgų, tačiau rezultatas 
visada būna su trūkumais: trūksta 
tikros tvarkos, išminties, laimės, tai
kos ir neišmatuojamos dangiškos 
dovanos, kompensuojančios už visus 
patiriamus trūkumus. Popiežius pa
brėžė, kad žmogus, kuris pasistato 
dieviškąją karalystę pagrindiniu sa
vo gyveninio tikslu, tampa neprisiri- 
šęs prie laikinių gėrybių, kurių per
dėtas vertinimas daro žmones egois
tais, gobšais ir žiauriais, vieni kitų 
priešais, išnaudotojais ir antisocia- 
liais padarais.

* SPECIALUS VATIKANO PA
SIUNTINYS LENKIJAI arkiv. Lui
gi Poggi praleido mėnesį laiko Len
kijoje, ruošdamas dirvą Vatikano 
ryšiams su komunistine Lenkijos 
valdžia palaikyti. Jis lankėsi ir pas 
kardinolą Stefan Wyszynski. Kardi
nolas, pasak Vatikano radijo, pareiš
kęs, jog yra optimistiškai nusiteikęs 
šiuo atžvilgiu, tačiau nurodė ir kliū
čių, kurios turėtų būti pašalintos 
prieš sunormalinimą Vatikano santy
kių su komunistine Lenkijos val
džia. Tos kliūtys yra: skirtingos pa
saulėžiūros bei gyveninio vertinimas 
ir visiškai skirtingos pažiūros švie
timo bei jaunimo auklėjimo srityse. 
Vatikano radijas paaiškino, kad K. 
Bendrija Lenkijoje norinti gauti 
laisvę mokyti ir auklėti jaunimą 
krikščioniškai, laikytis krikščioniš
kų papročių, gauti teisę statyti šven
toves pagal krikščioniškų bendruo
menių poreikius ir turėti valdžios 
garantiją, kad tikintieji nebus dis
kriminuojami socialiniu, profesiniu 
bei politiniu atžvilgiu.

* LISABONOS PATRIARCHAS 
KARD. ANTONIO RIBEIRO pareiš
kė viešą protestą dabartinei Portu
galijos kairiųjų valdžiai, kuri už
ėmė katalikų radijo stotį. Jis taip
gi pasmerkė dabar vykdomą Kat. 
Bendrijos ir jos kunigų niekinimą 
krašte. Vatikano radijas irgi pasisa
kė prieš dabartinio Portugalijos re
žimo elgseną. Esą negali būti demo
kratiški rinkimai, jeigu pagrindinėm 
partijom, kaip krikščionims demo
kratams, neleidžiama juose daly
vauti.

* TRECIASIS EUROPOS VYS
KUPŲ SIMPOZIUMAS įvyks šiais 
metais Romoje spalio 14-18 dieno
mis. Vatikano radijas pabrėžė, jog 
tai nebūsiąs nei Europos vyskupų si
nodas, nei oficiali Europos vyskupų 
konferencija, o tik savanoriškas su
važiavimas, kuriame pasikeičiama 
mintimis bei patirtimis. Panašūs du 
suvažiavimai jau yra buvę: vienas — 
1967 m. Nordwijrekont mieste, Olan
dijoj, antras — 1968 m. Chur mies
te, Šveicarijoj. Dabartinio simpoziu
mo tema: “Vyskupo paskirtis tikėji
mo tarnyboje”.
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* P. VIETNAMO komunistų už
imamose teritorijose vykstančiais 
katalikų žudymais susirūpinimą iškė
lė Vatikano dienraštis “L’Osserva- 
tore Romano”. Ban Me Thout vys
kupijos generalvikaras mons. Jo
seph Trinh Chinh True jau yra nu
žudytas, o tos vyskupijos vyskupas 
Pierre Mguyen Huy Mai kartu su 
keliais kunigais kažkur išgabenti. Jų 
tarpe dingęs ir vyskupu naujai pa
skirtas, bet dar nekonsekruotas kun. 
Nguyen Van Hoa. Jis būtų turėjęs 
vadovauti naujai įsteigtai Phan 
Thiet vyskupijai. Dabar popiežius 
lakinuoju tos vyskupijos apaštališ
kuoju administratoriumi paskyrė 
Saigono vyskupijos pagalbininką 
vysk. Nicolas Huy n van Nghi. Prieš 
komunistų užėjimą, pramatydamas 
žiaurų tikinčiųjų likimą, Paulius VI 
pasiuntė telegramas Ban Me Thout 
ir Phnom Penh vyskupams, kuriose 
jis pareiškė, kad nuolat meldžiasi 
už tuos vyskupus, jų kunigus, sese
les ir tikinčiuosius bei siunčia vi
siems apaštališkąjį palaiminimą.

★ ANGLIKONŲ BENDRIJA ofi
cialiai pasisakė prieš Anglijoje siū
lomą įvesti įstatymą, legalizuojantį 
savanorišką eutanaziją — paliegėlių 
žudymą su jų pačių sutikimu.

★ KARINĖ ČILĖS JUNTA nėra 
tokia žiauri, kaip ją vaizduoja tam 
tikra amerikietiškoji spauda, pareiš
kė iš Čilės atvykęs vicentietis misi- 
jonierius kun. Gerald J. Brown. Jis 
tvirtina, kad tik apie 600 asmenų 
yra kalėjimuose dėl politinių prie
žasčių ir tie patys yra labai aršūs 
bei pavojingi. Karinis perversmas, 
nuvertęs Allende valdžią, buvęs už- 
bėgimas už akių Salvador Allende 
planui “Z”, pagal kurį būtų buvę 
išžudyti visi kariuomenės vadai ir 
svarbesnieji opozicijos veikėjai. Dau
guma čiliečių esą pritarė kariniam 
perversmui, o taipgi ir dauguma vys
kupų šiitai sutiko kariškių ryžtą su
grąžinti krašte tvarką. Kun. Brown 
pabrėžė, kad karinė valdžia kunigų 
bei vienuolių niekada nežudžiusi, 
kaip skelbia kaikuri amerikietiškoji 
spauda, nors buvo visa eilė kunigų 
bei seselių, aiškių Allende šalininkų. 
Vienintelis, kuris žuvo, buvo ispanas 
kun. Juan Alsina. Jis tarnavo kaip 
civilis Allende valdžioje ir administ
ravo valstybinę San Juan de Dios 
ligoninę. Kai kariai perversmo metu 
užėmė ligoninę, jis prieš juos išėjo 
su automatiniu ginklu. Kariai, paste
bėję priešininką, nušovė.

* ŠVEDIJOS VALDŽIA davė 
$300,000 paramą Kat. Bendrijai Šve
dijoje. Tai pirmas toks atvejis. 
Anksčiau Švedijos imigracijos sky
rius yra davęs mažesnių sumų kata
likiškoms organizacijoms, besidar
buojančioms tarp imigrantų, tačiau 
tie pinigai turėdavo būti sunaudoja
mi imigrantams, o ne tiesioginiam 
kataliku sielovados darbui.

★ KARDINOLO MINDSZENTY SĄ
JŪDIS, veikiantis š. Amerikoje, ap
kaltino JAV Katalikų Konferenciją 
tarnavimu komunistinei politikai. 
Esą, jei Leninas būtų gyvas, tai ir 
jis pritartų dokumentams bei direk
tyvoms, plaukiančioms iš Vašingto
ne esančios centrinės. JAV Katalikų 
Konferencijos padalinys P. Ameri
kai savo raštais tiesiog skatina P. 
Amerikoje dirbančius misijonierius 
jungtis į revoliucinius marksistinius 
sąjūdžius. JAV Katalikų Konferenci
jos leidiniai esą pilni tokios mark
sistinės retorikos, kaip “Jis sekė 
Kristų, paimdamas šautuvą į ran- 
ka* PRANCŪZIJOJE KANDIDATŲ 
į kunigus skaičius pakilo 1974 m. 
1973 m. į seminarijas įstojo 151 kan
didatas, o 1974 m. — 194. Taipgi ir 
iš seminarijų prieš šventimus išsto
jančių klierikų skaičius sumažėjo: 
1973 m. išstojo 422 klierikai, o 1974 
m. — 205. KUN. J. STŠ. 

šiandien, balandžio 17 d., 
mus pasiekė Tautos Fondo To
ronto Apylinkės Atstovybės pir
mininko A. Firavičiaus laiškas, 
iš kurio sužinojome, kad š.m. 
kovo 23 d. Toronte mums buvo 
pravestos rinkliavos: prie Prisi
kėlimo parapijos bažnyčios su
rinkta 190 dol. 50 et. ir prie lie
tuvių evangelikų liuteronų Iš
ganytojo parapijos — 60 dol.; 
balandžio 6 d. prie Lietuvos 
Kankinių šventovės Anapilyje 
— 130 dol. Be to, J. J. Dilys iš 
St. Catharines, Ont., atsiuntė 50 
dol. Visas šias aukas A. FiravF 
čius mums atsiuntė čekiu tame 
pačiame laiške, rašytame balan
džio 7 d.

Sunku surasti žodžių tiems 
dėkingumo jausmams, kurie ki
lo mūsų širdyse, sužinojus apie 
tą Kanados lietuvių kilnų, bro
lišką poelgį. Tai mums nepa
prastai didelė ir reikšminga dva
sinė bei medžiaginė parama, 
kurios taip reikalingas kiekvie
nas varge, rūpestyje, nežinioje 
ir nelaisvėje trankomas lietuvis. 
Tas laisvųjų tautiečių mums pa
rodytas dėmesys tapo mums 
brangiausia šv. Velykų dovana. 
Kartu tatai yra ir ryškus lietu
vių tautinio solidarumo pavyz
dys. Kai vieno lietuvio rūpestis 
ir kančia taps kiekvieno lietu
vio rūpesčiu ir kančia, tik tada 
lietuvių tautai nebus pražūtingi 
jokie sunkumai, pavojai, išban
dymai. Visiems mums skirtų 
rinkliavų organizatoriams bei 
aukotojams tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Pastarosiomis savaitėmis lais
vojo pasaulio lietuvių spaudoje 
pasklido žinia su antraštėmis 
“Bražinskai laisvi” ir pan. Tai 
nevisai tikslus mūsų dabartinės 
būklės apibūdinimas. Yra fak
tas, kad mūsų byla Turkijos teis
muose yra visiškai, galutinai ir 
sėkmingai baigta, tačiau kol ran
damos pabėgėlių stovykloje, tol 
negalime būti ir nesame laisvi. 
Centriniai lietuvių veiksniai, 
nors ir turėdami nuodugnias ži
nias apie mūsų bylos raidą, kaž
kodėl, ypač paskutiniame jos 
tarpsnyje, mažai informavo lie
tuvių spaudą, tad mes norėtume 
tas spragas bent šiek tiek už
kišti.

1970 m. spalio 15 d. mes, no
rėdami pareikšti efektingą pro
testą prieš Lietuvos okupaciją 
ir rusų okupantų genocidinę po
litiką užgrobtuose kraštuose, pa
sauliniu mastu iškelti už laisvę 
ir nepriklausomybę kovojančios

Baltiečiu tautos grandinėse
. .. ... .(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Už gerą elgesį
“Inturisto” vadovė vežiojo ma

ne po miškus apie Taliną ir po 
tuos rajonus, kuriuose gyvena 
100.000 rusų. Senieji miesto 
centro namai, susmukę laužy
nai ir tamsiosios gatvės yra pa
likta estams.

Pakraščiuose, toliau miškuo
se, kažkur penkiolikos šimtų Es
tijos ramių ežerų pakrantėse 
(taip pat Latvijos, Lietuvos ir 
didžiosios Rusijos miškuose), 
kaip ji man aiškino, antruosius 
namus, vasarnamius turi smar
kiai dirbanti gyventojų dalis, vis 
su pirtimis, valtimis ir sodais.

“Valstybė yra gera kiekvie
nam, kuris atiduoda kas geriau
sia doram sovietiniam pilie
čiui”, pareiškia ji Brežnevo var
du. “Partijos nariai, mūsų vi
suomenės šulai, sunkiai dirban
tieji didžiajai ateičiai visuome
nės, kuri yra neklasinė, be skir
tumų, teikianti visiems vieno
das galimybes, — turi teisę į 
antruosius namus sveikame at
virame ore, į valtį ir į sodą. Per 
keletą metų parodę savo gerą 
elgesį, jie iš savo darbdavio gali 
pasiskolinti pinigų, už kuriuos 
valstybiniuose miškuose gali 
pasistatyti sau privačią karalys
tę. Atmokėjimas tų paskolų taip 
pat priklauso nuo daugelio 
veiksnių, kaip ir už jas imamie
ji nuošimčiai”.

Ta vadovė irgi turi tokius na
mus. Ji pralinksmėja: “Kai aš 
savaitgalį būnu ten, tai jaučiuo
si be galo turtinga”. Palaikyda
ma tą turtingumo jausmą, ji 
kiekvienam turistui sakys visa 
tai, ką tik Maskva nori.

Klausiu “Inturisto” vadovę, 
kiek mokesčių reikia mokėti už 
antruosius namus ar už valtį. 
Atsakydama ji rūpestingai pa
sitikrina knygose ir pasikalbė
dama telefonu. Pagaliau štai tas 
atsakymas: jokie mokesčiai ne
mokami už valtį; už vasarnamį 
kartais mokama, bet nedaugiau 
kaip 10 -15 rb. mėnesiui.

“Į tuos antruosius namus ir į 
valtį bei sodą reikia žiūrėti kaip 

lietuvių tautos vardą ir pasiekti 
laisvę, sovietų lėktuvu prasiver- 
žėme pro geležinę uždangą iš so
vietų imperijos į Turkiją. Tur
kai patriotai iš karto suprato 
mūsų žygio politinius motyvus, 
ir pirmieji Trabzono teismų bei 
Ankaros augščiausiojo teismo 
sprendimai buvo greiti ir teisin
gi: mus pripažino politiniais pa
bėgėliais, turinčiais teisę Į poli
tinę globą, neišduotinais Rusi
jai ir nebaustinais už žygio me
tu įvykusius sužeidimus, ku
riuos iš tikrųjų padarė rusų sau
gumiečiai. Žinoma, tomis pir
momis mūsų buvimo Turkijoje 
savaitėmis daug mum padėjo ir 
gausiai organizuota viso laisvo
jo pasaulio lietuvių laiškų ir te
legramų Turkijos vyriausybei 
siuntimo kampanija, prašant ne
išduoti mus Rusijai. Sovietų Są
junga, išsigandusi pirmo pasi
sekusio jos lėktuvo nukreipimo, 
nuo pat pirmos dienos visapu
siškai spaudė Turkiją mus iš
duoti, kad mūsų nukryžiavimu 
dar kartą pademonstruotų savo 
galybę bei “toli siekiančias” 
rankas ir įgąsdintų pavergtuo
sius. Įvairiais suktais būdais lai
mėję 1971 m. kovo 8 d. teismi
nės komisijos nutarimą panai
kinti visus ankstesnių teismų 
mums palankius sprendimus, so
vietai jau buvo visai arti to kės
lo įgyvendinimo. Laimingo su
tapimo dėka 1971 m. kovo 12 d. 
rusų užmačios buvo iš esmės su
žlugdytos staigiu šalies vyriau
sybės pasikeitimu.

Po to sekė ilga virtinė teismų, 
tačiau rusams ir jų pasamdy
tiems advokatams niekur nepa
vyko lemiamai laimėti. Numa
tydami mums palankų teismo 
sprendimą, rusų advokatai sten
gėsi visaip sabotuoti, trukdyti 
bylos eigą. Bet ir tai jiems ne
išėjo į gera. Ryšium su maršalo 
M. K. Ataturko 1923 m. spalio 
29 d. įkurtos Turkijos respubli
kos 50-mečiu Turkijos parla
mentas ir vyriausybė priėmė 
amnestijos įstatymą, kuri teis
mas pritaikė ir mums. 1974 m. 
gegužės 21 d. mes buvome pa
leisti iš kalėjimo.

Tai reiškė faktišką mūsų by
los pabaigą. Tačiau rusams nuo
lat protestuojant ir spaudžiant, 
o mums neišvykstant iš šalies, 
byla buvo formaliai tęsiama, ir 
1974 m. rugsėjo 27 d. Ankaros 
antrasis augštasis teismas pada
rė sprendimą, iš tikrųjų laiduo
jantį mums laisvę. Rusų advo

į valstybės atpildą už darbštu
mą, pastovų gyvenimą. Būtų ne
pateisinama, jei valstybė apmo
kestintų šį atpildą, ypač gautąjį 
už parodytą ištikimybę. Turite 
suprasti tokį požiūrį”.

Stalino laikais buvo toks pasi
rinkimas: arba antrieji namai, 
arba staigi ar lėta mirtis Sibire 
bei KGB, slaptosios policijos, 
rūsiuose. Dabar pasirinkimas 
toks: turėsi antrus namus arba 
visą likusį gyvenimą šluosi gat
ves bei stovėsi dirbtuvėje prie 
judančio diržo, niekada nesu
laukdamas, kad būtų pakeltas 
atlyginimas.

Nervingumas
Telefonu užmezgiau ryšį su 

žydais, kurių adresus gavau 
Anglijoje: tai Valery Kaminsky 
ir Žan Roizman. Apie pusę vie
nuoliktos pasibeldžia viešbutyje 
į mano duris.

Barzdotas žydas, kuris kalba 
angliškai, prašo mane eiti su 
juo. Jam atrodo, kad keltuvas 
yra perdaug pavojinga vieta, ir 
vedasi mane žemyn tarnybiniais 
laiptais. Ištempia mane į gatvę. 
Nori kalbėtis parke. Barzdota
sis prisistato: Izrael Akranov, 
technologinių darbų vertėjas iš 
anglų į latvių kalbą.

Nervingai ir skubėdami jiedu 
žingsniuoja į vieną ir į kitą ga
lą. Nedrįsta sustabdyti taksio: 
šoferis dažnai būna KGB agen
tas. Pagaliau draugas suranda 
privatų asmenį, kuris ryžtasi sa
vo automobiliu nugabenti mus į 
priemiestį. Pakeliui man buvo 
neleista nė žodžio pratarti.

Nėra leidimo
Pagaliau tuščiame Kaminsko 

šeimos kambaryje valandą klau
siausi vis tų pačių liūdnų isto
rijų: prašomoji viza išvažiuoti į 
Izraelį atsakyta dėl “slapto dar
bo”, “karinės tarnybos” ir t.t. 
Jau 11.000 išvažiavo iš Latvijos 
po to, kai 50.000 buvo išnuody
ta dujomis karo metu nacių ir 
latvių, nes, kaip žinoma, Latvi
joje būta apsčiai antisemitizmo.

Latvijoje dar tebėra 7.000 žy

katai tuojau pat apeliavo, rei
kalaudami panaikinti minėtą 
Ankaros teismo sprendimą ir iš
duoti Bražinskus Rusijai. Po to 
sekė ilgoka pertrauka, kurią ru
sų diplomatai ir teisininkai vi
saip stengėsi išnaudoti savo 
tikslams. Pagaliau 1975 m. sau
sio 17 d. įvyko augščiausiojo 
apeliacinio teismo pirmojo sky
riaus posėdis, kuriame teismas 
uždarame posėdyje nutarė at
mesti rusų advokatų apeliaciją 
ir patvirtinti Ankaros teismo
1974 m. rugsėjo 27 d. sprendi
mą. Tas apeliacinio teismo nu
tarimas buvo viešai paskelbtas
1975 m. sausio 31 d. posėdyje.

Advokatai įvairiai interpreta
vo galimas to nutarimo pasek
mes, bet 1975 m. vasario 20 d. 
nutarimu Ankaros antrasis augš
tasis teismas dar kartą patvirti
no mums teisę į laisvę ir tuo 
būdu išsklaidė visas abejones. 
Rusai tučtuojau pateikė protes
tą apeliacinio teismo prokura
tūrai, reikalaudami išduoti mus 
Rusijai arba bent vėl įkalinti. 
1975 metų vasario 25 dienos nu
tarimu apeliacinio teismo pro
kuratūra atmetė rusų advokatų 
protesto pareiškimą. Tai ir bu
vo galutinis mūsų ilgai truku
sios bylos taškas ir paskutinė 
vinis į rusų kruopščiai puoselė
tų ir brangiai apmokėtų užma
čių karstą.

Patyrę triuškinantį pralaimė
jimą teismuose, rusai visu nuož
mumu ėmė ruošti planus mus 
smurtu sunaikinti. Neseniai tur
kų saugumo organai susekė ru
sų agentų sąmokslą mus pa
grobti arba nužudyti vietoje. Pa
bėgėlių stovykloje imtasi griež
tų saugumo priemonių.

žodžiu, teisminė mūsų reika
lo pusė yra užbaigta, ir tai yra 
didžiulė laisvės jėgų pergalė, 
pasiekta bendromis lietuvių ir 
turkų patriotų pastangomis. Bet 
kova su mirtinu priešu — rusiš
ku imperializmu — dar toli gra
žu nebaigta. Ir jinai niekad ne
siliaus tol, kol rusiškasis impe
rializmas nebus nugalėtas ir iš
laisvintos visos jo aukos. Gal
būt ta laiminga diena dar toli, 
bet daugelio tautų istorija pri
mygtinai rodo, kad bevitiška 
yra vergija, o ne laisvės kova.

Lietuvos laisvės kovotojai —
Pranas Bražinskas 
Algirdas Bražinskas

Yozgat, Turkija 
1975 m. balandžio 17 d.

A+A
Jono Sventicko 
mirties dvejų skausmingų 

metų sukaktis 
(1973. IV. 28 — 

1975. IV. 28)

Liūdnas ir sunkus gyvenimas be Tavęs, brangusis.
Visada prisimenu kartu išgyventus metus.

London, Ontario Elzbieta Sventickienė

Dvejų metų mirties sukaktis

A+A
ADOMAS URNAVIČIUS 
mirė 1973 m. balandžio 29 dieną.

Praėjus dvejiem metam po brangaus Vyro ir mylimo 
Tėvelio mirties, nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus bei pažįstamus prisiminti jį savo maldose šv. 
Mišių aukoje gegužės 4 d., 11 vai. ryto, Lietuvių 
Kankinių šventovėje.

Nuliūdus žmona ir
duktė Aldona Ramoškienė su šeima

A+A
PETRUI TUTLIUI

mirus, žmonų ALFĄ, sūnų PETRIUKĄ ir kitus 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Janina ir Kazys Kaknevičiai

Mylimam vyrui

A+A
PETRUI TUTLIUI 

mirus, žmonai ALFAI ir sūnui PETRUI nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

V. J. Jasinevičiai A. E. Abromaičiai

A+A
PETRUI TUTLIUI

staigiai mirus, žmoną, sūnų gintarietį PETRĄ ir
gimines skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia —

Ansamblis "Gintaras"
Toronte

dų. Penkiasdešimčiai šeimų bu
vo atsakytas leidimas išvažiuoti. 
Kaminsky buvo keturis ar pen
kis kartus suimtas ir keletą kar
tų paimtas iš traukinio, kai va
žiavo į Maskvą, kur buvo pasi
ryžęs drauge su kitais žydais 
protestuoti dėl to, kad delsiama 
išduoti vizas.

Paklausiau jį apie kitas Lat
vijos mažumas. Jie nežino. “Gai
la, bet mes esame užimti vien 
tik savo pačių problemomis”, 
sako Akranov. Prieš pereidamas 
dirbti technikiniu vertėju, jis 
dirbo informacijos valdininku 
patentų įstaigoje. Kaip partija 
nurodo, tas darbas buvo slaptas, 
ir dėl to jam nebuvo leista išva
žiuoti, o jo žmona buvo atleista 
iš darbo. Ji buvo valytoja ir yra 
nežydė. Akranov yra rašęs net 
draugui Brežnevui.

Vieną vakarą mes lankėmės 
Grumeloje. Taksiais, autobusais 
ir kitais taksiais, maskuodami 
savo kelią. Pušys, skaidrus dan
gus, saulėlydis, tolumoje gele
žinkelis. Paprasti akmens pa
minklai ant kapų, kuriuose ma
siškai prilaidota bendrai mote
rų, vaikų ir vyrų. Fotografijas, 
kurias aš nutraukiau su Akrano- 
vu, Kaminskiu ir Roizmanu, ki
tą rytą pasiėmė KGB agentas.

(Bus daugiau)

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Nomus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas/ neaugš- 

! tos kainos. Gaunami kontakto 
lęšiai (contact lenses).

Mūsų klubo valdybos nariui

PETRUI TUTLIUI
netikėtai palikus šj pasaulį, reiškiame gilią užuo
jautą žmonai ALFAI, sūnui PETRUI ir kartu 
liūdime —

LSK Vytis

PETRUI TUTLIUI
mirus, jo žmoną ALFĄ, sūnų PETRIUKĄ ir kitus 
artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame Danutė ir Juozas Petroniai

Elzė ir Zigmas Kazlauskai

Nelauktai ir dar labai jaunai 
buvusiai Vyčio krepšininkei

Editai Kromaitei - Stanaitienei 
išsiskyrus iš mūsų tarpe, jos vyrui, dukrelėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

LSK Vytis

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus,

mielam sūnui KAZIUI GONTAI, jo žmonai ir 
jų sūnui reiškiame nuoširdžią užuojautą jų liūdesio 
valandoje —

Augustinas ir Irena Navickai

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

A+A
VLADUI JACKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

broliams —STASIUI, ZIGMUI, BENIUI bei kitiem 

šeimos nariam —
J. ir D. Žiogai



Toronto Humberside Collegiate gimnazijoje buvo surengtas tautybių festivalis — kanadiška mozaika. Nuotrau
koje — lietuvių skyrius. Iš kairės: Angelė Sokolovienė, Ontario kultūros ministerio parlamentinis sekretorius 
N. Leluk, Loreta Ropytė, Irena Vibrienė, Sabina Gotceitienė. Skyrius buvo suruoštas Irenos Mackevičienės pa
stangomis Nuotr. B. Tarvydo

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

sūnų dr. BRONIŲ POVILAITĮ ir žmonų 
nuoširdžiausiai užjaučiame —

Z. P. Augaičiai
B. B. Dirsės
H. Kairienė
A. K. Ratavičiai

E. A. Augustinavičiai
E. M. Grincevičiai
M. V. Miceikos
A. B. Stonkai 

trodomskiaiO. J. S

Dr. B. POVILAITĮ ir žmoną jo Motinai

TEODORAI POVILAITIENE1
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

D. M. N orkai V. V. Treigiai
P. J. Laureckai K. Simutienė
O. D. Niurnos E. P. V i nd ašiai

Grėsmė laisvei...
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Brazilijos lietuviai I / RIMAS AMALVIŠKIS

Spauda ir plur

Jau beveik keturi dešimtme
čiai stebiu šitą gausią skaičiu
mi ir silpną kultūros darbais 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
niją, kuriai jau prieš keliolika 
metų galėjom ruošti lietuvybės 
sunykimo nekrologą. Ir jeigu 
čia šiandien lietuvybė dar nėra 
mirusi, net rodo aiškią tenden
ciją ne tik prisikelti iš dvasinio 
susnūdimo, tautinio letargo, tai 
neginčytinas nuopelnas lietuvių 
Tėvų jėzuitų. Jų misijos įsikū
rimas Sao Paulo lietuvių tarpe 
buvo ir tebėra ta gaivinančioji 
dangiška rasa, neleidusi lietu
viškumui galutinai sunykti, ne
leidusi mums pasilikti be jokio 
lietuviško spausdinto žodžio, at
gaivinusi lietuvių kalbos moky
mą ir daugelio nutaustančio lie
tuviškos kilmės jaunimo tauti
nę sąmonę.

Daug kibirų nešvaraus van
dens buvo supilta ant mūsų 
tautos priešų malūno, daug 
piktžodžiauta tam tikroje užsie
nio lietuvių spaudoje, mėginant 
paveikti Tėvus jėzuitus išvyk
ti iš Brazilijos. Nevienas iš tų 
prasimanymų ir piktos dema
gogijos autorių vėliau patys to 
gėdinosi, bet Tėvai jėzuitai su 
nuostabia kantrybe visa tai pa
kėlė ir nesišalino nuo krikščio
niškai lietuviško darbo. Jų pa
stangų, jų kilnaus darbo rezul
tatai šiandien stebina net ir 
mane — nepagydomą pesimistą 
dėl lietuvybės išlikimo šitoje 
pasaulio lietuvių užmirštoje ko
lonijoje.

Kai kitų kraštų lietuviai kiek
vieną savaitę gauna sava kalba 
gausius ir didelius periodinius 
leidinius, turi savo kultūros žur
nalus, nuolatos išleidžiamas lie
tuviškas knygas, — mes Brazili
joje teturime vieną per pusva
landį perskaitomą savaitraštu- 
ką. Tai ir viskas. “Tėviškės ži
buriai” š.m. vasario 6 d. nume
ryje paskelbė vedamąjį “Nu
skriaustieji”, kuriame siūlo pri
siminti lietuvius Pietų Ameri
koje ir jiems padėti bent spau
da, užprenumeruojant (ar papi
ginant) amerikinius bei kanadi- 
nius lietuvių leidinius. Jeigu 
tas ir duotų teigiamą atgarsį, 
rezultatai vistiek būtų nedideli.

Kodėl? — Brazilija yra gero
kai toli nuo š. Amerikos. Spau
diniai eina paprastu paštu nuo 
dviejų iki trijų mėnesių, jeigu 
nepasimeta pakelyje. Tai jau 
labai dažnas reiškinys. Taigi, 
skaityti laikraštyje naujienas 
daugiau kaip trijų mėnesių se
numo, atrodo, kartais net labai 
neskanu, o “nepasenstančių” 
rašinių mūsų spaudoje nėra la
bai gausu ir nevisi juos moka 
atrinkti. Gerokai nemalonus 
dažnas spaudinių “paklydimas”. 
Pavyzdžiui, mano namus lan
kantys Amerikos lietuvių žur
nalai balandžio pirmojoje pusė
je pasiekė tik iš praėjusių me
tų lapkričio mėnesio.

Lietuviška spauda Brazilijo
je yra paskutinio sunykimo sta
dijoje, o pasilikus be lietuviško 
spausdinto žodžio ir pačios lie
tuvybės išnykimas jau ne už to
limų kalnų. Veltui bus pasi
šventėlių pastangos: nuolatinis 
misijonierių ėjimas iš namo į 
namą, žadinimas ir skatinimas 
išsilaikyti lietuviais... Ir gra
žiausi asmeniniai pasikalbėji
mai neišlieka ilgam, jeigu ne
skelbiame to visko spausdintu 
žodžiu, kuris nuolat paskaito
mas.

Kadaise lietuviška spauda 
Brazilijoje buvo Lietuvos vals-

:snos darbuotojai

tybės remiama. O ir dabar pa
geidaujantis gauna nemokamų 
iš Lietuvos spaudinių, kurių bū
tų geriau negauti. Geriau jo
kios, negu bloga spauda. Su
klaidintų tautiečių ir be to čia 
niekad nestokojom.

Pirmieji lietuviški spaudiniai 
čia pasirodė prieš penkiasde
šimt metų. Pirmasis portugalų 
kalbos vadovėlis buvo išleistas 
S. Paulo mieste 1927 m. — J. 
Stankaičio “Lituano do Brasil”. 
Gi pirmasis Brazilijos lietuvių 
kapelionas kun. Jeronimas Va
laitis 1928 m. parašė ir išleido 
tikybos vadovėlį bei giesmyną. 
Buvo išleista pora kalendorių, 
V. Kropo “Raudonkrūtinis” bei 
keletas kitų smulkių leidinių.

1928 m. buvo pradėtas leisti 
“Lietuvis Brazilijoje”, kuris po 
kelių metų sutrumpino pavadi
nimą į “Lietuvis”. Išsilaikė iki 
II-jo pasaulinio karo pradžios. 
Jis buvo Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti finansiškai 
remiamas. Kiti vos pasirody
davo ir greit pranykdavo. Be
ne ilgiausiai išsilaikė Antano 
Dutkaus redaguotas “Brazilijos 
Lietuvių Aidas”, gerokai kairių 
pažiūrų, ir “šviesa”, leista Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės, 
kurią ilgiausiai redagavo poetas 
prel. Aleksandras Arminas.

“Lietuvį” redagavo ir jį dau
giausia prirašydavo poetas Vin
cas Atkočaitis-Gytis. Jam tra
giškai mirus, iki pat galo reda
gavo žurn. Stasys Vancevičius, 
gausiai talkinamas mokytojo Si
mo Bakšio, kuris dar kaip “Lie- 
tuvio”priedą leido mėnesinį žur
naliuką vaikams “Mažųjų Pa
saulis”, turėjusį didelį pasise
kimą.

Didesnių leidinių vėliau net 
nebuvo mėginta išleisti, nes 
Brazilijos lietuvius per visą lai
ką slėgė materialiniai sunku
mai, o 1930-1932 m. ekonomi
nė krašto krizė ilgam laikui 
sunkiai prislėgė jauną ir silp
ną, be to, neįsivaizduojamai su
siskaldžiusią lietuvių koloniją. 
Trys savaitraštukai dar kurstė 
nesutarimų ugnį ir nepagailė
davo karčių žodžių “ne savo” 
šalininkams. ..

1938 m. į Sao Paulo atvyko 
Klemensas Jūra, kuris nesėk
mingai ėmėsi taikintojo rolės, 
mėgindamas visus tris savait
raščius sujungti į vieną didelį 
ir rimtą dienraštį. Tam reikalui 
iš Lietuvos buvo pažadėta fi
nansinė parama, bet... priar
tėjo antrojo pasaulinio karo koš
maras, visa užsieniečių spauda 
Brazilijoje buvo uždaryta, lie
tuviškos mokyklos likviduotos, 
visas kultūrinis gyvenimas ap
mirė.

Pasibaigus karui, 1948 m. bū
relio lietuvių patriotų buvo 
įsteigtas dvisavaitraštis “Mūsų 
Lietuva”, kuris vėliau persifor
mavo į savaitraštį, einantį ir 
šiandien, Tėvų jėzuitų lei
džiamą.

Tais pačiais metais kairieji 
lietuviai išleido savaitraštį “ži
nios”, Simo Bakšio redaguoja
mą, kuris išsilaikė keletą metų.

1950 m. Klemensas Jūra iš-

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., 
Žežtadieniais nuo 9 v.r. - 12 v. 

leido mėnesinį satyros ir infor
macijos žurnalą “Garnį”, išsi
laikiusi vos porą metų. “Gar
nio” leidykla dar pajėgė išleisti 
keletą knygų, o per pastaruo
sius 20 metų neperiodinių lei
dinių čia jau beveik visai ne
pasirodo.

Ne žurnalistinių pajėgų tru
kumas čia neleido suklestėti 
lietuvių spaudai, bet visada ašt
ri prasimaitinimo problema ir 
vis didėjantis tautiečių abejin
gumas lietuviškam spausdintam 
žodžiui. Pirmosios ir antrosios 
kartos ateiviai gausiai iškeliau
ja amžinybėn (amžiaus vidurkis 
čia žymiai trumpesnis, negu šal
tesnio klimato kraštuose), o tre
čiosios ateivių kartos jaunimas 
sunkiai paskaito lietuviškai. 
Naujųjų ateivių čia tik sauje
lė, bet su jais daug blogiau: jų 
prieauglio būrelis būtų jau ne
labai mažas, bet... dauguma 
griežtai šalinasi nuo lietuviš
kos veiklos. Ir tai ne eilinių in
teligentų vaikai. Jie sukuria ne
lietuviškas šeimas ir sutirpsta 
svetimųjų knibždėlyne! Jų na
muose lietuviškas žodis, net ir 
kaip svečias, nebesilanko. Skau
di ironija, kad tėvų, save lai
kančių šiokiais ar tokiais lie
tuvybės veikėjais, jaunoji kar
ta griežtai atsiriboja nuo lietu
vių. Juos, su menkutėmis išim
timis, tenka galutinai nurašyti 
į tautinius nuostolius.

Naujųjų ateivių vaikų (šian
dien jau suaugusių) vos vieną 
nuošimtį tegalima priskirti prie 
rimtai besisielojančių tautiniais 
reikalais. Didžiausia nelaimė — 
nelietuviškų šeimų kūrimas. Tė
vai ramiausiai, atrodo, su tuo 
sutinka kaip su neišvengiamu 
įprastu reiškiniu. Tai skaudi 
tautinė drama, tai vėžys, kuris 
pagraužia ir kitų kraštų lietu
višką jaunimą. Gausesnėse skai
čiumi lietuvių bendruomenėse 
mažiau tai pastebima, bet pas 
mus kiekvieno lietuviuko ar lie
tuvaitės “nubyrėjimas” itin 
skaudus. Nevisada dėl to gali
me pakaltinti tėvus. Dažniau
siai jie kalti, kad nuo mažų die
nų nepratino savo jaunimo prie 
rimto bendravimo tik su savo 
kilmės vaikais.

Gausi ir gera spauda, lietu
viškos mokyklėlės, jaunimo or
ganizacijos, dažni jaunimo kon
gresai — tai faktoriai, kurie ga
lėtų žymiai sušvelninti šitą 
skaudžią tautinę lietuvių nelai
mę. Dauguma į viską žiūri skep
tiškai, gyvena dienos rūpestė
liais ir. .. tebūnie, kaip Dievas 
duos — juk ir kitataučiai geri 
žmonės...

Daugelis dedame gal ir per- 
dideles viltis į busimąjį pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą. 
Nors laukiamas kongresas ir la
bai sėkmingai pavyktų, bet kas 
po jo? Vėl pasiliksime užmirš
ti, apleisti ir kas dieną nykstan
tys (seniesiems išeinant, jaunie
siems nutaustant), be stipraus 
lietuviškumo pulso — spaudos, 
mokyklų, lituanistikos instituci
jų, jaunimo organizacijų ir... 
be tėvu bei senelių talkos lietu
viško darbo baruose.
Barra Funda, 1975. IV. 11

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Bendruomenės atstovai pritarė 
fondo reikalui ir kitiems su tuo 
susijusioms pasiūlymams. ALTa 
nematė reikalo steigti jungtinį 
fondą.

Visi konferencijos dalyviai 
sutarė, kad iki šiol atskirose vie
tovėse vykdyta ir vykdoma veik
la yra gera, davusi konkrečių ir 
teigiamų rezultatų. Ši nepapras
toji konferencija buvo laikyta 
uždara. Jai pasibaigus, buvo su
kviesti spaudos atstovai ir jie 
apie konferenciją išsamiai pain
formuoti.

šešėliai konferencijoje
Pasak “Naujienų” 1975. IV. 

18, į minėtą konferenciją atvy
ko ir “Reorganizacinės L. Bend
ruomenės atstovai, pirmą dieną 
jų buvo net keturi: Dr. Z. Dani
levičius, A. Juškevičius, dr. V. 
Dargis ir kan. Vac. Zakaraus
kas”. ELTos biuletenyje 1975. 
IV. 15 rašoma:

Negalima, deja, nepaminėti 
ir kaikurių faktų bei įvykių, ku
rie lemtingai palietė rūpestin
gai paruoštą konferencijos dar
bą.

Pasiskelbusios reorganizaci
nės Lietuvių Bendruomenės va
dovaujantieji astrienys pasišovė 
kalbamą nepaprastą Lietuvos 
laisvinimo darbo konferenciją 
panaudoti savo organizaciniams 
tikslams propaguoti. Atvykę be 
konferencijos rengėjų žinios, 
remiami ALTos pirmininko ir 
kelių kitų jos valdybos narių, jie 
nelauktai sudarė padėtį, kuri 
grėsė konferencijos pairimui. 
Kol padėtis buvo išlyginta, su
gaišta daug brangaus laiko ir 
konferencijos išvados dėlto la
bai nukentėjo.

JAV Lietuvių Bendruomenė
je įvykusio skilimo problemos 
toks jų žygis neišsprendė. Prie
šingai — šį sprendimą žymiai 
apsunkino. Mums atrodo, kad 
sprendimas yra galimas visiems 
priimtinu būdu, bet prie to mes 
grįšime kita proga.

Konferencijos atidarymo pro
ga buvo pareikštas viltingas įsi
tikinimas, kad suvažiavom ir su- 
skridom šaukiami bendro reika
lo, pareigos ir atsakomybės jaus
mo, kartu prisimenant 1917 me
tų Lietuvos valstybės kūrimo 
veteranus. Su dideliu apgailes
tavimu reikia pastebėti, kad kai- 
kurie konferencijos dalyviai to
kio sugretinimo nėra užsitar
navę. Galima užtikrinti, kad VLI 
Kas ir toliau dės visas pastan
gas derinti lietuvių ir Lietuvos 
laisvinimo organizacijų darbą ir 
bendradarbiaus visu nuoširdu
mu su visais, kurie tokio bend
radarbiavimo nori bei siekia ne 
vien žodžiais, bet taip pat savo 
laikysena ir žygiais.

Dar peranksti šią konferenci
ją vertinti, tačiau linkėtina, kad, 
iš laiko perspektyvos žiūrint, sa
vo išvadoje ji būtų teigiama lie
tuvių bendro darbo ir vieningu
mo išraiška.

Tuo tarpu visi tęskime ir 
plėskime užsimotuosius darbus 
šiuo Lietuvai grėsmingu metu.

Informacinis pranešimas
Užbaigusi dviejų dienų posė

džius, veiksnių konferencija pa
skelbė šį bendrą pranešimą:

Kaip paskelbta š.m. kovo 21 
d. VLIKo atsišaukime, Čikagoje 
balandžio 12 -13 dienomis buvo 
susirinkusi pagrindinių Lietu
vos laisvinimo darbo institucijų 
ir organizacijų konferencija. 
Šios konferencijos tikslai, trum
pai suglaudus, buvo aptarti su
sidariusią padėtį, sutarti ypatin
guosius uždavinius, priemones 
ir organizaciją šiems uždavi
niams vykdyti per ateinančius 
kelis mėnesius. Konferencija 

vienbalsiai sutarė, kad padėtis 
yra grėsminga Lietuvos valsty
bingumui ir lietuvių tautai. VLI 
Kas ir Lietuvių Bendruomenė 
buvo nuomonės, kad informaci
jos ir ryšių reikalui steigtinas 
laikinis informacijos - koordina
cijos centras, kuriame būtų at
stovaujamos 5-kios pagrindinės 
laisvinimo darbo organizacijos. 
ALTos nuomone, tokia koordi
nacija vykdytina tik per VLIKa, 
kuriam pažadamas pilnas bend
radarbiavimas.

VLIKas ir Lietuvių Bendruo
menė reiškė nuomonę, kad 
jungtinio ypatingojo fondo min
tis, kaip VLIKo paskelbta anks
čiau, buvo tikslinga. ALTos siū
lymu su Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
ja ir šia ypatinga padėtim apla
mai susijusiems uždaviniams fi
nansuoti Tautos Fondas tęsia 
“ypatingojo fondo” sutelkimo 
veiklą; ALTa teikia tai veiklai 
paramą.

Tai didysis prizas naujojoje 
Ontario loterijoje “Wintario”
Bet joje yra daug daugiau prizų. Vien 
tik pirmajame traukime bus keturiolika 
prizų po $10,000, šimtas dvidešimt — 
po $1,000 ir šimtai prizų po $100 — iš 
viso 1,350.

Naujoji “Wintario” loterija bus kas 
dvi savaites (kiekvieną antrą ketvirta
dienį), pradedant gegužės 15. O bilietai 
kainuoja tik po vieną dolerį. Juos galite 
gauti visur: maisto krautuvėse, benzino 
stotyse, spaudos kioskuose, smulkmenų 
krautuvėse, pieno parduotuvėse, resto
ranuose.
Štai kaip veikia “Wintario”
Kiekvieno traukimo bilietai paruošiami 
serijomis. Pavyzdžiui, pirmajame trau
kime bus bilietų iki 15 serijų. Serijos 
numeris yra išspausdintas šalia traukimo 
datos.

Jūsų bilieto numeris, sudarytas iš 
penkių skaitlinių, yra išspausdintas rau
dona spalva prie serijos numerio.

Jeigu jūsų serijos numeris yra toks 
pat, kaip ištrauktojo numerio, ir jūsų 
bilieto numeris atitinka laimintį numerį, 
laimite didįjį prizą — $100,000.

Jeigu jūsų serijos numeris yra skir- lykai, kuriais visi džiaugsimės.

Nauji nariai ir įnašai:
637. LKV S-gos Ramovė,

Hamitlono skyrius $100
638. Strodomskytės, Vandos atm. 100
639. Gudinskas, Bronius, Simcoe 400
640. Steiblys, Jonas, Hamilton 100 

įnašus papildė:
430. Jokubilius, Silvestras iki 550
431. Jokubilienė, Elenutė iki 550 

87. Kredito koop. “Litas” iki 1000
Si kartą esame susilaukę įnašų iš 

Hamiltono, Montrealio ir Delhi. V. 
Strodomskytės atminimui ir Įamžini
mui Įnašą, jai mirus š.m. balandžio 
2 d., davė stambus L. Fondo rėmėjas 
Julius Strodomskis. — Gražiu žodžiu 
minėtinas tabako augintojas Br. Gu
dinskas, įsijungęs į L. Fondo narių 
šeimą su stambesne suma. — E. ir
S. Jokubiliai, nors didelių išteklių ir 
neturi, tačiau lietuviškiems reika
lams visuomet suranda lėšų. — Taip
gi sveikintinas Kr. Koop. “Litas”, 
kuris savo reguliariu įnašų kėlimu 
yra tapęs pirmuoju L. Fondo tūks
tantininku Montrealyje. Ačiū!

KLF tarybos posėdyje š.m. balan
džio 15 d. pagal paduotus prašymus 
buvo priimtas toks pelno paskirsty
mas:

1. Švietimo komisijai ir litu
anistinėms mokykloms Ka
nadoje $4100

2. Jaunimo kongresui 1000
Iš viso $250

KLF VALDYBA

Mokosi lietuviškų dainų vaikų stovykloje Brazilijoje; viduryje — p. Bace-
vičienė, tautinių šokių grupės “Žilvitis” vadovė

Kaip laimėti 
s100,000.”

merį, jūs laimite didžiąją $10,000 sumą. 
Jeigu tik keturios paskutinės jūsų bilieto 
skaitlinės yra indentiškos ir išdėstytos ta 
pačia eile, kaip paskutinės laiminčio bi
lieto skaitlinės, jūs laimite $1,000. Jeigu 
tik trys skaitlinės yra indentiškos ir iš
dėstytos ta pačia eile, kaip trys laiminčio 
bilieto skaitlinės, jūs laimite $100.

Bilietai galioja, žinoma, tiktai tam 
traukimui, kuris išspausdintas ant bilie
to ir tinka laimėti tik vienam prizui.

Pirmasis traukimas gegužės 15 bus 
rodomas televizijoje. Taigi, galėsite ste
bėti laiminčio numerio traukimą. Vėliau, 
jei norėsite patikrinti laimėjusį nume
rį, galėsite rasti vietiniame laikraštyje.
Kaip atsiimti laimikius?
Atsiimti laimikiui reikia atnešti bilieto 
šaknelę arba atsiųsti ją paštu, įrašius 
savo pavardę, adresą ir telefono numerį 
šiuo adresu: Ontario Lottery Corpora
tion, Cumberland Terrace, 2 Bloor St. 
West, Toronto.

Tai taip galite laimėti. Bet tai tik 
pusė visos “Wintario” istorijos. Ir tai 
dėlto, kad per Kultūros bei Pramogų 
Ministeriją loterijos būdu sutelkti do
leriai padės puoselėti visokią veiklą bei 
įrengimus Ontario provincijoje. Tai da-

3. Kultūros komisijai 250
4. Skaidrių, kaip mokslo prie

monių, įsigijimui 250
5. Toronto “Gintarui” 200
6. Toronto “Atžalynui” 200
7. Hamiltono “Aukurui” 200
8. “Šatrijos” ir "Rambyno”

tuntams 200
9. Romuvos stovyklavietei 200

10. Toronto “Aitvarui” 100
11. Londono “Baltijai” 100
12. Londono studentų klubui 100
13. “Nepriklausomai Lietuvai” 100
14. Sporto klubui “Vytis” 100
15. Stp. Kairio inuz. vienetui 100
16. University of Alberta Press 600
17. Skaidrių sąsk. apmokėjimui 110

Paskirstyta iš viso $7910
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos 

prašymas lituanistinei stipendijai 
skirti visiškai buvo sutampantis su 
Kanados Lietuvių Fondo nusistaty
mu. Nutarta ją skirti, kai toks as
muo atsiras.

Iš administraciniams reikalams 
numatytų lėšų buvo paskirta:
1. “Tėviškės Žiburiams” $150
2. "Tėvynės Prisiminimų” ra

dijo vai. 100
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® PAVERGTOJE TEVYHEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
TRAUKINIO NELAIMĖ
“TŽ” 16 nr. buvo rašyta apie 

skaudžią traukinio nelaimę okupuo
toje Lietuvoje, remiantis iš Mask
vos gauta ir CBC radijo bei kaiku- 
rių dienraščių paskelbta žinia. Ten 
buvo minimas keleivinio traukinio 
susidūrimas su gazoliną gabenusiu 
traukiniu, šimtais skaičiuojamos gy
vybės aukos. Vilniškė "Tiesa”, va
dovaudamasi komunistams tokiais 
atvejais būdingu esminių duomenų 
nutylėjimu, balandžio 6 d. skaityto
jus painformavo vos keturiais sa
kiniais: “šių metų balandžio 4 die
ną Žaslių stotyje įvyko priemiesti
nio keleivinio dizelinio traukinio Nr. 
513, važiavusio iš Vilniaus i Kau
ną, avarija. Yra žmonių aukų. Su
daryta vyriausybinė komisija, tiria
mos avarijos priežastys. Ministrų Ta
ryba reiškia gilią užuojautą tragiš
kai žuvusiųjų giminėms ir artimie
siems.” Kadangi pranešimas skel
biamas ministerių tarybos vardu, žu
vusiųjų turėtų būti didelis skaičius. 
Eilinių eismo nelaimių ministerių 
taryba nepranešinėja, užuojautų žu
vusiųjų artimiesiem bei giminėm ne
reiškia.

RESTAURUOS DALĮ PILIES
A. Genetinio pranešimu “Tiesos” 

85 nr., Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto architektūros taryba balan
džio 2 d. patvirtino architekto V. 
Žemkalnio projektą, pagal kurį bus 
restauruota ir atstatyta Vilniaus že
mutinės pilies dalis, vadinama “ar
senalu”. Šiame pastate įsikurs Lietu
vos istorijos-etnografijos muzėjus. 
A. Genetinis savo pranešimą papil
do "arsenalo” istoriją tyrinėjusio ar
chitekto S. Lasavicko pateikiamais 
duomenimis: “Ankstyviausi medi
niai statiniai Gedimino pilies kalno 
papėdėje, prie pat Vilnelės ir Ne
ries santakos, atsirado dar XI-XII 
amžiuje. Medinė pilis XIII a. čia 
buvo sutvirtinta gynybinėmis mūro 
sienomis. XVI a. pirmoje pusėje ši 
pilies dalis buvo rekonstruota — pa
statyti dideli rūmai. Jų griuvėsiai 
stūkso ir šiandien. Ką jie primena? 
XVI a. pabaigos ir XVIII a. pra
džios Vilniaus panoramų graviūrose 
matyti dviaukštis pastatas, apdeng
tas dvišlaičiu stogu. Rūmai daugelį 
kartų rekonstruoti, suteikiant įvai
rių stilių bruožų. XVIII a. antroje 
pusėje dailininkas I*. Smuglevičius 
užfiksavo jau apgriuvusius, besto- 
gius rūmus. Dar vėliau jie buvo pa
versti kariniu sandėliu, įtvirtinimu.”

ATRAMOS PUNKTAI
Milicijai teisėtvarkos sargyboje lig 

šiol daugiausia talkindavo draugovi
ninkais vadinami įmonių bei įstaigų 
atstovai, tačiau jų talka pasirodė 
esanti permenka. Vidaus reikalų mi
nisterijos valdybos viršininko E. Ma- 
tuzanio pranešimu “Komjaunimo 
Tiesos” 30 nr., okupuotoj Lietuvoj 
dabar steigiami visuomenės ir mili
cijos atramos punktai: "Šių punktų 
svarbiausias uždavinys — koordinuo
ti visuomeninių organizacijų ir mili
cijos pareigūnų veiklą. Tai — liau-

SUDBURY,
LIETUVIŲ DRAUGAS — jau vys

kupas. Mons. Bernard Francis Pap
pin, S.S. Marie vyskupijos generali
nis vikaras, Christ the King parapi
jos klebonas, pakeltas vyskupu. Ba
landžio 11d. Christ the King parapi
jos šventovėje buvo jo šventimai. 
Dalyvavo 25 vyskupai, jų tarpe vie
nas kardinolas ir du arkivyskupai. 
Balandžio 13 d. čia atlaikė iškilmin
gas Mišias. Tuoj po Komunijos buvo 
įteiktos parapijos ir organizacijų do
vanos su sveikinimais. Lietuviams 
jis buvo labai geras ir duosnus. Ne
mokamai duodavo salę tautiniams 
šokiams ir bendruomenės susirinki
mams, o lietuvių religinei šalpai 
kiekvienais metais pridėdavo savo 
duosnią auką. Aldona Kručaitė ir 
Giedrė Poderytė, apsirengusios tau
tiniais drabužiais, įteikė jam dovaną 
— Fernando Albrechto meniškai iš
drožtą skulptūrą — Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslą. Kun. Anta
nas Sabas ta proga tarė padėkos žo
dį visų Sudburio lietuvių ir savo var
du. Vyskupui tas paveikslas labai pa
tiko ir augštai iškėlęs rodė žmo
nėms, kurie nepagailėjo katučių.

PAGERBTUVĖS. Juozui Venslo- 
vaičiui Juzės ir Antano Gataučių ini
ciatyva jų namuose buvo suruoštos 
pagerbtuvės jo pensijon išėjimo pro
ga. Dalyvavo daug tautiečių iš Sud
burio ir brolio šeima iš Toronto.

PETRAS TOLVAIŠĄ, kaip gabus 
ir pasižymėjęs šv. Aloyzo mokyklos 
mokinys, mokytojų buvo parinktas 
atstovauti visai mokyklai televizijoj.

GIEDRĖ PODERYTĖ išrinkta Sud
burio lietuvių jaunimo atstove į jau
nimo suvažiavimą Londone, kur bus 
svarstomi jaunimo kongreso P. Ame
rikoje reikalai.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ KLU
BAS “Geležinis Vilkas" surengė sa
vo metinę tradicinę vakarienę slova
kų salėje. Vyriausia šeimininkė J. 
Labuckienė drauge su N. Paulaitiene 
ir L. Remeikiene paruošė turtingą 
vakarienę, kurion buvo pakviesti vi
si Sudburio bei apylinkės lietuviai, 
nariai ir nenariai. Be vietinių daly
vavo Soo lietuvių atstovai G. D. Po- 
deriai. Susirinko tikrai pasigėrėtinas 
skaičius tautiečių. Sveikinimo žodį 
tarė klubo pirm. Stasys Krivickas, 
dėkodamas visiems, prisidėjusiems 
prie parengimo, ir kun. Antanas Sa
bas. Po vakarienės buvo šokiai. Akor
deonais grojo Aleksas Kusinskis ir 
Antanas Gatautis. Loterijai vieną 
dovaną davė V. Gudrūnas. Laimė nu
sišypsojo P. Juteliui, B. Stankienei, 

dies draugovių štabai, draugiškieji 
teismai, visuomeninių vaikų kamba
rių tarybos, deputatų grupės, gatvių 
komitetai, milicijos darbuotojai bei- 
jų visuomeniniai pagalbininkai...” 
Atramos punktais tikimasi sumažin
ti teisėtvarkos pažeidimus, kurių di
džioji dalis įvyksta po darbo gyve
namoje aplinkoje. Net 85% sunkių 
bei apysunkių kūno sužalojimų su
silaukiama dėl buitinių nesutarimų 
ir konfliktų. Pagrindinėmis priežas
timis E. Matuzanis mini girtavimą, 
triukšmavimą vėlai vakare ir naktį. 
Atramos punktai taipgi galės skirti 
didesnį individualų dėmesį nepilna- 
mečiams, kurie yra linkę pažeidinė
ti teisėtvarką.

NEAPŠVIESTAS GREITKELIS
Lietuvos pasididžiavimu yra tapęs 

Vilniaus — Kauno greitkelis, kuriuo 
daugiausia automobilių pravažiuoja 
7-9 v.r. ir 5-8 v.v. Kaunietis vairuo
tojas J. Našliūnas “Tiesos” 67 nr. 
pabrėžia vieną problemą: “Vairuo
tojams dažnai tenka važiuoti sute
mus arba prieblandoje. Saugiam eis
mui daug pavojų kelia magistralės 
ruožas per Vievio miestą: čia ir auto
busų stotis, ir mašinų stovėjimo aikš
telė, ir valgykla, ir kitos įstaigos. 
Gausu praeivių. Tačiau kelio ruožas 
visiškai neapšviestas, nėra šaligat
vių. Įjungus ilgas šviesas, čia va
žiuoti negalima, nes daug priešprie
šiais judančio transporto priemonių. 
Važiuojant su trumpomis šviesomis, 
sunku pastebėti šalikele ar skersai 
magistralės einančius pėsčiuosius. Ir 
vairuotojai, ir gyventojai laukia, ka
da baigsis ši netvarka.” J. Našliū
nas išryškina greitkelio planuotojų 
klaidą — jis turėjo būti nutiestas ne 
per miestą, o pro miestą.

STUDENTŲ LAIKRAŠTIS
Sidabrinę sukaktį paminėjo Kau

no politechnikos instituto studentų 
laikraštis "Už tarybinį mokslą”, ku
rio tiražas yra 3.300 egz. Pirmuoju 
jo redaktorium buvo prof. A. Pro- 
kopčikas, vėlesniais redaktoriais — 
dabartinis Vilniaus inžinerinės sta
tybos instituto prorektorius docen
tas S. Marčiulaitis, Kauno politech
nikos instituto prorektorius docen
tas C. Jakimavičius, docentas A. 
Gluosnis ir kt. Dabartinio red. J. 
Bačiulio pranešimu, šis seniausias 
augštosios mokyklos laikraštis Lietu
voje daug vietos skiria studentų 
mokslinei veiklai, komjaunimu! ir 
ateistinio auklėjimo problemoms.

TURISTAI KLAIPĖDOJE
Lig šiol turistines keliones laivais 

organizuodavo: po Viduržemio jūrą
— Odesos uostas, po Baltijos — Le
ningradas. “Gimtojo Krašto” 14 nr. 
pranešama, kad iš Klaipėdos specia
liu laivu į kitus Baltijos uostus pir
mą kartą išplaukė Lietuvos turistai. 
Tokiomis kelionėmis galės pasinau
doti ne tik lietuviai, bet ir turistai 
iš Sovietų Sąjungos. Klaipėdoje taip
gi bus leidžiama lankytis laivams su 
užsienio turistais. Juos yra pasiruo
šęs sutikti Klaipėdos ekskursijų biu
ras. V. Kst.

ONTARIO
S. Petrėnienei. Parengimas praėjo 
gražioj lietuviškoj nuotaikoj. Publi
ka pageidavo, kad būtų tokių paren
gimų ir dažniau.

GIMTADIENIAI. Stasys Tolvaišą 
atšventė savo gimtadienį drauge su 
tradiciniu metiniu kalėdojimu. Be 
klebono su vargonininku, daylvavo 
dr. J. šemogas su ponia, dr. J. R. D. 
Kačinskas su šeima, G. P. Petrėnai, 
A. J. Kručai su šeima. Ir senimas, ir 
jaunimas linksmai pasišoko bei pa
dainavo. — Jurgis Kriaučeliūnas ir 
dr. R. J. Romas taip pat gražiai at
šventė savo gimtadienius artimųjų 
draugų rateliuose.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
rengiamas LB Sudburio apylinkės 
valdybos gegužės 10, šeštadienį, slo
vakų salėje. Ta proga bus atžymėta 
sidabrinė lietuvių Tumo - Vaižganto 
šeštadieninės mokyklos sukaktis. 
Jaunimas atliks meninę dalį. Tauti
nių šokių repeticijos, kurioms vado
vauja Giedrutė Poderytė, eina pilnu 
tempu. Grasė Petrėnienė parašė Mo
tinos Dienai pritaikytą vaidinimėlį 
‘'Gėlės motinai”.

— Pranas Baltutis susituokė su 
Dwlya Salo. K. A. S.

Rodney, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas ža

da būti išskirtinai geras. Iš Toronto 
atvyksta kun. J. Staškus. Tai jauno
sios kartos ir gyvo žodžio paskaiti
ninkas. Išskirtinas įvykis šiai ir gre
timoms apylinkėms jaunos ir jau ži
nomos dainininkės A. Pakalniškytės 
iš Hamiltono pasirodymas. A. Pakal
niškytės laimėjimai dainoje yra ne
eiliniai, tad bus gera proga ir vi
soms gretimoms apylinkėms, kaip 
Londonui, Delhi, Windsorui, Wood- 
stockui, Chatham, ją išgirsti ir pasi
gėrėti. Tą pačią dieną įvyks ir lie
tuvių mokyklos uždarymas, vad. mo
kyt. E. Kojelaitienės. Po minėjimo
— vaišės. Nuoširdžiai visus kviečia
me ir laukiame svečių iš visur. Minė
jimas įvyks lietuvišku papročiu — 
pirmąjį gegužės sekmadienį, t.y. ge
gužės 4 d., 4.30 v.p.p., Rodney Com
munity salėje.

JAU SUSITARTA tarp augintojų 
ir bendrovių, kad augintojai paga
mintų 210 mil. sv. tabako, po 94 et. 
svarui (vidurkis). Kaina nebūtų ma
ža, bet neužmirština, kad trąšos pa
kilo dvejų metų laikotarpyje dvigu
bai, o darbininkų užmokestis — %. 
Dėlto vidurkio kaina yra tik paken
čiama. Kukurūzų kaina — apie $5.50 
bušeliui, soja pupelių — $3.30. Kor.

Ontario liberalų partijos daugiakultūrių reikalų komitetas surengė etninės spaudos atstovų pokalbį su provinci
nės partijos vadu R. Niksonu Toronte. Iš kairės: R. F. Niksonas, Kanados Etninės Spaudos Federacijos pirm. VI. 
Mauko, liberalų partijos daugiakultūrio komiteto atstovė L. Zwolak, etninės spaudos agentūros “New Canadian 
Publications” pirm. L. Mokrzycki

S HAMILTON
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 

ruošia viešą paskaitą tema “Testa
mentai”, kurią skaitys advokatas A. 
Judd - Juodgalvis gegužės 4 d. tuoj 
po 11 v. pamaldų Jaunimo Centre. 
Narės, prijaučiančios ir visi kiti tau
tiečiai kviečiami dalyvauti. Visi bus 
pavaišinti kava ir skanumynais.

GRAŽIAI PRAĖJO AV par. choro 
vakaras. Galėjo būti ir daugiau žmo
nių, bet užteko linksmos, geros nuo
taikos, entuziastingo sutikimo ir gau
sių katučių programos solistams. 
Vakaras buvo tradicinis, kiekvieną 
pavasarį choro rengiamas, bet šį sy
kį pats choras nekoncertavo — buvo 
pasikvietęs sol. J. Sriubiškienę ir 
sol. V. Verikaitj, kuriems akompana
vo muz. J. Govėdas. Solistai davė ir 
porą duetų. Publika buvo sužavėta. 
Ypatingai daug plojimų ir prašymų 
kartoti susilaukė J. Sriubiškienė, ku
ri Hamiltone jau nebe pirmą kartą 
ir, kiekvieną sykį čia atvykdama, su
silaukia vis didesnių publikos sim
patijų. Vakaro programą sklandžiai 
pranešinėjo choro pirm. G. Jasevi
čius.

PASITRAUKUS iš KLB Hamil
tono apylinkės v-bos sekretoriui, į 
valdybą pakviestas inž. Vyt. Zubas, 
kuris pradėjo eiti sekretoriaus par
eigas. Jis taip pat sutiko redaguoti 
ir KLB Hamiltono apyl. 25 metų 
veiklos sukaktuvinį leidinį.

PREL. DR. J. TADARAUSKĄ Ha 
miltono “Knights of Columbus” ap
dovanojo auksinės lentos įrašu, kaip 
iškilųjį katalikiškos veiklos darbuo
toją mieste. Tose iškilmėse dalyvavo

WINNIPEG,
MIRUSIEJI. Balandžio 5 d., pa

valgęs pusryčius, savo kambaryje, 
širdies smūgio ištiktas, 75 metų, 
mirė Julius Nausėda. Iš lietuvių Sv. 
Kazimiero šventovės palaidotas Elm
wood kapinėse. Po laidotuvių Lietu
vių Manitobos Klubo svetainėje bu
vo suruošti mirusio pagerbimui pus
ryčiai. — Ona Nolienė, sulaukusi 74 
metų, metus sirgusi kaulų vėžiu, mi
rė Sv. Bonifaco ligoninėje balandžio 
8 d. Palaidota iš Sv. Kazimiero lie
tuvių šventovės Brookside kapinėse. 
Po laidotuvių parapijos svetainėje 
įvyko pusryčiai, kurių metu, prašant 
mirusios šeimai, nebuvo jokių kal
bų. Liko liūdesy jos vyras Albertas, 
du sūnūs Vytas ir Aleksas (sūnus 
Albinas karo metu dingo Vokietijo
je), duktė Janina Kuncaitienė ir 4 
anūkai.

SKAUDUS ĮVYKIS. Balandžio 9 
d. ryta rastas automobilyje negyvas 
26 metų amžiaus Rolandas Timmer
man. Rolandas, kaip ir visa Timmer- 
manų šeima, reiškėsi lietuviškame 
gyvenime; apie 10 metų buvo Mišių

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

H a mil to no Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
MOKAME UŽ: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

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

VIČ ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151 

ir kitas lietuvis, tos organizacijos il
gametis veikėjas — inž. J. Kšivic- 
kis.

MIRĖ a.a. JUOZAS BILEVICIUS, 
93 metų amžiaus. Kilęs nuo Višty
čio, ūkininkas, savo laiku buvęs 
valsčiaus viršaičiu. Paskutiniais lai
kais gyveno Bajoruose, netoli Ky
bartų. Jo brolis, turėjęs sulietuvin
tą pavardę — Bilėnas, Pr., gen. šta
bo pulkininkas, mirė Sibiro tremty
je. A.a. J. Bilevičius palaidotas ba
landžio 16 d. Port Credit Sv. Jono 
liet, kapinėse. Paliko Hamiltone gy
venančią žmoną, sūnų St. Bilevičių 
ir dukterį Aid. Trumpickienę. Dar 
vienas sūnus gyvena Australijoj, 
brolis Montrealy, viena sesuo Fila
delfijoj ir viena Lietuvoje.

Į PARAPIJOS KOMITETĄ sugrį
žo dirbti Kęst. Norkus, kuris iš par. 
komiteto kelis metus buvo pasitrau
kęs.

SUSITUOKĖ balandžio 19 d. Al
dona Katelytė ir Algis Tribinevičius. 
Iškilmes atliko jaunosios giminaitis 
kun. L. Januška. Jaunavedžiai yra iš 
Orilijos, kur Algis dirba kaip mo
kytojas, o Aldona — ligoninėj gail. 
sesute. Jinai yra atvykusi čia prieš 
5 metus iš Lietuvos.

ALD. IR V. KĖŽINAICIAMS drau
gai surengė šaunų 10 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties paminėji
mą. Slapčiom susiorganizavęs jų di
delis būrys šeštadienio vakarą buvo 
užplūdę A. V. Kėžinaičių namus su 
valgiais, gėrimais ir dovanomis. De
šimties metų sukaktuvininkams tai 
buvo tikrai maloni staigmena. K. M.

MANITOBA
patarnautoju, dalyvaudavo jaunimo 
stovyklose, priklausė tautinių šokių 
grupei. Paskutiniu metu dirbo tak
sių bendrovėje, važinėjo naktimis. 
Balandžio 8 d., apie 11 v.v., pas tė
vus atvežė pritaikyti naują eilutę, 
mat, už poros dienų turėjo būti savo 
brolio Algio vestuvėse pirmuoju pa
broliu. Visa šeima ruošės vestuvėms. 
Netikėta mirtis pakeitė visą nuotai
ką. Algio vestuvės su Carol Valade 
įvyko balandžio 12 d. tyliai, daly
vaujant tik šeimos nariams ir arti
miesiems. Jungtuvės įvyko šv. Mi
šių metu, per kurias taip pat pa
krikštyta ir Stephanie Timmerman. 
Už Rolando vėlę Rožinis sukalbėtas 
sekmadienio vakarą laidotuvių kop
lyčioje. Karstas skendo gėlėse. Ba
landžio 14 d. įvyko gedulingos pa
maldos Sv. Kazimiero šventovėje, 
kuri negalėjo sutalpinti visų daly
vių. Daugeliui teko stovėti korido
riuje ir už durų. Po šv. Mišių ilga 
automobilių vilkstinė nusitęsė kapi
nių link. Palaidotas Visų Šventųjų 
kapinėse. Po laidotuvių pusryčiai 
įvyko Timmermanų namuose.

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

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

___________________________

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

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd. Toronto • Namai 767-7820

DELHI, ONTARIO
M. K. ČIURLIONIO, didžiojo daili

ninko ir muziko, šimto metų gimties 
sukaktį (1875) šios apylinkės lietu
viai paminėjo kovo 16 d. KLK Mote
rų Dr-jos Delhi skyriaus pastango
mis. Išsamią ir įdomią paskaitą skai
tė Nora Kulpavičienė, “Moters” žur
nalo redaktorė. Ji aptarė daugelį jo 
paveikslų, parodydama juos skaid
rėse. Minėjimą pradėjo Vanda Gar- 
nelienė, o už paskaitą padėkojo sky
riaus pirmininkė Juoze Žiogienė. 
Paskaitos klausytojai buvo pavaišin
ti pietumis, kuriuos patiekė taip pat 
minėjimo rengėjos. Kelionės išlai
doms padengti $25 paskaitininke pa
aukojo “Moters” žurnalui. Su žmona 
atvyko ir minėjime dalyvavo dr. A. 
Kulpavičius.

Kitą didžio lietuvio — vyskupo 
Motiejaus Valančiaus 100 metų mir
ties didesnės apimties minėjimą ma
noma suruošti rudeniop, nuėmus ta
bako derlių, skiriant minėjimo pelną 
religinei lietuvių šalpai. ,

ĮVAIRIŲ KEPINIŲ IŠPARDAVI
MĄ KLK Moterų Dr-jos Delhi sky
rius suruošė Sv. Kazimiero parapijos 
salėje kovo 23 d. Padarė kelias de
šimtis dolerių pelno. To paties sky
riaus narės (skyriuje jų yra per 50) 
nuo rudens iki pavasario kas sekma
dienį po 11 v. pamaldų paruošia ka
vą, arbatą ir įvairų sumuštinių pa
maldų dalyviams užkąsti ir drauge 
salėje pasikalbėti.

POBŪVIS, kurį organizavo balan
džio 5 d, Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino Delhi šaulių kuo
pos valdyba ir medžiotojų klubas 
“Vilkas”, įvyko modernioj Tillson- 
burgo Community Centre salėje, da
lyvaujant sesutėms Drūtytėms iš Či
kagos. Meniniu ir tvarkos atžvilgiu 
buvo vertingas renginys, tik gaila, 
kad atsilankiusių į tą koncertą buvo 
mažoka. Veikliai šaulių kuopai šiuo 
metu vadovauja pirm. St. Jakubic- 
kas, vicepirm. G. Rugienis, ižd. A. 
Rudokas, sekr. J. Rimkus, parengi
mų vadovė J. Žiogienė.

PRIEŠVELYKINES REKOLEKCI
JAS didžiosios savaitės pirmomis tri
mis dienomis šiais metais vedė kun. 
Juozapas Bacevičius, OFM. Jo rūpes
tingai paruoštos konferencijos vi
siems patiko. J. G.

Jūros šaulės St. Petersburge, Flori
doje: E. Daknienė, M. Baranauskie
nė, A. Lukienė

Sault Ste. Marie,
VISUOTINIS APYLINKĖS NARIŲ 

susirinkimas įvyko balandžio 6 d. 
Dalyvavo tiktai mažuma — 22 asme
nys. Valdybai pasiūlius, nutarta 
kviesti Motinos Dienos minėjimui 
Toronto tautinių šokių grupę “Atža
lynas”. Kanados Lietuvių Fondo įga
liotiniui J. Skardžiui prašant, nutar
ta skirti minėtam fondui $100. Da
nai Poderienei pasitraukus iš paren
gimų vadovės pareigų, iki sekančių 
valdybos rinkimų tas pareigas eiti 
pakviesta Zuzana Vanagaitė. Balan
džio 27 d. Folk Arts Council surengė 
koncertą, kuriame mūsų jaunimas 
pašoko porą tautinių šokių.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
įvyks gegužės 3 d. lenkų salėje. Me
ninę programą atliks Toronto “Atža
lynas”. Tai jau spėjęs pagarsėti me
ninis vienetas. Visi tautiečiai pasi
stenkime dalyvauti. Jeigu išpuola 
dirbti, pasikeiskime tą dieną. Taip 
pat pasikvieskime ir pažįstamus ki
tataučius. Maloniai kviečiame savo 
kaimynus Wawos ir Sudburio lietu
vius dalyvauti. Nesigailėsite, nes 
programa bus graži — tautiniai šo
kiai, solo, duetas ir vaidinimas “Sek
minių vainikas”. A. V.

J. A. Valstybės
A.a. LEONARDAS SIMUTIS, žur

nalistas ir visuomenės veikėjas, mi
rė Čikagoje balandžio 17 d. Velionis 
buvo žemaitis, gimęs 1892 m. Į JAV 
atvyko 1913 m., ką tik baigęs gim
naziją Maskvoje. Čia jis studijavo 
teisę, anglų kalbą, literatūrą, žurna
listiką ir sociologiją. Lygiagrečiai 
įsijungė į lietuvių katalikų draugi
jas, daugiausia dirbdamas su jauni
mu. Lietuvos nepriklausomybės pra
džioje buvo Tautos Fondo sekreto
rium ir vajaus vedėju. Per šią insti
tuciją sutelkė Lietuvai apie $350.000. 
Į Lietuvos III seimą krikščionių de
mokratų sąraše buvo išrinktas 1926 
m., bet sekančiais metais pasitraukė 
ir grįžo j JAV. Velionis yra vadova
vęs daugeliui organizacijų, jų tarpe 
Lietuvių R. Katalikų Federacijai, 
Lietuvių R. Katalikų Susivienijimui 
Amerikoje. Priklausė ALTos steigė
jų gretoms, buvo jos ilgamečiu pir
mininku, su kitais veikėjais suorga
nizavo BALFą. Spaudos darbą pra
dėjo dar jaunystės dienomis Lie
tuvoje, o giliausią vagą išvarė "Drau
ge”, dirbdamas jo redakcijoje 1927- 
68 m. Velionies veikla yra įėjusi 
ne tik į JAV lietuvių, bet ir Lietu
vos istoriją. Su jo mirtimi mūsų 
tauta neteko vieno žymiausių išeivių.

PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 
skirtą Lietuvių Fronto Bičiulių “Į 
Laisvę” numerį suredaguos Alė Rū
ta, Bernardas Brazdžionis ir Juozas 
Kojelis, gyvenantys Kalifornijoje.

DAIL. J. RIMŠAI padaryta sunki 
arterijų operacija. Ligonis, gyvenan
tis Santa Monica mieste, Kaliforni
joje, sveiksta dr. J. Gudausko prie
žiūroje.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
valdybos pirm. Vytautą Radžiu sun
kiai sužeidė pravažiuojantis automo
bilis. Jis gydosi Sv. Kryžiaus ligoni
nėje, kur jam teks praleisti ilges
nį laiką.

ELENA JUCIŪTĖ, sovietinių ka
lėjimų kankinė ir knygos “Pėdos 
mirties zonoje” autorė, dėl širdies 
sutrikimų mėnesį gydėsi Bostono li
goninėje. Grįžusi namo buvo pradė
jusi sveikti, globojama sesers, bet 
vėl buvo išvežta Bostono ligoninėn.

AUKSINIS LIETUVOS DUKATAS, 
nukaltas Vilniuje 1401 m., Niujor
ke įvykusiame retų monetų parda
vime buvo nupirktas už $60.000. Tie 
senieji Lietuvos dukatai buvo kala
mi iš gryno aukso.

SPECIALŲ VEDAMĄJĮ Baltijos 
kraštų reikalu — “Forgive Them 
Their Helplessness” paskelbė di
džiausias Čikagos dienraštis ■'Chicago 
Tribune”. Jame skaitytojams prime
nama beveik prieš 35 metus prasi
dėjusi sovietinė Pabaltijo okupaci
ja, tankų vikšrais sutriuškinusi Bal
tijos respublikų nepriklausomybę. 
Vienintelė tų valstybių “kaltė” — jų 
mažumas. Stalinas panoro jas pasi
glemžti, bet nepriklausomybės idėjos 
Kremlius neįstengė nuslopinti. Ji ir 
šiandien yra gyva šimtų tūkstančių 
atsiminimuose. Ji taipgi yra gyva ir 
JAV atsisakyme pripažinti Baltijos 
kraštus Sovietų Sąjungai. Laikraštis 
pastebi, kad dabartinė JAV vyriau
sybė šį faktą buvo pamiršusi, kol 
jį vėl iškėlė “Chicago Tribune” dien
raščio korespondentas Vašingtone 
Bill Anderson, patyręs, kad prez. G. 
Fordui siūlomas Pabaltijo atidavi
mas Sovietų Sąjungai. Dienraštis pa
brėžia kalnus laiškų bei telegramų, 
užgriuvusių Valstybės Departamen
tą, gausius protestus telefonu. Tai 
buvo gera pamoka šiai institucijai, 
liudijanti, kad nepriklausomybė ne
miršta po tankų vikšrais, kol tebėra 
gyva vilties kibirkštėlė žmonių šir
dyse.

Argentina
^ARGENTINOS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos 
posėdyje sostinėj Buenos Aires vai
kų piešinių konkursui pasiruošti 
komisiją sudarė: kun. J. Petraitis, 
MIC, L Simanauskienė, E. Šaulienė 
ir N. Zavickaitė. Komisija atrinks 
vaikų piešinius ir juos pasiųs į Či
kagoje "Eglutės” rengiamą konkur
są sidabrinės šio žurnalo sukakties 
proga. Vasario 16 šventės apžvalgą 
padarė ALOS Tarybos pirm. A. Mi- 
čiūdas, pabrėždamas Berisso Min
daugo Draugijos, Temperley “Auš
ros” choro bei kitų talkininkų nuo
širdų bendradarbiavimą. Ypač įspū
dingos buvo Lomas de Zamora vys
kupo Dcsiderio Collino atlaikytos 
pamaldos. Lietuvos gatvės lenteles 
Lanus mieste teks parūpinti patiems 
lietuviams. Jų reikės 40, kiekviena 
kainuos po 7.000 pezų. Siam tikslui 
bus suorganizuota speciali rinkliava. 
J. šiušis pasiūlė platesniu mastu su
rengti lietuvių trėmimo Sibiran mi
nėjimą, o P. Gudelevičius iškėlė ra
dijo valandėlės klausimą. Nutarta 
iniciatyvą perleisti jaunimui. Kun. 
A. Steigvilo, MIC, pranešimu, jau 
pradėtas ruošti ispanų-lietuvių kalbų 
žodynas, planuojama suorganizuoti 
lietuvių kalbos kursus jaunimui, su
stiprinti šeštadienines mokyklas iš 
JAV gautomis knygomis bei skaid
rėmis. Jieškoma daugiau mokytojų.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBA prane

ša, kad latvis dr. Edgars Dunsdorfs, 
buvęs Melburno universiteto profe
sorius, parašė dokumentinę knygą 
anglų kalba “The Baltic Dilemma”, 
kuri liečia Australijos de jure pri
pažintą Baltijos kraštų įjungimą 
Sovietų Sąjungon ir pateikia šio 
žingsnio kritiką. Knyga, jau renka
ma spaustuvėje, turės apie 320 psl. 
Užsakymus priima V. Ališauskas, 27 
Clarinda Rd., Essendon, Vic. 3040, 

Australia. Jos kaina: iki gegužės 1 
d. — $5, vėliau — $7.50.

VIKTORIJOS VALSTIJOS libera
lų partijos konferencijoje Bendingo 
mieste buvo priimta rezoliucija at
šaukti Baltijos valstybių pripažini
mą Sovietų Sąjungai, kai dabartinės 
opozicinės partijos vėl perims Aust
ralijos valdymą, šią rezoliuciją Moe 
liberalų skyriui pasiūlė ALB Lat
robe Valley seniūnė V. Koženiaus- 
kienė.

NEWCASTLE LIETUVIŲ CHO
RAS, įsteigtas 1955 m. pradžioje St. 
Žuko, kukliu pobūviu paminėjo veik
los dvidešimtmetį. Veiklos apžvalgą 
padarė vadovas St. Žukas. Plates
nio masto minėjimu bus choro su
rengta dainų šventė Newcastle mies
te. ALB apylinkės vardu chorą svei
kino pirm. A. Šernas.

Italija
A.a. MONS. DR. JONAS BIČIŪ

NAS, šv. Petro bazilikos kanaunin
kas, po ilgos ir sunkios ligos mirė 
balandžio 6 d., sulaukęs 66 metų am
žiaus. Velionis buvo baigęs Kauno 
kunigų seminariją, kunigu įšventin
tas 1938 m. Nepriklausomoj Lietu
voj vikaravo Subačiuje, Kupiškyje, 
Utenoje, vokiečių okupacijos metais
— Vilniaus katedroje. Pokaryje gi
lino studijas Romoje ir įsigijo net 
tris doktoratus — teologijos, bažny
tinės teisės, Rytų teologijos. 1958 
m. buvo paskirtas Romos Šv. Juoza
po šventovės rektorium, 1967 m. — 
šv. Petro bazilikos kanauninku. Ve
lionis buvo spaudos bendradarbis, 
kelių knygų apie auklėjimą bei jau
nimo švietimą autorius. Palaidotas 
balandžio 10 d. Romoje.

ŠV. METŲ LIETUVIŲ KOMITE
TĄ Romoje sudaro: vysk. A. Deks- 
nys, prel. L. Tulaba, A. Žemaitis, 
kun. V. Kazlauskas ir kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC. Pagrindinis lietuvių 
susibūrimas numatomas birželio 28
— liepos 3 d.d. šia tvarka: birželio 
28 — Romos ir katakombų lanky
mas; birželio 29 — dalyvavimas tarp
tautinėse pamaldose šv. Petro ba
zilikoje, Europos lietuvių sielovados 
pasitarimas; liepos 1 — Pasaulio 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės su
važiavimas; liepos 2 — priėmimas 
pas popiežių Paulių VI; liepos 3 — 
pamaldos prie lietuvių koplyčios šv. 
Petro bazilikoje, J. Stasiulienės va
dovaujamos tautinių šokių grupės 
koncertas, šią grupę sudaro mūsų 
tautinius šokius šokantis šveicarų 
jaunimas. Įvyks ir Lietuvių Kuni
gų Vienybės suvažiavimas, kuriame 
paskaitas skaitys kun. prof. P. Rabi
kauskas, SJ, ir prel. L. Tulaba.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO SĄJUNGOS ir 

marijonų Nottinghame leidžiamas 
žurnalas “Šaltinis" prieš penkerius 
metus pradėjo organizuoti savo 
spaustuvę, bet lig šiol dar neturė
jo visų mašinų ir buvo priverstas 
naudotis dalinėmis svetimtaučių pa
slaugomis. Žurnalo redaktoriaus ir 
spaustuvės vedėjo kun. Stepono Ma
tulio, MIC, pranešimu, dabar jau yra 
įsigytos paskutinės reikalingos ma
šinos, kainavusios daugiau kaip 1.000 
svarų. Jos leis pagerinti knygų 
spausdinimą ir “šaltinio" techninę 
pusę.

MONS. V. BALČIŪNAS, svečias 
iš JAV, vedęs Gavėnios rekolekcijas 
V. Vokietijoje, atvyko Britanijon. 
Rekolekcijas Britanijos lietuviams 
jis pradėjo balandžio 12-13 d.d. Ško
tijoje, o vėliau aplankė ir kitas di
desnes lietuviu kolonijas.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ Man
česterio Lietuvių Socialiniame Klu
be surengė skautų ir lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, vadovau
jamas pirm. V. Kupsčio. Paskaitą 
skaitė mokytojas D. Dainauskas. Me
ninei daliai atstovavo skautų sueiga 
su laužu, visų dalyvių bendrai padai
nuotomis dainomis. Minėjimas už
baigtas Tautos himnu ir skautų tra
dicine daina “Ateina naktis”. Skau
tų reikalams buvo surengta speciali 
loterija.

Šveicarija
A.a. JUOZAS TOMAS - TAMO

ŠAUSKAS, apie 70 metų amžiaus, 
kovo 8 d. mirė Ženevoje. Jis buvo 
tarnavęs Rusijos karo laivyne kari
ninku, kurį laiką — “Prez. A. Sme
tonos” laive Klaipėdoje. Pokario 
metais gyveno Augsburge, iš kur 
emigravo į JAV ir įsikūrė Niujorke. 
Išėjęs pensijon, persikėlė į Šveica
riją, kur yra jo sesuo Alina Tarno- 
šauskaitė-Rousso. Ruošėsi grįžti į 
JAV ir įsikurti Floridoje, bet mirtis 
sukliudė planus.

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
bei laisvo apsisprendimo II konfe
rencijoje Liucernos mieste vicepir
mininko pareigas ėjo dr. A. Gerutis, 
kaip Centro ir Rytų Europos tautų 
atstovas, be baltiečių, daugiausia pa
ramos susilaukęs iš ukrainiečių dele
gacijos. Konferencijai pirmininkavo 
dr. X. Leu, Liucernos atstovas Švei
carijos senate. Pradiniame posėdyje 
dr. A. Gerutis perskaitė Lietuvos di
plomatinės tarnybos šefo St. Lozorai
čio sveikinimą konferencijai. Kaip 
tik tuo laiku žymusis dienraštis 
“Der Bund” paskelbė Berne moky
tojaujančio šveicaro Hans Rychener 
knygos ištraukas, ši Berne leidžiama 
knyga yra skirta Baltijos valstybėms 
bei jų dabartinėms problemoms. Au
torius šias valstybes yra aplankęs 
keletą kartų dar jų nepriklausomo 
gyvenimo metais. Baltijos valstybių 
ir tautų reikalus jis dažnai gvildena 
šveicarų spaudoje. Konferencija pa
grindinį dėmesį skyrė Europos sau
gumui, pasisakydama už laisvės grą
žinimą sovietų pavergtoms tautoms.



Redaguoja Gabija Juozapavičiūtė ir Ramutė Birgelytė, talkinamos kolektyvo

Toronto “Atžalynas” vaidina Antano Gustaičio “Sekminių vainiką”. Nuotraukoje — vestuvinė scena S. Dabkus

Šiais metais nesnaudėm
TULSK VEIKLA 1974-75 AKADEMINIAIS METAIS

Š.m. kovo 12 d. įvyko meti
nis TULSK (Toronto Universi
teto Lietuvių Studentų Klubo) 
narių susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta nauja valdyba atei
nantiems akademiniams me
tams. Valdybą sudaro: pirm. 
Vytas Mickevičius, vicepirm. 
Dalia Sokolovaitė, parengimų 
vadovė Donata Žulytė, sekr. 
Snaigė Valiūnaitė, ižd. Andrius 
Gaputis. Vienas valdybos narys 
be apibrėžtų pareigų bus išrink
tas rugsėjo mėnesį.

1974-75 akademiniais metais 
TULSK valdybą sudarė: pirm. 
Algis Senkus, vicepirm. Daino
ra Juozapavičiūtė, sekr. Teresė 
Jurėnaitė, ižd. Arvydas Smai
lys, parengimų vadovė Sigita 
Dūdaitė ir narys Vytas Žulys.

Perėmusi Klubo vadovavimą, 
ši valdyba, kartu su buvusia pir
mininke Angele Abromaityte, 
praėjusiais metais birželio 15 
d. susirinko M. ir B. Abromai
čių viloje Wasagoje ir pirma
me savo posėdyje sudarė meti
nę TULSK veiklos programą. 
Kartu šiame posėdyje valdyba 
turėjo progos išsikalbėti ir iš
diskutuoti su M. Abromaičiu 
galimus studentų ryšius su Lie
tuvių Bendruomene.

Prasidėjus akademiniams me
tams, rugsėjo mėnesį Toronto 
universiteto Hart House patal
pose buvo suorganizuotas vyno 
ir sūrio vakaras, kuriame buvo 
proga susipažinti su naujais lie
tuviais studentais ir visais ki
tais, sugrįžtančiais į akademinį 
gyvenimą. Rugsėjo 21 d. būrys 
TULSK narių nuvyko į Strat- 
fordą, kurio garsiame teatre 
buvo vaidinamas Šekspyro vei
kalas “Love’s Labour’s Lost”.

Spalio mėnesį klubo susirin 
kime Antanas Šileika gvildeno 
temą “TULSK savarankiškumas 
ar bendradarbiavimas su 
ŠALSS”.

Studentai^ norėdami geriau 
pažinti senas europiečių tradici
jas, atsiminę “Student Prince”, 
išsinuomojo autobusą ir nuvy
ko į Kitchener miestą dalyvauti 
garsiame vokiečių “Oktober
fest”, kurio metu sėkmingai de
monstravo lietuviškas dainas.

Spalio pabaigoje Gabija Juo
zapavičiūtė, kuri, kartu su savo 
seserimi Dainora ir Laima Gus- 
tainyte (dabar Underiene), bu
vo plačiai keliavusi po Pietų 
Ameriką, supažindino studentus 
su šia kelione ir būsimu tre
čiuoju pasaulio lietuvių jauni
mo kongresu Brazilijoje.

Lapkričio pradžioje gausus 
studentų būrys nuvyko į “The 
Terrace” Toronte vienas kito 
“mokyti” čiuožti ant ratukų 
(roller skating). Tą mėnesį, kaip 
žinoma, Toronte įvyko metinis 
ŠALSS suvažiavimas, kurio pa
ruošime ir įvykdyme aktyviai 
dalyvavo TULSK valdyba ir 
daugelis narių.

Gruodžio mėnesį, norint pa
gelbėti studentams atsigauti po 
kieto semestrinio darbo ir sun
kių egzaminų, Lietuvių Namuo
se buvo suruošti tradiciniai Ka
lėdų šokiai.

Sausio mėnesį studentai, ne
gaudami autoritetingo paskaiti
ninko, patys diskutavo temą 
“Ar Lietuvos egzistavimas yra 
pateisinamas?” Šioje diskusijo
je studentai pareiškė daug ori
ginalių minčių, parodė labai 
gyvo susidomėjimo Lietuvos pa

dėtimi ir ateitimi. Tarp kitų, 
buvo labai įdomus pasiūlymas, 
kad TULSK imtųsi iniciatyvos 
šią temą perkelti į jungtinį lie
tuvių, latvių, estų ir ukrainiečių 
studentų susirinkimą, kuriame 
būtų priimtas ir nusiųstas tin
kamas memorandumas Kana
dos vyriausybei.

Tame pačiame susirinkime 
dalyvavo Živilė Juraitytė iš Bra
zilijos, kuri lankėsi Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se trečiojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso reikalais.

Sausio viduryje įvyko tradici
nė studentų slidinėjimo iškyla 
į Toronto universiteto “Outing 
Cabin”.

Vasario pradžioje, gavę kvie
timą iš Londono Universiteto 
Lietuvių Studentų Klubo, TU 
LSK nariai nuvyko į Londoną 
dalyvauti “Toilet Bowl” rung
tynėse tarp Londono, Windsoro 
ir Toronto lietuvių studentų, 
kurias torontiečiai “aktyviai” 
pralaimėjo. 

Vasario mėnesio susirinkime 
TULSK nariai diskutavo stu
dentų ryšius su Lietuvių Bend
ruomene. Vienbalsiu nutarimu 
buvo pasisakyta, kad studen
tams Lietuvių Bendruomenėje 
atstovautų Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Tas nutari
mas buvo perduotas Lietuvių 
Bendruomenei jungtiniame To
ronto Lietuvių Bendruomenės 
ir jaunimo organizacijų posė
dyje.

Kovo mėnesį Lietuvių Na
muose buvo suruošti gerai pa
vykę studentų šokiai. To pat 
mėnesio 12 dienos susirinkime 
Antanas Šileika vėl atnaujino 
klausimą apie TULSK priklau
symą ŠALSS. Daugumos nuta
rimu, TULSK įstojo nariu į ŠA 
LSS studentų klubų federaciją. 
Šiame susirinkime oficialiai bu
vo užbaigta 1974-75 akademinių 
metų TULSK programa ir iš
rinkta TULSK nauja valdyba 
ateinantiems metams.

Reikia apgailestauti, kad šiais 
metais pirmą kartą neįvyko Lie
tuvių Diena Toronto universite
te. TULSK valdybos dauguma 
keliuose posėdžiuose buvo nu
sistačiusi nerengti Lietuvių 
Dienos, nes jos programa kas
met kartojasi ir neįneša nieko 
naujo į lietuvių visuomenę. 
Taip pat mažai nelietuvių stebi 
jos parengimus. Bet čia yra ir 
kiti svarbūs momentai, kurie 
kalba atvirkščiai. Lietuvių Die
na sudaro progą studentų tė

vams susitikti savo vaikus aka
deminėje aplinkoje lietuviškos 
dvasios parengime. Jei kalbama 
apie kitataučius, svarbu, kad 
bent vienas jų dalyvautų Lietu
vių Dienoje ir taptų mūsų tau
tos draugu. Reikia skatinti, kad 
nauja TULSK valdyba ateinan
čiais metais vėl tęstų gražią 

• tradiciją — Lietuvių Dieną To
ronto universitete.

Šiais metais pirmą kartą TU 
LSK valdybos atstovas oficia
liai buvo nariu Toronto Lie
tuvių Bendruomenės taryboje. 
Tai pradžia. Pageidautina, kad 
Lietuvių Bendruomenė ateity
je atidžiau klausytų studentų 
nuomonių ir juos aktyviau 
trauktų į savo darbą.

Visi žino, kad betkurios or
ganizacijos vadovybė neįvykdys 
savo uždavinių, jei neturės ver
tingos paramos iš kitų, ne tik 
savo narių. Praėjusiais metais 
TULSK valdybai dažnai pagel
bėdavo “Tėviškės Žiburių” re
daktorius kun. dr. Pr. Gaida, 
duodamas pakankamai vietos 
savo redaguojamame laikrašty
je studentų reikalams; Lietuvių 
Namų valdyba, ypač administ
ratorius Algis Juzukonis, kuris 
visada padėdavo organizuoti 
studentų parengimus Lietuvių 
Namuose; tuometinis Toronto 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas M. Abromaitis, kuris 
dažnai teiraudavosi TULSK pir
mininko nuomonės įvairiais rei
kalais. Jiems visiems nuoširdus 
ačiū!

Algis Senkus, 
TULSK pirmininkas 

1974-75 akademiniais metais

Ateitininkuose 
vadovauja jaunimas

Toronto ateitininkai atšventė savo 
metinę šeimos šventę balandžio 19, 
šeštadienį. Tai pirmoji šventė, til
pusi vienoje dienoje vietoje įprasto 
savaitgalio, šeštadienio popietę stu
dentai ir moksleiviai bei jaunučiai 
praleido diskutuodami susirinkimuo
se. Vakare suėjo iškilmingajai ir 
linksmajai šventės daliai.

Šventės iškilmėje įžodžius davė 
jaunučiai, jauniai, moksleiviai ir stu
dentai. Matėsi kaip mūsų jaunimas, 
sugiedojęs savo himną ir recitavęs 
savo “Credo”, išdidžiai vaikščiojo sa
lėje, rodydamas naujai gautus ir 
sunkiai per metus užtarnautus ženk
liukus bei ateitininkų juosteles. Po 
metų veiklos, dalyvavimo susirinki
muose ir perėjimo per egzaminų 
komisijas jaunuoliai tikrai jautėsi 
verti viso dėmesio bei garbės šios 
šventės metu. Po įžodžių buvo neil
ga paskaita, skaityta Kęstučio šešto
ko, Moksleivių Ateitininkų Centro 
valdybos pirmininko iš Hamiltono, 
Ont. Jis kalbėjo apie valdybos sie
kimus bei veiklą. Dėmesys buvo 
kreipiamas j moksleivių globėjus, 
jų įjungimą, paruošimą bei įvertini
mą. Salėje visi 250 dalyvių nuošir
džiai reiškė savo padėką gausiu 
plojimu Kęstučiui už jo dvejų metų 
darbą.

Po labai skanios vakarienės bei 
pyragų su kava buvo proga visiems 
pasirodyti įvairioje ir įdomioje pro
gramoje. Pastaroji prasidėjo su jau
nučiais, kurie, užsidėję ant veidų iš 
popieriaus padarytus snapus, daina
vo vaidindami dainas apie žvirblius 
bei gandrus. Nors snapai nevisiems 
stipriai laikėsi ant trumpų nosyčių, 
visi išdainavo daineles, nors su ran
kute ir reikėjo snapus prilaikyti. Se
kė jaunių mergaičių modernaus sti
liaus šokis, labai sumaniai parengtas 
ir mergaičių su entuziazmu atliktas. 
Visus linksmino solo pasirodymai su 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Idėjiniai
Kokia

Kalbu lietuviškai ir domiuosi 
lietuvybe, dirbu lietuvišką dar
bą. Nekartą susidūriau su pro
blemom ir neaiškumais. Iki šiol 
dar vis galėjau kreiptis į vyres
nius visuomenininkus pagalbos, 
rasti laiko lietuviškiem parengi
mam, draugystėm ir idėjom. 
Tačiau jau keleri metai kyla 
man klausimai, kurie palieka 
manyje abejones ir nežinios 
jausmą.

1. Ar ilgai aš dar kalbėsiu lietuviš
kai ir ar mano susidomėjimas lietu
vybe skatins mane dirbti lietuvišką 
darbą? *

2. Jeigu aš dar būsiu lietuvė vi
suomenininke, kiek mano amžiaus 
žmonių bus į mane panašūs ir kiek 
iš mūsų galėsime dirbti kartu?

3. Ar pasiekusi vyresniųjų eiles ir 
Įgijusi patirties galėsiu atsakyti į 
visus jaunesniųjų klausimus, jeigu 
tokių dar bus?

Žiūrėkime realiai
Tai gal labai skeptiškas žvilgs

nis į ateitį, bet problema yra ir 
ją reikia išspręsti, jeigu nenori
me susilaukti neigiamų pasek
mių. Realiai pažvelkime į savo 
situaciją: mes esam beveik visi 
gimę Š. Amerikoje; susiduriam 
su kitokia kalba ir kultūra, kuri 
mums priklauso; mūsų aplinka 
yra amerikietiška ir kanadietiš- 
ka. Bet tai tik viena medalio pu
sė: mes esam beveik visi lietu
vių tėvų vaikai; beveik visi prie 
vakarienės stalo susiduriam ne 
tik su lietuviškais papročiais, 
bet ir su lietuvių kalba, kuri 
mums irgi sava; ne tik kalba, 
bet ir istorija, išgyvenimai. Sa
vaime aišku, tokiose aplinkybė
se iškyla labai svarbūs klausi
mai: kas esu, kam priklausau, 
ką turiu pasirinkti, su kuo turiu 
draugauti, kaip turiu kalbėti? 
Būnant ta karta, kuri pilnai įsi
jungė į amerikiečių ar kanadie
čių gyvenimą, neužmiršdama ir 
lietuvių gyvenimo, — identiteto 
klausimai darosi dažnesni ir 
svarbesni.

Tie neaiškumai iškyla įvairių 
organizacijų vasaros stovyklose, 
studijų dienose, suvažiavimuo
se. Tačiau kiek iš mūsų turime 
atsakymus į šiuos klausimus? 
Kiek organizacijos atsiliepia į šį 
susirūpinimą? Ar suvažiavimai, 
įvairios studijų dienos ir stovyk
los, iškėlusios šiuos klausimus, 
priėjo tam tikras išvadas?

Kas tie pietiečiai?
Ruošiantis trečiam jaunimo 

kongresui, girdime visokių aidų 
apie jaunimą P. Amerikoje. Sa
koma, kad jaunimas jau nebe
kalba lietuviškai, kad jau visa 
lietuvių kultūra yra nykimo pro
cese. Bet ar mes esam įsidėmė
ję, kad jaunimas Brazilijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje ne tik su
siduria su Pietų Amerikos kul
tūra ir kalba, ne tik yra pilni 
braziliečiai, argentiniečiai, urug
vajiečiai, bet taip pat ir miš
rių šeimų vaikai, trečios ar ket
virtos kartos jaunuoliai? Stebė
dami P. Amerikos situaciją, mes 
žiūrime į veidrodį, ateities veid
rodį, kuris mus pasivys, jeigu 
mes nesusirūpinsim. Mes visi 
esam antros kartos jaunimas. 
Kas bus už dviejų kartų? Ar dar 
iškils identiteto klausimai? Gal 
jo visai nebus?

Jaunimas visada buvo visuo
menės klaustukas. Tai duoda ga
limybę kiekvienam apgalvoti si
tuaciją ir jieškoti sprendimų. Ta 
galimybe reikia pasinaudoti. 
Jau nuo antrojo jaunimo kon
greso, kurio pagrindinė mintis 
buvo susiorganizavimas, mes 
stovime prieš naujovę — jauni
mo sąjungą. Jos gairės nėra pil
nai nustatytos, bet ji yra apsi
ėmus organizuoti trečiąjį jauni
mo kongresą.

Kodėl pietuose?
Galvojant apie šį kongresą, 

kyla pagrindinis klausimas: ko
dėl Pietų Amerikoje? Daug kas 
pasisako prieš tokią tolimą ke
lionę ir nežinomus rezultatus. 
Bet ar savo bendruomenės isto
rijoje nerandame panašių klau
simų? čia remiuosi Kanados 
Lietuvių Bendruomenės patir
tim, kurios susirūpinimas ma
žom ir negausiom lietuviu kolo
nijom buvo gyvas beveik nuo 
pirmos susiorganizayimo dienos. 
Kodėl suvažiavimas organizuo
jamas tokioje mažoje kolonijo
je? Kodėl reikia siųsti gerą ir 
didelę tautinių šokių grupę, kam 
išleisti tokius didelius pinigus 
tokiai mažai grupei žmonių?

Mes nevisada suprantame, 
kad lietuviai Europoje, P. Ame
rikoje yra dar mažesnė mažuma 
krašte, negu mes š. Amerikoje. 
Finansiniai jų trūkumai ne tik 
sukelia veiklos problemas, bet ir 
sumažina interesą bei išradin
gumą. Sustokime truputį galvo-
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jaunimo kongreso pagrindai
turėtų būti pagrindinė trečiojo 
ję apie save. Pagalvokime apie 
tas mažumas, kurioms mūsų at
vykimas ten sudaro ne tik 
džiaugsmą, bet ir sukelia inte
reso bei vienybės jausmą. Mūsų 
pasirodymai ten, mūsų studijų 
dienos bei stovyklos, suorgani
zuotos jiems, ne tik juos pabu
dins, bet gal ir pravers mūsų 
akis tiems klausimams, kurie 
kartais neateina į galvą. O pa- 
jieškojimas ir atradimas atsa
kymų į P. Amerikos lietuvių 
klausimus — kas yra lietuvis, 
kas yra lietuviška veikla, kodėl 
svarbu lietuviškai kalbėti, kas 
yra lietuviška kultūra, bus ir 
mūsų pačių praturtinimas bei 
paskatinimas rasti dėmesio ver
tus atsakymus, dėl kurių verta 
angažuotis lietuviškam gyveni
mui ir veiklai. Mūsų yra perma- 
žai, kad leistume ir mažiausiai 
kolonijai numirti. Kiekvieno 
mūsų jėgos yra naudingos, jeigu 
norime išlikti lietuviais.

Pagrindinė mintis
Čia ir prieinu prie išvadų. 

Mano supratimu, šis kongresas 
organizuojamas P. Amerikoje 
siekiant pirmiausia pagyvinti 
grupę jaunų žmonių, kurie tur
būt gali padaryti tiek pat, kiek 
ir mes. Kongresas P. Ameriko

Po pasitarimo jaunimo kongreso reikalais Sao Paulo, Brazilijoje. Antroje eilėje pirmas iš kairės — kun. A. Sau- 
laitis, SJ, trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pirmininkas; pirmas dešiniajame krašte — Alg. Sliesoral- 
tis, BLB pirmininkas; Živilė Juraitytė, Brazilijos lietuvių jaunimo komiteto narė; Romas Kasparas, PLB valdybos
vicepirmininkas jaunimo reikalams

Žinių žiupsneliai
• III PLJK KANADOS ATSTOVŲ 

RINKIMAI įvyks 1975 m. birželio 
1 d. Norintys kandidatuoti į atsto
vus (18-30 m. amžiaus rinkimų die
ną) turi pareikšti norą kandidatuoti 
raštu savo apylinkės atstovų rinki
mų komisijai per apylinkės LB val
dybą bei KLJS tarybos narį iki ba
landžio 28 d. Kandidatų kvalifikaci
jos bei rinkimų taisyklės buvo pa
skelbtos “Tėviškės Žiburių” 15 nr., 
1975. IV. 10 “Jaunimo Žiburių” sky
riuje.

• KANADOS JAUNIMO SUVA
ŽIAVIMAS įvyks Londone, Ont., ge
gužės 17 -19 d.d. University of West
ern Ontario patalpose. Registracija 
bei informacija per Liną Kairį arba 
KLJS valdybą. Kviečiamas dalyvauti 
visas jaunimas. Dalyvaus ir JAV jau
nimas bei JAV LJS tarybos nariai. 
Tai jau trečias šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas aptarti 
jaunimo veiklos reikalams.

• TALKA PIETŲ AMERIKAI: Ar
gentinos, Urugvajaus ir Brazilijos 
jaunimas pageidauja organizacinėje 
veikloje patyrusių iš š. Amerikos, 
kad atvyktų bent nuo vasaros iki 
kongreso talkinti JK ruošos darbuo
se. Maistas, butas ir pragyvenimas 
būtų jų parūpintas. Kreiptis pas R. 
Kasparą, PLB vicepirm. jaunimo rei
kalams, 220 Southcote Rd., River
side, Ill. 60546, USA.

• III PLJK bus 1975 m. gruodžio 
20 d. — 1976 m. sausio 7 d. Tai Ka
lėdų atostogų laikotarpis. Kongreso 
pradžia bus Argentinoje, Buenos Ai
res mieste, tęsis Urugvajuje, Monte
video mieste, ir baigsis 1976 m. sau
sio 7 d. Brazilijoje, Sao Paulo mieste.

• VYKSTANTYS Į LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESĄ PIETŲ 
AMERIKOJE turi turėti įrodymą, 
kad priklauso Lietuvių Bendruome
nei ir yra užsimokėję nario mokestį, 
nes kitaip negalės naudotis ekskur
sija, kurią organizuoja PLB valdy
ba. Turi būti LB narys bent 6 mė
nesius prieš išvyką. Taigi, reikia 
gauti nario kortelę jau nuo 1975 m. 
liepos 1 d. Tokios yra “Charter 
flight” taisyklės JAV.

• KANADOS LIETUVIŲ JAUNI
MO SĄJUNGOS VALDYBA kartu su 
KLB valdyba yra išsiuntusi apylin
kių pirmininkams bei KLJS tarybos 
nariams atstovų rinkimų Kanadoje 
taisykles. Visi jas turėjo gauti kovo 
mėn. gale. Balandžio mėnesio pra
džioje buvo išsiųsti papildymai bei 
paaiškinimai apylinkių atstovų rin
kimų komisijoms. Komisijų užduotis

lietuvių jaunimo kongreso mintis?
je iškels tų kraštų lietuvių jau
nimą, įrodys, kad jis gali lygiai 
tiek pat, kiek ir visi kiti; svar
biausia, jiems duos į ką pasižiū
rėti, su kuo identifikuotis.

Mes, Š. Amerikos jaunimas, 
turime būti labai stiprūs ir įsi
tikinę. Mes turime patys turėti 
didelį pasitikėjimą savimi, kaip 
lietuviais, kad šis užsimojimas 
pasiektų gerų rezultatų. Kongre
sas — tai tik didelio namo pa
matai. Jie turi būti labai stipriai 
pastatyti. Manau, kad pagrindi
nė kongreso mintis turėtų būti 
aptarimas jauno lietuvio ar lie
tuvės identiteto. Trečiasis jau
nimo kongresas turi nurodyti 
jaunuolei ar jaunuoliui kelią, 
kuriuo einant jam būtų leng
viau surasti atsakymus į savo 
identiteto klausimus. Tuo būdu 
įgysime didesnį pasitikėjimą sa
vimi bei savo veikla ir įsitikinsi
me, kad P. Amerikos, Australi
jos ir Europos jaunimas yra ly
giai tiek svarbus, kiek ir Š. 
Amerikos.

Klausimai ir atsakymai
Ruošiantis jaunimo kongresui 

ir kongreso metu turėtume atsa
kyti į šiuos tris klausimus, ku
rie yra ne tik man, bet ir dau
geliui esminiai.

— tikrinti kandidatų kvalifikacijas, 
pasirūpinti rinkimais, pranešti iš
rinktų atstovų vardus vyriausiai rin
kimų komisijai ir tuo baigti savo 
veiklą.

• ATSTOVŲ RINKIMŲ KOMISI
JOS JAU SUDARYTOS sekančiose 
apylinkėse: Londone, Ont., Monrea
lyje, PQ., Sudbury, Ont., Otavoje, 
Ont. Tikimasi, netrukus praneš apie 
savo komisijas ir kitos apylinkės.

• KANADA GALI SIŲSTI 26 AS
MENIS Į KONGRESĄ. Kanadai yra 
paskirta 17 atstovų į III PLJK. Gau
ta žinia, kad taip pat galima siųsti ir 
antrininkus. Kanadai tenka 9 antri
ninkai. Atstovai paskirstyti pagal 
apylinkėse gyventojų skaičių, antri
ninkų tenka kiekvienai apygardai po 
vieną. Taigi, iš viso Kanada gali siųs
ti 26 asmenis atstovauti Kanadai stu
dijų dienose, kurios bus uždaros.

• JAUNIMO KONGRESO ŠŪKIS 
“Tėvų žemė Lietuva — mūsų širdy 
visada!” Šūkis kilo iš Pietų Ameri
kos jaunimo bendruose trijų kraštų 
pasitarimuose. Taigi, šiame kongre
se dėmesys kreipiamas lygiagrečiai 
į išeivijos ir Lietuvos jaunimą.

• “ARGENTINOS JAUNIMAS” — 
tai lietuvių jaunimo laikraštėlis. Jis 
leidžiamas ispanų ir lietuvių kalbo
mis. Redaktorius — Karolis Baltrū
nas. Jam talkina Nclida Zavickaitė 
ir Nelida Burbaitė. Jame per 18 pus
lapių supažindinama su III PLJK, 
su Lietuvos geografija, klimatu. Ap
rašyti tautiniai lietuvių šokiai. Vie
nas puslapis skirtas lietuvių kalbai 
mokytis. Atspausdintos A. Solženici- 
no knygos “Gulago salynas" ištrau
kos apie Pabaltijo kraštus.

• PLJS RYŠIŲ CENTRAS buvo 
įsteigtas antrojo PLJK atstovų Kent 
universitete vykusiose studijų dieno
se. Jis atsakingas PLJS valdybai, ku
riai vadovauja kun. Antanas Saulai- 
tis, SJ, Brazilijoje. PLJS valdyba 
tvirtina vadovybę, veiklą ir pave
da vykdyti įvairius uždavinius.

• EKSKURSIJOS I PIETŲ AME
RIKĄ. Kelionės kaina gali siekti iki 
$500. Ekskursijoje kviečiami daly
vauti visi lietuviai — jaunimas bei 
vyresnieji. Norinčius ekskursijoje 
dalyvauti registruoja Saulius Mika- 
liukas (III PLJK Išvyka, 4428 So. 
Rockwell, Chicago, Ill. 60632, USA. 
Tel. 312-476-0601).

• KONGRESO TALKAI iš Š. Ame
rikos išvyko Marija Saulaitytė į Bra
ziliją balandžio pabaigoj, Daiva Vait
kevičiūtė (taip pat į Braziliją) iš
vyks gegužės pabaigoj; į Argentiną

1. Kalbos ir veiklos klausimas: ne
mokėdami savo kalbos, uždarome sau 
kelią į betkokią lietuvišką kultūrą, 
į betkokią organizacinę veiklą.

2. Organizacinės veiklos klausi
mas: jeigu mes dirbsime negalvoda
mi apie ateitį ir jos pasekmes, pa
mažu tas darbas nugrims ir paliks 
mus stovinčius ir pražilusius. Mes 
turime ugdyti ne tik naujas idėjas, 
bet ir jų vykdytojus bei naujus vi
suomenininkus.

3. Tęstinumo klausimas: organi
zuotą darbą dirbdami, dalyvaudami 
veikloj, mes paliksime gaires jau
nesniems

Prieškongresiniame laikotar
pyje ir kongreso metu mes turi
me surasti būdus, kaip galime 
ne tik atsakyti į šiuos klausi
mus, bet ir būdus, kaip sudo
minti tuos, kurie gal visai neno
ri šių klausimų kelti. Turėdami 
atsakymus, mes savo rankose 
laikysime identiteto gaires, ku
rios pašalins abejones bei neži
nios jausmus ir pažadins įsitiki
nimą, kad tai, ką jaunuolis gavo 
gimdamas lietuviu, amerikiečiu, 
kanadiečiu, braziliečiu, austra
liečių .. ., yra vienas ir tas pats 
gyvenimas, reikalaująs geresnio 
susiorganizavimo ir didelės vie
nybės.

Rasa Lukoševičiūtė,
Montrealis

vyks sesuo M. Igne Marijošiūtė (rug
sėjo mėnesį) ir Rasa šoliūnaitė. 
Trūksta dar norinčių važiuoti į 
Urugvajų.

• BRAZILIJOS JAUNIMO VEIK
LA. čia lietuviai jaunimu laiko iki 
35 m. Jaunimas sudaro 45% visų lie
tuvių Brazilijoje. Veikia jaunimo 
sambūris “Žilvitis”, kuriame yra 55 
nariai. Tautinių šokių grupė “Nemu
nas", vadovaujama Jono Lukoševi
čiaus, dažnai pasirodo televizijoje, 
tarptautinėse varžybose; dalyvavo
1972 m. JAV-se tautinių šokių šven
tėje. Veikia ateitininkų moksleivių 
kuopa. Skautams vadovauja kun. H. 
Šulcas. Stovyklos ruošiamos mažame
čiams ir jau paaugusiems. Pastarai
siais metais stovyklautojų skaičius 
didėja.

• AKADEMINIO BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ SAMBŪRIO tikslas — 
jungti lietuvius akademikus ir pro- 
fesijonalus, jų mokslą ir polinkius 
panaudoti lietuviškiems reikalams.
1973 m. sudaryta komisija, kuri pa
renka lietuviškus veikalus, parūpina 
portugalų kalba vertimus, skelbia in
formacijas, kuriomis braziliečiai su
pažindinami su lietuviais ir Lietu
va. Ruošiami pietūs baigusiems 
mokslus. Vadovauja Algirdas Slieso- 
raitis.

• BRAZILIJOS LIETUVIŲ LITE
RATŪROS BŪRELIS veikia nuo 
1971 m. Kalbamasi susirinkimuose 
literatūros klausimais, skaitomi bei 
deklamuojami parinkti kūriniai, su
sipažįstama su tiek senesnių laikų 
rašytojais, tiek su pačiais naujausiais. 
Dalinamasi žiniomis apie lietuvius iš
eivijoje ir Lietuvoje. Būrelis platina 
lietuviškas knygas, plokšteles. Vado
vauja Alfonsas Petraitis ir H. Mo- 
šinskienė.

I



Torontiškio ‘tGintaro” šokėja Rasa Dargytė šokio metu, besiruošiant 
koncertams Nuotr. O. Burzdžiaus

GINTARIETĖS PRISIMENA “GINTARĄ”
“Miško balsas suskambėjo, 

bet tik girdis aidas jo . . . ”, Pri
simenu šiuos žodžius ir mūsų 
entuziazmą liaudies dainoms 
bei šokiams. Daina, nuotaika ir 
vadovas V. Turūta tada lydėjo 
mūsų torontiškio “Gintaro” gru
pę į antrą tautinių šokių šventę
1963 m. Jis įkvėpė drąsos šokti 
televizijos programoje, Lietu
vių Dienose bei kituose paren
gimuose ir minėjimuose.

Niekada neužmiršiu kelionės 
į pasaulinę parodą Niujorke
1964 m. Jauniausias dalyvis bu
vo mūsų gabus ir bailus 13 me
tų akordeonistas Algis Dimskis. 
Traukinio kelionėje jis mums 
padėjo išdainuoti visas daino- 
rėlių dainas. Atvažiavus j Niu
jorką, prasidėjo mūsų vargai 
— pasimetėm požeminiame ir 
pavėlavome į bendrą repeti
ciją. Neužmirštamas buvo sek
madienio pasirodymas. Saulė 
negailestingai kepino šokėjus, 
kad net batų padai nuo asfalto 
pradėjo tirpti. Pagalvojau — 
kaip Rūta Lee gali pranešinėti 
programą su tokia šypsena, kai 
termometras rodė 98°.

Tada “Gintaro” grupė nebu
vo didelė — maždaug 20 šokė
jų. Bet mažo būrelio didelė 
draugystė rišo mus visus. Ne 
tik kartu šokom repeticijose, 
bet ir kartu eidavom šeštadienių 
vakarais Į lietuviškus šokius. 
Ten, pilni jaunystės nuotaikos, 
eidavom ratelius ir dainuoda
vom liaudies dainas . . .

Dešimtmetis greitai praėjo. 
Su geriausiais linkėjimais ir 
ašarom atsisveikinom su “Gin
taru”, pereidami į veteranų ei
les. Dvi “Gintaro” porelės ne
pasidavė ir šiandien tebežygiuo- 
ja kartu. Viena jų — dabarti
niai “Gintaro” vadovai.

Nauji ir jaunesni veidai už
ėmė mūsų vietas. Jų tarpe — ir 
buvusios paukštytės . . . Bet ir 
jų laikas atėjo skirtis bei skristi 
kita linkme.

Šiandien mes, veteranai, grįž
tam į praeitį. Nors kojos su
minkštėjo bei vienas kitas žilas 
plaukas atsirado, vėl mėginam 
sušokti bent vieną šokį. Per re
peticijas su klaidom ir juoku 
ateina tie jaunystės prisimini
mai ir lietuviška “Gintaro” nuo
taika. Uždustam ir pagalvojam, 
kaip seniau galėjom atlikti 3 
šokius iš eilės po nemiegotos 
nakties ir nevalgę pietų! Jėgų 
vis atsirasdavo, nes jautėm, kad 
turime atlikti savo uždavinį. Ar
tėjant “Gintaro” koncertui, 
mes, buvusieji gintariečiai, svei
kinam dabartinius šokėjus, mu
zikantus, dainininkus, vadovus. 
Linkime ilgiausių metų. Tegul 
torontiškio “Gintaro” vardas 
niekad nenustoja skambėjęs!

Buvusi gintarietė
Giedrė

“Šok, trypk subatėlę, 
mergužėlę pašokdink ..

Šiuos žodžius daug, daug kar
tų esu girdėjusi. Jie man pri
mena daugelį valandų darbo, 
repetavimo ir pagaliau išmok
tą šokį Subatėlė. Bet tie žo
džiai kartu sukelia ir norą šok
ti. Tai tokie linksmi, lengvi žo
džiai. Kai aš išgirstu tuos žo
džius, atsimenu praleistą laiką 
“Gintare”.

Kai įstojau į Toronto “Gin

taro” tautinių šokių grupę, ji 
jau buvo iškilusi — dalyvavu
si dviejose tautinių šokių šven
tėse, koncertavusi daugelyje 
Šiaurės Amerikos miestų. Tą 
rudenį, kai aš pradėjau šokti, 
ruošėmės vienai labai svarbiai 
išvykai, būtent, į Europą kartu 
su skautais, kurie šią išvyką 
rengė. Aš buvau labai nepripra
tusi tiek daug repetuoti, tiek 
daug atsiminti. O kai reikėjo 
Aštuonytį išmokti, tai maniau, 
kad galą gausiu. Buvo labai 
sunku, reikėjo daug energijos 
ir mums, ir mokytojams.

Tą žiemą taip pat turėjome 
šokti ir įvairiuose kituose pa
rengimuose. Dėlto laiko buvo 
maža, o darbo daug. Atėjo pa
vasaris ir “Gintaro” koncertas, 
kurio pelnas buvo skirtas ke
lionei į Europą. Koncertas pra
ėjo su dideliu pasisekimu. At
simenu, kad mano karūnėlė nu
krito šokant Aštuonytį. Buvo 
baisu! Nežinojau ką daryti — 
juoktis, kaip mus mokė, ar 
verkti? Gerai, kad tas šokis 
toks greitas, tai greitai viskas 
pasibaigė.

Europa! Vakarą prieš išskren- 
dant iš Toronto negalėjau mie
goti. Jau prieš dvi savaites bu
vau pasiruošusi ir persiruošusi. 
Nebuvo kas veikti — tik sėdė
ti, laukti ir jaudintis. Kai pa
galiau pakilo lėktuvas, pama
čiau debesis ir dangų. Atrodė, 
kad aš tikrai skrendu į toli
mas šalis ... viena. Bet apsidai
riusi pamačiau savo drauges, 
draugus ir pažįstamus. Pasiju
tau kaip namie. Ir tikrai per 
visą kelionę mūsų grupė kelia
vo ir gyveno šeimyniškoje nuo
taikoje. Visi gerai pažinojo vie
nas kitą, užtardavo viens kitą, 
padėdavo viens kitam.

Kelionė buvo smagi, įvairi ir 
labai greitai praėjo. Pergreitai. 
Aš buvau pilna įspūdžių. Ma
čiau naujų vietų, pergyvenau 
daug dalykų — gerų ir nevisai 
gerų. Aš jaučiausi, kad daug 
išmokau Europoje kartu su sa
vo šokių grupe. Grįžus į To
rontą, gyvenimas atrodė toks 
vienodas, toks neįvairus. Labai 
norėjau grįžti į tą tolimą Eu
ropą, kurią buvau pamilusi.

Man atrodo, kad Europoje 
“Gintaro” grupė iškilo labai 
augštai. Po kelionės kvietimai 
daugėjo, bet tuo pačiu ir dar
bas gausėjo. Buvome išvažiavę 
Čikagon į tautinių šokių šven
tę, į Otavą, Montrealį ir kitus 
miestus. Pavasarį vėl šokom sa
vame koncerte-baliuje. Ten at
sisveikinome ir paskutinį kartą 
šokome su “senais” gintarie- 
čiais. Visi tie, kurie garsino 
“Gintaro” vardą, pasitraukė dėl 
įvairių priežasčių. Daug kas su
mainė žiedus tą pavasarį. Kiti 
susidraugavo. Labai buvo įdo
mu visus šokėjus grupuoti į 
poras ir paskui pažiūrėti, ar kas 
iš to išeis... Daug kartų šo
kau Sadutę, atsisveikindama su 
kuria nors gintariete. Atrodė, 
kad mūsų būrys mažėjo.

Praėjusį pavasarį “Gintaro” 
tautinių šokių grupė tapo an
sambliu. Prie tautinių šokių bu
vo prijungtas orkestras ir mer
gaičių oktetas. Tą pavasarį bu
vo to pilno ansamblio koncer
tas su šimtais šokėjų, muzikan-

Šiandien nė vieno nebestebi
na sukaktys. Įvairių jų turime 
ir dar daug turėsime. Tačiau di
desnio dėmesio susilaukia jau
nimo veiklos sukaktys, taip pat 
jau rašomos dviženkliais skait
menimis. Reikia manyti, kad tą 
didesnį dėmesį sukelia džiaugs
mas: jei išeivijoje užaugusios 
jaunimo grupės savo veiklą jau 
dešimtmečiais skaičiuoja, reiš
kia nėra pagrindo kalbėti apie 
netikrą ateitį, stoką tautinio 
spinduliavimo tarp didžiųjų tau
tų ir kultūrų.

Torontiškio “Gintaro” dvide
šimtmetis yra vienas tų ateities 
užtikrinimą skelbiančių spindu
lėlių.

Dar nė dabartinio vardo ne
turėdamas, jis 1955 m. pradėjo 
savo pirmuosius žingsnius. Įstei
gė ir globojo Toronto “Šatrijos” 
bei “Rambyno” skautų tuntų 
vadovybės. Buvo mokomas pa
tyrusios mokytojos A. Ličkūnai- 
tės-Miliuvienės, kuri tolimes
niam grupės augimui padėjo 
stiprius pagrindus. Vadovei po 
poros metų persikėlus gyventi 
į JAV, buvo pakviestas vado
vauti Vyt. Turūta. Per dešimtį 
reguliaraus darbo metų jis 
“Gintarą” išvedė į pirmaujan
čias tautinių šokių grupių eiles, 
paruošdamas jaunesnių instruk
torių, kurie domėjosi tautinių 
šokių menu ir, progoms pasitai
kius, lankė tautinių šokių mo
kytojams ruošti kursus. Jaunes
niems pasiruošus, Vyt. Turūta 
pasitraukė iš vadovo pareigų, 
likdamas iki šių dienų talkinin
ku ir instruktoriumi. Grupę 
perėmė J. Karasiejus su nauju 
užsimojimu šokėjų skaičių pa
didinti ir pagal amžių suskirs
tyti į tris grupes. Vaikų grupei 
ėmė vadovauti D. Balsytė-Va- 
ladkienė, jaunesniųjų — R. Na- 
rušytė-Karasiejienė. Mažųjų įsi
jungimas į “Gintarą” buvo ne
abejotinas užsitikrinimas, kad 
visą laiką bus paruoštų šokėjų, 
kurie savo amžiaus ir galimybių 
ribose galės tobulintis tautinio 
šokio mene. Nebuvo apsirikta
— “Gintaras” augo kiekybe ir 
kokybe.

Pasiekus ritmo, tempo, nuo
taikos ir išraiškos dąrną, nebe
buvo baisu jieškoti didesnių ir

Ateitininkuose...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

lietuviška daina ir pianino muzika. 
Nebuvo užmirštos ir lėlės — scenon 
išbėgo padainuoti ir pašokti keistos 
lėlės, t.y. jauniai berniukai, aprengti 
kaip lėlės. Moksleiviai pasirodė su 
vaidinimėliu — operete apie Vincą 
Vilką, kuris nežinojo kas jis yra 
ir kur jis eina. Jam padėjo surasti 
gyvenimo kryptį jo laiminga laumė
— krikšto mama. Vaidinimas para
šytas pačių moksleivių ir studentų. 
Sendraugiams atstovavo kun. J. Staš- 
kus savo humoristine paskaita: “Ar 
sendraugiai snaudžia?!” Visų atmin
tyje liko studentų chorelio dainos 
žodžiai: “Išmokyk kalbos mano sene
lių!” Šventė buvo paruošta ir vykdy
ta jaunimo. Tai duoda vilties, kad 
ano senelio kalba dar ilgai liks gyva.

GABIJA

i
i

Mėgstate rašyti? | 

Esate kūrybiškas?
Mums reikia teatro 
veikalų, filmų scenarijų, 
televizijos skriptų bei 
idėjų, trumpų novelių, 
poezijos, biografijų, 
romanų, populiarios 
muzikos ir jos tekstų 
anglų kalba.

Susidomėkite, parašykite 
ir siųskite: 
ENTERTAINEMENT 
CENTURY LTD.
7966 Beverly Blvd. #102 
Los Angeles, Cal. 90048, 
USA

$

II
J ieškote geros dovanos? Už

sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.
tų ir danininkių! Man tada ne
buvo nuotaikos šokti. Labai vi
si bijojom, kad orkestras ne
mokės ir mus suklaidins. Pana
šiai ir atsitiko, nors iš viso ne
buvo labai blogai. Tą vasarą 
“Gintaro” ansamblis važiavo į 
Vakarų Kanadą. Aš ir kiti ne
važiavome. Taip ir atsiskyriau 
nuo grupės.

Mano atsiminimai yra malo
nūs ir įvairūs. Daug pamačiau, 
daug išmokau ir daug draugys
čių supyniau būdama “Ginta
ro” grupėje. Aš linkiu būsimam 
“Gintarui” daug energijos ir 
laimės, o vadovams — ištver
mės bei kantrybės, nes žinau, 
kad buvo, yra ir bus daug dar
bo ir rūpesčių. Buvusiai “Gin
taro” šeimai — ačiū.

Asta Senkevičiūtė

Pen-

tai, kad ten dauguma 
lietuvių tautinius šo- 

drabužius matė pirmą

Nuolat progresuojantis sambūris
Toronto ''Gintarui": nepavargti, nepalūžti, šviesių laimėjimų sulaukti 

net tarptautinių auditorijų. Ir 
juo daugiau kur grupė angaža- 
vosi, juo labiau šokėjai stengė
si tobulėti, nes matė ir jautė 
plačios publikos simpatijas.

Be “Gintaro” nebeapsiėjo To
ronte rengiami tarptautiniai šo
kių festivaliai, neapsiėjo tauti
nių šokių šventės ir visi bend
ruomeniniai minėjimai,
kiolikos metų gyvavimo proga 
su Kanados skautų organizuota 
ekskursija “Gintaras” aplankė 
Europą, kur koncertavo Angli
joje, Vokietijoje ir Austrijoje. 
Tenykštis priėmimas ir įvertini
mas liudijo užtarnautą pasise
kimą.

Augimo linkme einant, buvo 
suorganizuotas 14 asmenų or
kestras ir daininkių būrelis. Su 
tais papildiniais koncertuota 
Otavoje, Niagara Falls, Ročes- 
teryje, Hamiltone, St. Catha
rines, Bostone, Čikagoje, De
troite, Montrealyje. Vyriausy
bės paramą gavęs, “Gintaras” 
sėkmingai garsino lietuvių var
dą Vakarų Kanadoje 1974 m. 
Įdomu 
žiūrovų 
kius ir 
kartą.

Šiuo metu “Gintarą” sudaro 
150 narių, kurie suskirstyti į 
tris grupes. Vyresniųjų grupė- 
su orkestru ir daininkėm susi
deda iš 50 asmenų. Orkestrui 
vadovauja muz. J. Govėdas, dai
nininkėms •— D. Garbaliauskie- 
nė, šokėjams R. Karasiejienė. 
Visus koordinuoja J. Karasie
jus.

Jaunesniųjų grupėje yra 45 
šokėjai. Vadovauja J. Karasie
jus. Vaikų grupė turi — 50 šo
kėjų. Vadovė — D. Nausėdienė.

“Gintaras” yra savarankiškas, 
nepriklausomas vienetas, talki
namas gintariečių tėvų komite
to, kurį šiais metais sudaro: V. 
Balsienė, A. Jagėla, A. Kamins
kas, E. Namikienė, A. Nausė-

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Dabar jūsų giminės gaus 

daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

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

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

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

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

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

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

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

Telefonas 982-1530

Labai svarbu! 
Automobiliai

Pigiausiomis kainomis 
Garantuotas skubiausias 

pristatymas.
Prašome rinktis iš šių 

naujų modelių: 
“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3706.00

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4246.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $4082.00

Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS’’412IE $3756.00

“MOSKVICIUS”408IE $3454.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3919.00

Station Wagon
“MOSKVIČIUS”427IE $4205.00

“ZAPOROŽEC
ZAZ 968 $2368.00

Visos kainos JAV doleriais

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

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų. 

das, O. Radzevičienė, K. Rusi
nas, B. Saplys, V. Siminkevičie- 
nė, A. Valadkienė, M. Vasiliaus
kienė, G. Tarvydienė.

Šokio, dainos ir muzikos ver
tinimas priklauso specialistams. 
Tačiau yra ir kitas vertinimas, 
kuris priklauso žiūrovams. Ta
sai vertinimas dažniausiai bū
na emocinis, glaudžiai susijęs 
su patriotine nuotaika ir lietu
vybės išlaikymo principais. Už
tat nenuostabu, kad ovacijos ke
liamos ir patiems mažiausioms 
šokėjams, kurie scenoje ne kar
tą yra tik stovėję. Bet visdėlto 
ir eilinis žiūrovas, pakeltai nuo
taikai atslūgus, kad ir neplačiu 
mostu, stengiasi matytą pasiro
dymą vertinti ir pro specialisto 
akinius. Čia “Gintaras” buvo 
visuomet laikomas labai pro
gresuojančia grupe, ypač savo 
šokiais, kur tempas, darna ir iš
raiška liejasi be ryškiai paste
bimų pastangų.

Trečiąjį dešimtmetį prade
dant, kiekybiškai išaugusiam ir 
jau plačiai žinomam vienetui 
“Gintaras” linkėtina dar dau
giau stiprinti savo meninį pajė
gumą, kuriuo visada labai sie
lojasi vyriausieji “Gintaro” va
dovai Rita ir Juozas Karasiejai. 
Šokėjams — nepavargti, vado
vams — nepalūžti, o visiems 
kartu — šviesiausių scenos me
tų, savitu būdu lietuviškąją kul
tūrą skleidžiant. C. S.

MINIMALINIO
ATLYGINIMO
PAKĖLIMAS

įsigaliojo nuo
GEGUŽES 1 DIENOS

Dabar jis apima ir žemės ūkio darbininkus
Kiekvienas Ontario gyventojas, kuriam gali būti taikomas mini- 
malinio atlyginimo įstatymas, dabar apimąs ir žemės ūkio dar
bininkus, turi teisę į pakėlimą nuo gegužės 1 dienos.

Naujas minimalinis atlyginimas — $2.40 į valandą.
Visi žemės ūkio darbininkai, pasamdyti nuėmimui derliaus 

— vaisių, lauko daržovių ir tabako, turi teisę į naują atlyginimo 
kainą.

Asmenys, agentūrų samdomi kaip namų tarnautojai, taipgi 
asmenys, dirbą kaip laidotuvių direktoriai ar balzamuotojai, turi 
gauti nemažiau kaip $2.40 į valandą. Mokiniams bendro pobū
džio pramonėje turi būti mokama mažiausiai $2.30 į valandą 
per pirmąjį jų darbo mėnesį, o po to— pilnas atlyginimas.

Dirbantieji statyboje arba statybinio sklypo sargai dabar 
turi teisę gauti mažiausiai $2.65 į valandą. Statybos srityje nėra 
mokinio atlyginimo. Pirmosios pagalbos autovežimių vairuotojai, 
pagalbininkai ir pirmosios pagalbos talkininkai dabar turi gauti 
mažiausiai $1 15.20 į savaitę, o jeigu jie dirba mažiau nei 48 va
landas į savaitę — reguliarų valandinį atlyginimą $2.40. Stu
dentai, jaunesni kaip 18 metų, jei dirba 28 valandas į savaitę 
ar mažiau, taip pat atostogų metu, turi gauti bent $2 į valandą.

Jei tarnautojai naudojasi patalpa arba valgo darbdavio tie
kiamą maistą, tai, apskaičiuojant minimalinį atlyginimą, gali 
būti įskaitoma $10 į savaitę už patalpą ir $1.05 už kiekvieną 
valgį arba $ 22 į savaitę už maistą.

Darbdaviai žemės ūkio darbininkų, turinčių teisę į minima
linį atlyginimą, gali daryti atskaitas iš jų minimalinio atlygi
nimo iki nustatytos maksmalinės ribos, būtent, už kambarį ir 
maistą iki $32.00 į savaitę, už pilnai aptarnautą namą iki 
$40.00 į savaitę, už nepilnai aptarnautą namą $30.00 į savaitę.

Jei turite kokių nors klausimų arba norite gauti daugiau in
formacijų ,kreipkitės į artimiausią darbo ministerijos įstaigą.

Ministry of 
Labour

Ontario
HAMILTON
1 West Ave. South 527-4501
KENORA
808 Robertson St. 468-3128
KINGSTON
1055 Princess St. 542-2853
KITCHENER
824 King St.W. 744-5211
LONDON
560 Wellington St. 438-7291 
OTTAWA
2197 Riverside Dr. 731-7200

SAULT STE. MARIE
125 Brock St. 949-3331
SUDBURY
1538 LaSalle Blvd. 566-3071
THUNDER BAY
435 James St. South 345-2101
TORONTO
400 University Ave. 965-5251 
WINDSOR
500 Ouellette Ave. 256-8278

LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Per Kalėdas įvykusiame ant

rajame jaunimo suvažiavime bu
vo nutarta, kad būtų tikslu ir 
reikalinga suruošti trečią tokį 
suvažiavimą. Tai būtų proga 
jaunimui plačiau susipažinti su 
III pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresu P. Amerikoje bei jam 
pasiruošti čia, iš anksto svars
tant tenai diskutuotinus klausi
mus. Ypatingai svarbu, kad kuo 
daugiau jaunimo suvažiavime 
dalyvautų, kadangi tai jiems 
proga išreikšti savąsias mintis, 
nors ir kongrese negalėtų daly
vauti. šiame suvažiavime pa
geidaujama, kad dalyvautų visi 
kandidatuojantys į kongreso at
stovus Kanadoje. Taigi, suvažia
vimo dalyvių tarpe bus ir tie as
menys, kurie po rinkimų birže
lio 1 d. atstovaus Kanados jau
nimui P. Amerikoje. Jiems pa
justi viso jaunimo galvoseną yra 
būtina. Suvažiavimo programo
je pramatoma svarstyti “tauti
nės savitalkos” sąvoką, kuri yra 
priimta kongreso rengėjų kaip 
pagrindinė studijų dienų tema, 
informuoti apie kongreso ruo
šos darbus kituose kraštuose, 
pasidalinti mintimis apie dar
bus apylinkėse bei nustatyti gai
res Kanados pranešimui kon
greso metu P. Amerikoje.

Suvažiavimas įvyks Londone, 
Ont., University of Western On
tario patalpose (Community 
Centre, salės numeris 215), ge
gužės 17 - 19 d.d. Tai Kanadoje 
ilgasis savaitgalis. Bus ideali 
proga studentams ir jaunimui,

baigiančiam ar jau baigusiam 
mokslus, pasukti mintis į pie
tus, kur vyks kongresas. At
vyks ir iš JAV jau išrinkti kon
greso atstovai bei jaunimas.

Registracija prasidės penkta
dienio vakarą King’s College, 
kur bus parūpintos ir nakvynės, 
šeštadienį registracija bus Uni
versity Community Centre. Re
gistracijos blankus iš anksto ga
lima gauti savo apylinkėse pas 
KLJS tarybos narius. Taip pat 
galima registruotis atvykus. Vi
sas informacijas teikia KLJS 
valdyba bei Linas Kairys, 460 
St. George St., London, Ont. 
N6A 3B5. Telefonas—439-4937.

Kainos vienam asmeniui, ap- 
sistojant privačiai — $7. Apsi- 
stojant bendrabutyje: 1 naktis 
— $12, 2 naktys — $20, 3 nak
tys — $25. Į šią vieno asmens 
kainą įeina: suvažiavimo regist
racija, įėjimas į šokius šeštadie
nio vakarą, ruošiamus kongreso 
naudai, vakarienę šeštadienio 
vakarą suvažiavimo dalyviams, 
sekmadienio pietus ir vakarinę 
programą.

Suvažiavime būtinai turėtų 
dalyvauti visi galvojantys vykti 
Pietų 
nariai 
riam
veikla Kanadoje. KLJS valdyba

Amerikon KLJS tarybos 
bei visas jaunimas, ku- 
rūpi lietuvių jaunimo

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

/



KULTŪRININKŲ
Kanados lietuvių kultūros dar

buotojų suvažiavimas įvyks š.m. 
gegužės 24 ir 25 dienomis To
ronte, Lietuvių Namuose. Atsto
vų registracija prasidės gegu
žės 24 d., 9 v.r. Atidarymas — 
10 v.r. Nuo 11 iki 12 v. visi apy
linkių atstovai kultūriniams rei
kalams turės progos trumpai 
nušviesti savo apylinkės padėtį: 
veiklos sąlygas, ateities planus 
ir pageidavimus. Po pietų nuo 
1 iki 4 v. numatomas simpoziu
mas “Kultūra — tautos gyvy
bė”. Įvairių kultūrinių šakų 
kviesti atstovai nagrinės pateik
tus klausimus. Pirmininkaus dr. 
H. Nagys, tautiniam šokiam at
stovaus — G. Breichmanienė, 
tautinei muzikai — D. Viskon- 
tienė, lietuviškajai kulinarijai 
— p. Sondienė, tautodailei — 
A. Tamošaitienė, daugiakultū- 
rei veiklai — kun. dr. Pr. Gai
da, lietuviškajai žurnalistikai — 
(neaišku), teatrui — A. Kai
rys. Suvažiavimo dalyviai taipgi 
turės progos diskusijose daly
vauti.

Po vakarienės nuo 5.30 iki 
7.30 v.v. vyks atskirų kultūrinių 
sričių sekcijų posėdžiai. Tauti
nių šokių sekcijoje G. Breich
manienė skaitys paskaitą: “Tau
tinių šokių vystymasis”, o B. 
Nagienė — “Kokios įtakos iš
raiškos šokis galėtų padaryti 
tautiniams šokiams”.

Dramos sekcijoje numatoma 
trumpa įžanginė paskaita: “Mė
gėjų teatro reikšmė”. “Aukuro” 
ir “Aitvaro” aktoriai paskaitys 
keletą ištraukų iš naujų dramos 
veikalų. Bus taipgi tariamasi

DAILININKŲ MICKŪNŲ PARODA
TELESFORAS VALIUS

Toronto Lietuvių Namų “Ge
dimino pilies” menėje dailinin
kų Irenos ir Osvaldo Mickūnų 
paroda š.m. balandžio 5 - 6 die
nomis buvo pirmoji LN Moterų 
Būrelio rengta paroda. Tai ma
lonus faktas, nes dabar Toronto 
lietuviai turės dar vieną patal
pą, kur bus rengiamos parodos.

Dailininkų Mickūnų pasiryži
mas organizuoti šią paroda To
ronto lietuvių žiūrovams buvo 
reikšmingas lietuviškosios kul
tūros misijai Toronte. Ši daili
ninkų šeima atėjo mūsų dailei 
atstovauti Kanadoje labai laiku 
ir kartu nelauktai. Laiku,, nes 
kaip tik dabar mums taip reika
lingi lietuviškieji atstovai Ka
nados dailės gyvenime. Vienas 
po kito ir vis nelauktai pasitrau
kia iš šio taip svarbaus forumo, 
todėl šių jaunų lietuvių daili
ninkų vardai padės pratęsti mū
sų dalyvavimą Kanados dailės 
gyvenime. Tik dalyvaujant ofi
cialiose Kanados dailininkų są
jungų parodose, kur dalyvauja
ma su vertintojų komisijos at
rinktais darbais, yra įmanoma 
įsigyti pripažinimą. Nelauktai, 
nes maloniai nuteikia žinia apie 
naujus lietuvių dailininkus, gy
venančius tarp kanadiečių ir da
lyvaujančius jų parodose. Ne
daugeliui buvo žinoma apie Ire
ną ir Osvaldą Mickūnus, kurie 
su dvasiniu užsidegimu, kantry
be, ryžtu bei ištverme dirbdami

Australijos Melburno dainininkių kvintetas atlieka koncertinę programą 
Lietuvių Namuose, svetainės atidarymo iškilmėje. Iš kairės: E. šeikienė, 
A. Baltrūnienė, E. Balčiūnienė, L. Milvydienė, E. čypienė

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

SUVAŽIAVIMAS
dėl sekančio dramos festivalio, 
kuris 1977 m. vyks Kanadoje.

Tautodailės sekcijoje bus nag
rinėjami atsivežtieji rodiniai, 
Ir. Lukoševičienės vadovauja
mos Montrealio skautų “Vaivo
rykštės” grupės tautodailės pa
rodėlė. Taipgi bus ruošiamasi 
sekmadienio parodai.

Muzikos sekcijos programa, 
kuriai vadovaus V. Verikaitis, 
dar nėra paruošta.

šeštadienį, 7.30 v.v., įvyks ba
lius, kurio metu bus renkama 
1975 m. Vilniaus karalaitė. Taip
gi bus kulinarijos paroda, o sce
noje išgirsime įvairias humoro 
prošvaistes.

Sekmadienio rytas skirtas pa
maldoms. 12.30 v. įvyks mėgėjų 
dailininkų, tautodailės, spaudos, 
foto mėgėjų, filatelijos ir numiz
matikos parodų atidarymas. Nuo 
1 iki 3 v.p.p. vyks bendras po
sėdis “Gedimino pilies” menė
je. Bus tariamasi įvairiais suva
žiavimo metu iškilusiais klausi
mais. Suvažiavimas bus baigtas 
4 v. rengiamu koncertu, kuria
me montažo forma dalyvaus 
Londono ansamblis “Baltija”, 
Niagaros pusiasalio ansamblis 
“Nemunas”, Toronto Prisikėli
mo par. choras, Hamiltono teat
ras “Aukuras”, Toronto teatras 
“Atžalynas” ir B. Vaitkūnaitės - 
Nagienės išraiškos šokėjos iš 
Montrealio.
Šį pirmąjį Kanados lietuvių kul

tūrininkų suvažiavimą rengia 
KLB kultūros komisija, pirmi
ninkaujama E. Dauguvietytės - 
Kudabienės. Inf.

Sarnijoje, Ont., šalia kasdieni
nių rūpesčiu per daugelį metų 
išaugino taip brandų dailės 
grūdą: asmeninį, įsigyventa, 
techniškai labai apvaldytą. Jų 
kūriniuose dvelkia jaunyste 
triumfuojančios nuotaikos. Jų 
kūryba greit buvo pastebėta, 
įvertinta ir (rikiuota į Kanados 
dailės gyvenimą. Ypač pabrėž
tina tai, kad abu Mickūnai nesi
drovėjo lietuviškos Mickūnų pa
vardės ir tautybės visais atve
jais. Osvaldas dalyvavo pilna 
savo pavarde eilėje parodų, pvz. 
1970 m. apžvalginėje Kanados 
parodoje “Canada in Canadian 
Sculpture”, Ontario,House* Lon
done. Anglijoje. Irena dalyva
vo ilgoje eilėje parodu, kaip 
London, Ont., miesto muzėjuie, 
Montrealio Meno Muzėjuje, 
Lynn Kottler Galerijoje Niujor
ke. Ji buvo surengusi savo kū
riniu parodą Sarnijoje. Dalyva
vo keliaujančioje parodoje Ry
tu Kanados provincijose. Nekar
ta ji laimėjo premijas už savo 
akvarelinę kūryba. Tai rodo dai
lininkės subrendimą, nrofesijo- 
nališkuma ir teikia vilčių ir ga
rantijų ateičiai. Buvo malonu 
matyti, kaip lietuviai žiūrovai 
greit Mickūnų kūrybą suprato, 
priėmė ir su šypsniu veide reiš
kė savo pasitenkinimą. Dailinin
kų I. O. Mickūnų kūryba bei jų 
parodos, gal su kiek griežtesne 
atranka, turėtų rasti pasisekimo 
ir lietuvių tarpe.

Balandžio 12 ■ 13 dienomis Klevelande {vyko dailininkių M. B. Stankūnienės ir V. Balukienės kūrinių paroda, 
kurioje su savo poezija dalyvavo ir J. švabaitė - Gylienė. Pirmoje eilėje iš kairės: dail. V. Balukienė, dail. M. B. 
Stankūnienė, PLB garbės pirm. St. Barzdukas, supažindinęs dalyvius su J. Švabaitės poezija, ir J. Švabaitė ■ Gy
lienė. Parodą surengė žaibo moterų tinklinio komanda Nuotr. J. Garlos

Drąsieji miršta tiktai karta,
Sibiro kalinės mokytojos Elenos Juciūtės kančios epopėja

Elenos Juciūtės knyga yra 
drąsios širdies epopėja; drąsios 
širdies, kieto ryžto, tikėjimo į 

.Lietuvą ir pasitikėjimo Dievu. 
Nors knyga kalba apie sovietų 
savivaliavimą, suėmimus, tardy
mus, kankinimus, kalėjimus, 
konclagerius, badą, šaltį, ligas, 
nužmogėjusius sovietų budelius, 
absurdiško režimo sužalotus 
žmones, — ji yra lengva skaity
ti. O lengva todėl, kad ji para
šyta drąsaus žmogaus. “Bailys”, 
— sako Šekspyras, — “miršta 
daug kartų; drąsus žmogus tik 
kartą.” Elena Juciūtė mirs tik 
kartą. O gyva būdama ji liudija 
tiesą. Ir mes visi jos pasiklausy
kime, nes gyvenime niekas taip 
nepatraukia, kaip drąsa.

Pradėjęs skaityti, negali šios 
knygos atidėti į šalį ir seki kiek
vieną, Eįenutės žingsnį iki pas
kutinio puslapio. O tų puslapių 
iš viso 532.

Knyga pradedama sovietų grį
žimu į Lietuvą 1944 m. ir bai
giama 1966 m. autorės atvyki
mu į JAV. 1945 m. sovietams 
vėl įsitvirtinus Lietuvoje, pra
sidėjo plataus masto suėmimai 
ir išvežimai. Juciūtė šitaip rašo:

Kas rytą išgirsdavome vis naujus 
gandus apie areštuotus arba jieško- 
inus. Tada žmonės ėmė bėgti Į miš
kus, sudarinėti gynimosi būrius, ki
taip sakant, Lietuva išėjo į partiza
nini karą, kuris Įsiliepsnojo 1946 
metais ir tęsėsi iki 1954 metų, kai 
kur dar net ilgiau (33 psh).

Sovietai jieškojo “liaudies 
priešų”,, o pati liaudis sukilo 
prieš juos. Iliustracijai Juciūtė 
cituoja L. Žitkevičiaus posmelį:

Liaudį maudė, maudo, maudys ... 
Nieks nežino, kas ta liaudis, 
Nes ta liaudis, kad ją biesas, 
Pats didžiausias liaudies priešas

(18 psl.)
1946 m. Juciūtė įsijungia į 

partizanus pogrindinės spaudos 
platintoja, plunksnos darbuoto
ja, tuo pačiu metu mokytojau
dama gimnazijoje. 1949 m. ją 
suimta ir nugabenta tardyti į 
saugumo ministeriją Vilniuje. 
Nuteisiama 10-čiai metų konc- 
lagerio. Teismo sprendimas atė
jo iš Maskvos (viskas sovietuose 
centralizuota). Sprendimo be
laukdama Lukiškio kalėjime au
torė suserga. Patalpinama kalė
jimo ligoninėn. Draminis ligo
ninės aprašymas atskleidžia 
mums ne tik autorės aštrų pas
tabumą, bet ir taiklų, rašytojiš- 
ką sugebėjimą perteikti įvykius 
be jokių pagražinimų, paprasta, 
tiesia proza.

Nusigandau, pamačiusi vieną jau
ną mergaitę (18-kos metų). Ji sėdė
jo ant palangės, atkišus į priekį kru
vinas rankas, ir dainavo kažkokią ka
linių dainą:

Priprato akys prie tamsos, 
Širdis priprato prie skausmų, 
Priprato rankos prie retežių, 
Pripras ir kojos pamažu . ..

. . . Toliau vienoje lovoje gulėjo 
jauna mergina, apmirusiomis kojo
mis iki kelių. Kiti pasakojo, kad per 
tardymus ją mušė per kojų padus, 
atmušė nervus ir kojos liko nejaut
rios . . .

. . . Pačiame gale palatos lova bu
vo tuščia. Jai priklausanti ligonė 
visą laiką lindėjo po lova. Tai buvo 
jauna mergina Kalvaitytė (Bronė). 
Ji buvo išprotėjusi, taip pat politinė 
kalinė (84).

Į Sibirą vežamos moterys pa
simeldė, sugiedojo “Marija, Ma
rija”. Pradėjo giedoti ir Tautos 
himną, tik sargai nutraukė. Pa
našią Golgotą į Sibirą perėjo 

šimtai ir tūkstančiai lietuvių 
moterų.

Sibire Juciūtė, kaip ir visi ka
liniai, kilnojama iš vienos kolo
nos (konclagerio) į kitą. Tos ko
lonos teturi numerį, kaip ir pa
tys kaliniai: 21-ma kolona, 30-ta 
kolona, 46-ta kolona, 15-ta kolo
na. Ir taip be galo: patikrinimai, 
žygiuotės, traukinių vagonai, 
vėl žygiuotės ir vėl patikrini
mai. Kaliniai atlieka didžiules 
socialistinio “rojaus” statybas. 
Įrankiai primityviausi, darbo jė
ga pigi, teapmokama tik maistu, 
o “normų” neišpildžius ir tas 
mažinamas.

1953 m. Juciūtė trumpam 
grąžinama į Lietuvą pakartoti
niam tardymui, “akistatai” su 
naujai suimtuoju, jai pažįstamu, 
buvusiu partizanu. Paskui vėl 
atgal į Sibirą.

Pagaliau 1956 m. Juciūtei, 
jau ligonei, likusi bausmė nu
braukiama (manyta, kad ji 
mirs). Ji grįžta į Lietuvą. Grįžu
sieji iš Sibiro Lietuvoje nepa
geidaujami — tokia bolševikų 
politika. Nevienas priverstas sa
vu noru kraustytis atgal į Sibi
rą ir gyventi tarp buvusių, at- 
kalėjusių politinių kalinių. No
rint gauti darbą Lietuvoje, rei
kia turėti gyvenvietę. Neturi 
reikiamos kubatūros — kraus
tykis kitur. Juciūtei pagaliau 
pavyksta gauti “kubatūrą” ir 
šiokią tokią tarnybą už 30 rub
lių mėnesiui, nors, pagal pačių 
sovietų statistiką, minimaliam 
pragyvenimui žmogui reikia 50 
rublių. O tokių 30-rublininkų 
buvo daug. Jei ne parama už
sienyje gyvenančių giminių, 
pragyvenimas būtų buvęs ne
įmanomas.

Negalėdama reikiamai įsitai
syti Lietuvoje, Juciūtė paduoda 
prašymą vizai į JAV. Pirmą kar
tą prašymas atmetamas. Bando 
antrą kartą. Galų gale vizą gau
na ir 1966 m. atvyksta pas se
serį į JAV.

Jei bolševikai būtų pramatę, 
kad Juciūtė sugebės parašyti to
kį didžiulį, įtikinamą jų san
tvarkos pasmerkimą, nebūtų jos 
išleidę. Bet ji laikėsi nuošaliai, 
niekur nesikišo, nieko be reika
lo nekalbėjo. Ji pati apie tai 
rašo:

Ruošiausi paduoti prašymą išvy
kimui į JAV. Tokiu atveju geriau 
būti kvailu, nieko neišmanančiu ir 
nesidominčiu, nes gudrių, politikuo
jančių valdžia nenori išleisti į užsie
nį, kad neišneštų teisybės į “dienos 
šviesą” ir nepakentų jų melagingai 
propagandai (451).

Rasa Draugelytė ir Petras šturmas, torontiškio “Atžalyno” nariai, “Sek
minių vainiko” scenoje Nuotr. S. Dabkaus

Citatomis tokios didelės ap
imties knygos neišsakysi — ją 
reikia perskaityti. Knyga — 
dviejų dalių. Antroji dalis ap
ima autorės gyvenimą Lietuvo
je 1956-1966 m. Pirmoje dalyje 
— 105 skyriai, antroje — 41. 
Kiekvienas šios epopėjinės mo
zaikos skyrelis gvildena vieną 
temą, todėl, nežiūrint plačios 
apimties, knyga lengvai skaito
ma, jau nekalbant apie autorės 
neeilinį stilistinį sugebėjimą ra
šyti aiškiai, nepasimetant skaus
me. Tikras skausmas, kaip įro
do Juciūtė, nėra sentimentalus. 
Jis yra kietas, ryžtingas ir todėl 
prasmingas. Toks skausmas ne
murdo, o, atvirkščiai, pakelia, 
išjudina ir surambėjusį, ir dva
siškai aptukusį, tik sau gyve
nantį individą.

Tėvynė šaukia visus. Kiekvie
na pastanga, kad ir tariamai 
menkutė, yra svarbi tautiniam 
gyvastingumui išlaikyti. Ši kny
ga tarsi ragina mus visus mirti 
tik vieną kartą.

Elena Juciūtė, PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE. Išleido LSST Simo Ku
dirkos kuopos Niujorke sudary
tas specialus komitetas 1974 me
tais. Spaudė Pranciškonų spaus
tuve Brooklyne, N.Y. Tiražas — 
1500 egzempliorių, 544 psl. Kai
na — $io. j. Papartis

Atsiųsta paminėti
AIDAI nr. 1 (276-291), 1975 m. sau

sis. Mėnesinis kultūros žurnalas, re
daguojamas dr. J. Girniaus, leidžia
mas Tėvų pranciškonų. Administra
cijos adresas: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

1975 KALENDORIUS. Prisikėli
mo Parapijos Ekonominės Sekcijos 
leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. 
Toronto, 1975 m., puslapiai be nu
meracijos. Kaina — $2. Gaunamas: 
Ekonominė sekcija, 1011 College St., 
Toronto 4, Ont.

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas. 1974 m. 
nr. 37. Redaktorius — Jokūbas 
Kregždė, leidėjas — Lietuvos Evan
gelikų Reformatų Kolegija, adminis
tratorius —- Jonas Palšis, 5718 So. 
Richmond St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos neperio
dinis leidinys 1974 m. 5 nr. Redakto
rius — Vyt. Kasniūnas. Administra
torius — J. Janušaitis, 2534 West 
69th Street, Chicago, Ill. 60629, USA.

SĖJA. Tautinės, demokratinės 
minties laikraštis. 1974 m. 3 ir 4 
nr. Leidėjas — Varpininkų Leidinių 
Fondas. Redaktorius — Liudvikas 
Šmulkštys. Administratorius — J. 
Urbelis, 1649 N. Broadway, Melrose 
Park, Ill. 60160, USA.
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m KILTURlftlEJI VEIKLOJE
JAV LIETUVIŲ FONDAS, vykdy

damas specialius projektus, paskyrė 
$2.000 stipendiją prof. dr. Antanui 
Maceinai parašyti veikalui “Filoso
fijos kilmė ir prasmė”. Autorius šią 
knygą, turėsiančią apie 350-400 ma
šinraščio puslapių, tikisi užbaigti per 
porą metų. Prof. dr. A. Maceinos 
“Filospfijos kilmė ir prasmė” ypač 
bus naudinga mūsų jaunesniajai kar
tai, kuriai šiais neramiais laikais 
labai reikia literatūros, padedančios 
formuoti asmenybę.

“DRAUGO” ROMANO KONKUR
SO XXIV premijos įteikimo iškilmę 
Čikagos Jaunimo Centre įvadiniu žo
džiu pradėjo red. Br. Kviklys. Ver
tintojų komisijos — V. Ramono, D. 
Bindokienės, N. Užubalienės, P. 
Gaučio ir Pr. Razmino sprendimą 
premiją skirti Jurgiui Gliaudai už 
“Pagairę” perskaitė programos va
dovė Z. Kevalaitytė - Visockienė. 
Tūkstančio dolerių premijos mece'- 
natai — a.a. inž. F. Giedrio šeima, 
pagerbianti velionies atminimą penk
tųjų mirties metinių proga. Dėl pū
gos Čikagon negalėjo atvykti šios 
šeimos atstovė Rita Minkūnienė, ne
atvyko ir pats laureatas J. Gliaudą. 
Premiją iš “Draugo” administrato
riaus kun. P. Ciniko, MIC, priėmė 
rašytojas Anatolijus Kairys, pasi
džiaugdamas J. Gliaudos kūrybiniais 
laimėjimais ir “Draugo” sėkmingais 
konkursais. Laureato J. Gliaudos 
kalbą ir ištrauką iš premijuoto ro
mano skaitė Z. Kevalaitytė. Mocar
to, Čiurlionio, Debussy, Šopeno ir 
Jakubėno kūrinių programą atliko 
pianistė Aldona Kepalaitė. Baigmi
niame žodyje kun. P. Cinikas, MIC, 
priminė popietės dalyviams, kad se
kantis konkursas bus jau XXV ir kad 
jis bus pažymėtas padidinta premi
ja, kurios mecenatas yra Zigmas 
Umbražiūnas.

PROF. JUOZĄ BRAZAITĮ Niu
jorko lietuviai pagerbė specialia aka
demija Kultūros Židinyje. Rengėjų 
vardu ją pradėjo ir užbaigė V. Vai
tiekūnas. Su velionies žurnalistine 
veikla dalyvius supažindino S. Su
žiedėlis, su rezistencine — dr. A. 
Damušis. P. Jurkus kalbėjo apie J. 
Brazaitį literatūros profesorių, St. 
Santvaras — apie J. Brazaitį tarp 
meno žmonių. Aktorius H. Kačins
kas skaitė ištraukas iš J. Brazaičio 
knygų “Lietuvių rašytojai”, “Vienų 
vieni” ir paskaitos “Gyvasis Valan
čius”. L. Tamošaičio paruoštas J. 
Brazaičio nuotraukų skaidres rodė 
V. Radzivanas, aiškino P. Jurkus. 
Planuoto velionies balso perdavimo 
garsintuvų sistema teko atsisakyti 
dėl techninių problemų. Tarp gau
sių svečių buvo 1941 m. sukilimo 
laikinosios vyriausybės ministeris 
pirmininkas pik. K. Škirpa, vyriau
sybės nariai pik. J. Šlepetys, Pr. Vai
nauskas ir dr. A. Damušis. Sceną 
puošė fotografo V. Maželio parūpin
ta didžiulė velionies J. Brazaičio 
portretinė nuotrauka.

PREL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
MONOGRAFIJĄ, parašytą pedagogo 
Petro Maldeikio, tikimasi išleisti iki 
š.m. gegužės 26 d. Čikagos Šv. Ka
zimiero kapinėse tą dieną bus pa
šventintas antkapinis prel. M. Kru
pavičiaus paminklas. Monografijos 
leidėjai — Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjunga, 4050 So. Camp
bell, Chicago, Ill. 60632, USA. Nu
matoma kaina — $15. Monografijos 
autorius P. Maldeikis, užbaigęs šį 
didelį darbą, sutiko redaguoti krikš
čionių demokratų žurnalą “Tėvynės 
Sargas”.

LIETUVIŲ KALBOS vasaros se
mestro kursus birželio 16 — rugpjū
čio 8 d.d. rengia amerikiečių Yale 
universitetas, 460 Temple Street, 
New Haven, Conn. 06520. Lietuviš
kai kalbantiems skirti kursai lanky
tojams duos 6 valandų užskaitas-kre- 
ditus. Patyrę mokytojai su kursan
tais kiekvieną savaitę dirbs po 15 
valandų. Kursų mokestis — $375.

ČIKAGOS SPAUDOS FOTOGRA
FŲ DRAUGIJOS 16 premijų laimėjo 
dienraščio “Chicago Tribune” foto
grafai. Vienas jų yra lietuvių kil
mės M. Budrys, nufotografavęs ver
šiukus šaudantį Wisconsin ūkininką.

“OLD TOWN PLAYERS” TEAT
RE Čikagoje sėkmingai reiškiasi ak
torė Laima Rastenytė - Lapinskienė, 
vaidinanti “After the Rain” spektak
liuose. “Sun-Times” dienraštis, apra
šydamas šį veikalą, išspausdino spek
taklio nuotrauką su aktorėm Laima 
Rastenyte ir Barbara Steele.

KLEVELANDO ČIURLIONIO AN
SAMBLIO šokėjai su O. Mikulskie
nės vadovaujamu kanklių orkestru 
gastroliavo dviejose amerikiečių mo
kyklose. šiuose koncertuose mokslei
vius su Lietuvos geografija, istorija, 
kultūra bei jos dabartinėmis proble
momis supažindino inž. H. Bankai- 
tis. Tokių koncertų amerikiečių mo
kykloms planuojama ir daugiau.

CARLTON UNIVERSITETE Ota
voje prof. Mogridge dėstė kursą 
“Community in fiction” — bendruo
menė literatūroje. Kursas buvo skir
tas lyginamosios literatūros ir vo
kiečių kalbos studentams, besiruo
šiantiems akademiniams laipsniams. 
Devynių studentų tarpe buvo ir lie
tuvis V. Priščepionka. Kurse buvo 
nagrinėjami du rašytojai — Bob- 
rowskis ir Naipaul (iš Trinidado). 
Studentai turėjo progą susipažinti ir 
su kaikuriais aspektais iš Lietuvos 
bei Rytprūsių gyvenimo. Bobrows- 
kio kūryba, dažnai vaizduojanti lie
tuvių gyvenimą, paskatino studen
tus susipažinti su lietuvių liaudies 
dainomis, papročiais, Donelaičiu, 
Čiurlioniu ir kt.

BRONĖ KURMYTĖ - MONKEVI- 
ČIENĖ, dramos aktorė, po sunkios 
ligos mirė balandžio 4 d. Kaune, su
laukusi 61 metų amžiaus. Baigusi 
Kauno teatro baleto ir dramos stu
dijas, dirbo Kauno, Vilniaus ir Kau
no jaunojo žiūrovo teatruose, sukur
dama apie 250 vaidmenų. Velionę 
skaudus gyvenimo smūgis ištiko 1943 
m. rudenį, kai neišaiškintų banditų 
buvo nušautas jos vyras Juozas Mon
kevičius, Kauno dramos teatro vyr. 
režisorius. Likusi su mažais vaikais, 
po trumpos pertraukos ji vėl grįžo 
į sceną, kur jos laukė jaunamartės 
vaidmuo St. Santvaro “Žvejuose”. 
Šioje dramoje jaunamartei taip pat 
grėsė vyro netekimas audros metu, 
primindamas asmeninę tragediją. 
Nuo galimo apalpimo B. Kurmytė 
gelbėjosi amoniako uostymu, nu
slėptu nuo žiūrovų, audros kulmina
cinėse scenose.

KOMPOZITORIŲ IR ARCHITEK
TŲ NAMUOSE Leningrade buvo su
rengti du lietuvių kompozitorių J. 
Juzeliūno ir V. Barkausko autori
niai vakarai. J. Juzeliūno du stygi
nius kvartetus atliko Lietuvos kvar
tetas, V. Barkausko styginį kvarte
tą — Tanejevo kvartetas, “Elegiją 
ir fantastinę tokatą fortepijonui” — 
pats autorius, “Partitą smuikui” — 
R. Katilius, “Legendą apie M. K. 
Čiurlionį” — Vilniaus konservatori
jos studentė S. Barkauskaitė.

M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUS 
Kaune šio didžiojo menininko šim
tąsias gimimo metines pažymi kon
certų ir paskaitų popietėmis. Muzė
juje jau viešėjo fortepijoninė tri
julė — E. Urbonas, S. Narūnaitė, 
H. Radvilaitė, atlikėjai — E. Igna- 
tonis, K. Kanišauskas, A. šivickis, 
R. Vaitkevičiūtė, Vilniaus styginis 
kvartetas — A. Vainiūnaitė, P. Kun- 
ca, A. Vasiliauskas ir D. Katkus. G. 
Vaitkūnas skaitė paskaitą “šiuolaiki
nės dailės srovės ir M. K. Čiurlio
nis”. J. Bruveris kalbėjo apie tau
tinius M. K. Čiurlionio kūrybos bruo
žus, Z. Railienė — apie M. K. Čiur
lionį ir pirmąją lietuvių dailės pa
rodą.

LIETUVIŲ TAPYBOS IR GRA
FIKOS 50 darbų paroda, truksianti 
visą mėnesį, atidaryta Suomijos 
Joensu mieste. Kūriniai buvo nusiųs
ti iš Vilniaus. Jie atstovauja vilnie
čiams A. Gudaičiui, V. Karatajui, 
R. Bičiūnui, R. Gibavičiui, S. Kra
sauskui, A. Makūnaitei ir kitiems 
dailininkams.

LIETUVOS AKLŲJŲ DRAUGI
JOS kamerinis choras, vadovauja
mas Rimanto Zdanavičiaus, savo re
pertuare turi apie 100 įvairių kūri
nių, pradedant tarptautine klasika 
ir baigiant dabartinėmis kompozici
jomis. Su savo gausiais koncertais 
choras jau peržengė ir Lietuvos ri
bas — praėjusią vasarą gastroliavo 
Rygoje. Šiuo metu jis ėmėsi svei
kintinos iniciatyvos rengti koncertus 
su komentarais moksleiviams. Vienu 
didžiausių laimėjimų tenka laikyti 
italų klasiko A. Vivaldi oratorijos 
“Magnificat” atlikimą su vargoninin
ku L. Digriu ir Lietuvos kameriniu 
orkestru. Naujųjų kūrinių perklau
soje aklųjų choras su Vilniaus fil
harmonijos orkestru yra atlikęs 
kompoz. A. šenderovo poeto E. Mie
želaičio tekstu sukurtą simfoninę 
poemą “Ikaras” erdvių užvaldymo 
tema. Kompoz. Jurgis Juozapaitis 
dabar chorui įteikė naująjį savo 
penkių dainų ciklą “Tylėk, saulele”, 
kurio teksto autorius yra poetas St. 
Žlibinąs. Choro vadovui R. Zdana
vičiui talkina chormeisterė Tamara 
Blažienė, koncertmeisteris Stasys Ži
levičius ir dainavimo pedagogė Da
nutė Kaspariūnaitė.

SRITINĖS KALBOTYROS IR ET
NOGRAFIJOS tyrinėjimų konferen
cija įvyko Leningrade. Slavų ir bal- 
tiečių sekcijoje buvo trys praneši
mai, susiję su baltistika. Ukrainos 
Mokslų Akademijos kalbotyros insti
tuto vyr. mokslinis bendradarbis A. 
Nepokupnas savo pranešime “Prūsų 
kalbos sritinės rekonstrukcijos klau
simu” analizavo vakarinių lietuvių 
kalbos tarmių ir prūsų kalbos sriti
nį vientisumą, remdamasis “Lietuvių 
kalbos atlaso” duomenimis. Lenin
grado kalbotyros instituto kalbinin
kės J. Laučiūtės pranešimas “Įvairių 
kalbų paribinių tarmių leksinių sko
linių, gautų iš tos pačios kalbos- 
šaltinio, ypatybės” daugiausia nagri
nėjo žydų kalbos leksinių lituaniz- 
mų semantikos pakitimus. Bendrą 
pranešimą “Kaikurie lietuvių kalbos 
interferencijos reiškiniai vakarinėse 
gudų tarmėse” buvo paruošusi Lie
tuvos Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto dialek
tologijos skyriaus vadovė E. Grina- 
veckienė su Gudijos Jakubo Kolaso 
kalbotyros instituto dialektologijos 
skyriaus vadove J. Mackevič. šis 
pranešimas apibendrino tarmių ty
rinėjimus, kuriuos gudų ir lietuvių 
dialektologai vykdo vakariniame Gu
dijos pasienyje.

MOKSLŲ AKADEMIJOS centrinė 
biblioteka Vilniuje velionies prof. 
Juozo Balčikonio 90-tąsias gimimo 
metines paminėjo specialia paroda, 
kuriai buvo sutelkti jo grožinės li
teratūros pavyzdžiai, rankraščiai, 
straipsniai, laiškai, knygos, kitų kal
bininkų atsiliepimai apie jo darbus.

VILNIAUS STATYBININKŲ KUL
TŪROS rūmuose įvykusiame poezi
jos vakare savo kūrinius skaitė poe
tai J. Vaičiūnaitė, V. Marcinkevi
čius, J. Grigorjevas, N. Blaževičiūtė 
ir A. Karosaitė. Vakaro dalyvius jie 
taipgi supažindino su savo kūrybi
nio darbo pradžia, atsakinėjo į klau
simus. V. Kst.
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1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

St' Toron'°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 | term, indėlius 1 metų 8’/j%
Antradieniais 10-3 | taupomąsias - savings s-tas 716%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 E DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 9)6%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto ..........   916%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas žekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — no 

PELNAS, bet sgžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

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

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? c.

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

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

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čių metų įves metinį papildą 
pragyvenimo pabrangimui kom
pensuoti. Sutartį turi patvirtin
ti 16.000 unijos narių. Praktiš
kai ji reiškia atlyginimų padidi
nimą 38%. Dabartinis viduti
nis laiškanešio $177.60 savaiti
nis atlyginimas tuojau pat pa
keliamas iki $205.60 nuo š.m. 
sausio 1 d. Š.m. liepos 1 d. alga 
padidinama iki $217.60, 1976 
m. sausio 1 d. — iki $233.60 ir 
tų pačių metų liepos 1 d. — iki 
$245.60. Be sutarties dar yra li
kusi paštininkų unija, kuri yra 
pareikalavusi savaitinio atlygi
nimų padidinimo $130.40 per 
vienerius metus, t.y. nuo šių 
metų pradžios iki jų pabaigos. 
Šiuo metu unija dar neturi tei
sės pradėti streikus, bet ją greit 
turės, kai bus padarytas taikin
tojų pasiūlymas. Pašto ministe- 
ris B. Mackasey dideliais atly
ginimų padidinimais tikisi pa
kelti laiškanešių bei paštininkų 
moralę ir paspartinti jų lėtą 
darbą. Jis taipgi mano, kad geri 
atlyginimai sumažins pašto pa
slaugas pristabdančią įvairių 
agitatorių įtaką.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė sudarys karališkąją 
komisiją ištirti didžiųjų bend
rovių įtakai krašto gyvenime. 
Paskata pirmajai šios vyriausy
bės karališkajai komisijai yra 
dviejų bendrovių planuojamas 
susijungimas. Opozicija prane
šimą sutiko skeptiškai. Ji jau 
daug kartų buvo reikalavusi ka
rališkosios komisijos chuliganiz
mo veiksmais pasižymėjusiai 
tarptautinei SIU jūrininkų uni
jai, iš kurios kaikurie liberalų 
politikai ir net ministerial buvo 
susilaukę finansinės paramos 
parlamento rinkimuose. Prem
jeras P. E. Trudeau betgi pasi
tenkino tik RCMP policijos pra
vestu tyrimu ir padaryta išvada, 
kad nelegalių veiksmų ryšiuo
se su politikais nebuvo rasta. 
Tyrimo susilaukė ir valstybinė 
“Air Canada” orinio susisieki
mo bendrovė, kuri Montrealio 
kelionių biuro agentui R. Y. 
McGregor yra sumokėjusi 
$100.000 už jo įtaką Artimųjų 
Rytų ir P. Amerikos vyriausy
bėms, nors į tuos kraštus “Air 
Canada” neturi skrydžių. Opo
zicija reikalauja, kad tyrėju pa
skirtas Ontario teisėjas W. Es
tey nesiribotų tik šiuo klausi
mu, bet atkreiptų dėmesį ir į ki
tus įtartinus pinigų švaistymus.

Ontario premjeras W. Davis 
sudarė karališkąją komisiją iš
tirti žiaurumus televizijos pro
gramose ir kino filmuose. Ko
misijos pirmininke jis pakvietė 
buvusią federacinės liberalų 
partijos ministerę Judy La 
Marsh, kuriai už darbo dieną 
bus mokama po $250. Aršiausios 
kritikos jis susilaukė iš Onta
rio NDP socialistų vado S. Le
wis, teigiančio, kad panašus ty
rimas, palietęs net ir pornogra
fiją, jau buvo padarytas 1971 
m., bet lig šiol tebėra nepa
skelbtas. Be to, visus televizijos 
reikalus tvarko federacinė tele
vizijos ir radijo taryba, vado
vaujama prancūzų kilmės ka
nadiečio Pierre Juneau. Ji duo
da leidimus televizijos stotims, 
nustato kanadiškų ir importuo
tų programų proporciją. Pro
vincinės vyriausybės neturi tei
sės kištis į televizijos reikalus. 
Taigi, J. LaMarsh paskelbtos iš
vados geriausiu atveju tegalės 
būti patariamojo pobūdžio. Sa
vo tiesioginėje žinioje Ontario 
vyriausybė turi tik televizijos 
stotį švietimo reikalams.

Premjeras P. E. Trudeau ir 
teisingumo ministeris O. Lang 
atsisakė išleisti iš Montrealio 
Bordeaux kalėjimo gydytoją H. 
Morgentalerį, kuriam už nele
galų abortą buvo paskirta 18 
mėnesių kalėjimo bausmė. Pra
dinio teismo prisiekusiųjų ta
ryba jį išteisino, bet nusikalti
mą patvirtino Kvebeko apelia
cinis teismas ir augščiausias Ka
nados teismas. Amerikos Huma
nistų Draugija jį ir kovotoją už 
moterų teises F. Friedan yra 
pripažinusi žymiausiais 1975 m. 
humanistais. Dr. H. Morgenta- 
leris yra iš Lenkijos kilęs žydas, 
kalintas nacių koncentracinėje 
stovykloje, kur buvo vykdomos 
masinės žudynės. Nesiskaity
damas su Kanados įstatymais, 
Montrealyje jis yra padaręs 
apie 6.000 abortų. Humanistai 
jį laiko kankiniu, smerkdami 
abortus varžančius įstatymus. 
Augščiausias teismas betgi pa
brėžė, kad tą dieną, kai dr. H. 
Morgentaleris buvo suimtas, 
nuo 10 v. r. iki 12 v. jis spėjo 
padaryti šešis abortus ir už juos 
paėmė po $150. Taigi, už dviejų 
valandų nelegalų darbą kišenėn 
susižėrė $900. Iš šių duomenų 
aiškiai matyti, kad dr. H. Mor- 
gentaleriui rūpėjo ne humaniz-

Velykų bobutė ir šiemet buvo atvykusi pas Toronto lietuvių mažuosius į 
Prisikėlimo salę. Jos vaidmenį atliko A. Dargytė ■ Byškevičienė. St. Dabkus

©^SPORTAS
SPORTAS VISUR

Leningrade 50 m. ilgumo baseine 
įvyko tarptautinės plaukymo rungty
nės R. Vokietija — Sov. Sąjunga. 
Šiose jaunių rungtynėse gerai pasi
rodė šiaulietis V. Petkevičius. Kar
tu su kitais rusais 4 x 200 m. l.s. 
estafetėje jis pasiekė naują Sov. 
Sąjungos jaunių rekordą. Be to, dar 
plaukė 200 ir 400 m. l.s. ir abiem 
atvejais pasiekė Lietuvos vyrų ir 
jaunių rekordus. 200 m. plaukime 
jis pirmasis iš lietuvių peržengė 2 
min. ribą įveikęs šį nuotolį per 
1:59,20. Šioje rungtyje jis buvo tre
čias, 400 m. l.s. jis baigė antras per 
4:09,42 sek.

Vilniuje pasibaigė asmeninės sta
lo teniso pirmenybės. Moterų klasė
je iškilo nauja ir jauna žaidikė 
Džiuljeta Bartkevičiūtė, 14 m. Ji 
nugalėjo vyresnes, jau žinomas stalo 
tenisininkes ir laimėjo I v. Ją pa
ruošė trenerė B. Baiaišienė, kuri 
Lietuvos stalo tenisui yra paruošusi 
daug gabių žaidikių.

Taškente įvyko bokso turnyras. Sį 
kartą neblogai pasirodė veteranas 
sunkiasvoris V. Bingelis — iškovojo 
III v. Reikėjo kautis baigmėje dėl I 
v., tačiau turėjo sužeistą kairę ran
ką, ir gydytojas neleido.

Klaipėdietis Stasys Mėčius ir Liu
das Cičirka iš Pagėgių pakviesti į 
Sov. Sąjungos jaunių sunkumų kil
nojimo rinktinę, kuri liepos mėn. 
vyks į Prancūziją dalyvauti pasaulio 
jaunių sunkumų kilnojimo pirmeny
bėse. Atranka padaryta Sov. Sąjun
gos pirmenybėse Uljanovske. Čia S. 
Mėčius dviem veiksmais iškėlė 332,5 
kg. (142,5 + 190), laimėjo I v. ir pa
siekė naują Lietuvos sunkiasvorių 
jaunių rekordą. L. Cičirka rungty
niavo pusvidutinio svorio grupėje ir 
laimėjo II v. pasekme — 295 kg. 
(127,5 + 167,5).

Vilniaus specializuotos vaikų ir 
jaunių krepšinio mokyklos komanda 
laimėjo Sov. Sąjungos jaunių krep
šinio pirmenybėse I v. Dnieprodzer- 
žinske. Komanda buvo sustiprinta 
keliais žaidėjais iš Kauno ir Klaipė
dos.

Lietuvoje viešėjo Čekoslovakijos 
krepšinio rinktinė, kuri čia žaidė 
kelias rungtynes su Žalgirio, Staty
bos ir Lietuvos rinktinės komando
mis. Pirmose rungtynėse čekai nu
galėjo Žalgirį 79:72, antrose rungty
nėse Lietuva įveikė Čekoslovakiją 
85:77. Po to čekai nugalėjo Statybą 
91:68. Paskutinėse rungtynėse Lietu
va vėl nugalėjo Čekoslovakiją 
107:100. Čekoslovakijos krepšininkai 
yra augšto lygio — dalyvauja Euro
pos ir pasaulio pirmenybėse. Taigi, 
jei Lietuva būtų nepriklausoma, ją 
matytume sėkmingai dalyvaujant 
augščiausio lygio krepšinio žaidy
nėse.

Vytas Gerulaitis vėl pasižymėjo 
lauko tenise — būdamas jauniausias 
WCT teniso grupės žaidėjas laimėjo 
St. Louis įvykusį teniso turnyrą. 
Baigminiame žaidime jis nugalėjo R. 
Tanner 2-6, 6-2, 6-3. Šio turnyro pir
mame rate jis nugalėjo vieną pa
jėgiausių tenisininkų — garsųjį aust- 
ralietj Rod Laver (lietuvių kilmės) 
4-6, 6-3, 6-4. V. Gerulaitis yra jau
niausias ir vienas pažangiausių šių 
metų teniso žaidėjų. Jis yra mėgsta
mas žiūrovų dėl jo gražaus žaidimo 
stiliaus. Dažnai jis yra vadinamas 
“Lithuanian Lion”. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Mergaitės A (18) — Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio meisterės. Balan
džio 19-20 d. d. Čikagoje įvykusiose 
krepšinio ir tinklinio žaidynėse da
lyvavo 4 Vyčio krepšinio komandos 
ir grįžo su viena meisteryste. Mer
gaičių A klasėje vytietės pirmose 
rungtynėse nesunkiai nūgalėjo Žai
bą 35:7. Baigminiame žaidime nu
galėjo Aušrą 27:18 ir laimėjo I v. 
ir Š. Amerikos mergaičių A klasės 
meisterystę. Komandoje ir vėl ge
riausia buvo S. Underytė 32, tačiau 
ir likusios žaidėjos Stočkutė 4, Jur- 
kaitė 4, G. Žukauskaitė 6, L. Žu
kauskaitė 3, Matulaitytė 13 sužaidė 
be priekaišto. Meisterių komandai 

mas, o kanadiški doleriai ir no
ras praturtėti, įgyvendintas 
6.000 abortų dėka. Kaikurie gy
dytojai taipgi konstatuoja, kad 
dr. H. Morgentalerio naudotas 
aborto metodas buvo pavojin
gas moterims — galėjo atneš
ti įvairių komplikacijų, įskaitant 
net nevaisingumą. Kanados li
goninėse yra leidžiami abortai, 
jeigu už juos pasisako gydyto
jų komisiją. Dr. H. Morgenta
leris visus abortus darė savo pa
ties nuožiūra.

vadovavo A. Stankus.
Blogiau sekėsi vyrų krepšinio ko

mandai, kuri žaidė B klasės varžy
bose. Nors ir turėjome pajėgią ko
mandą, tačiau nepasisekė pasiekti 
augštesnių laimėjimų. Pirmas rung
tynes teko žaisti tik išlipus iš auto
buso. Rungtynėse su Detroito Kovu 
vytiečiai kelis kartus pirmavo, tačiau 
teko rungtynes pralaimėti 50:54 
(27:27). Antrose rungtynėse teko 
pralaimėti Lituanikai 63:64 (28:29). 
Nuovargis ir visos nakties kelionė 
kaikuriuos žaidėjus gerokai paveikė. 
Didžbalis visuomet yra geras 20 taš
kų žaidėjas per rungtynes, bet šį 
kartą teįmetė 6 ir 10 taškų. Pana
šiai atsitiko ir su Juzėnu — 10 ir 0. 
Buvo žaidėjų, kurie labai gerai su
žaidė. Iš jų išsiskyrė Lorencas 16 ir 
.15, Akelaitis 6 ir 16. Komandoje 
dar žaidė Dementavičius 10, Klimas 
12, Stankus 4, Petronis 2, Nacevičius 
6, Stanvečius 2.

Jauniai B pirmose rungtynėse 
pralaimėjo Detroito Kovui 27:38. 
Antrose rungtynėse, nors vytiečiai 
ir pirmavo kurį laiką, pralaimėjo 
Aušrai 30:37. Komandoje ir vėl ge
riausias buvo R. Duliūnas (17, 17), 
kurio žaidimas prilygo amerikiečių 
žaidimui. Komandoje dar žaidė: 
Kravčak 12, Stauskas 6, Tarvydas, 
Ivanauskas, Bajorinas, Petronis 2, 
Bumelis 2. Komanda labai pasigedo 
L. Kaknevičiaus.

Jaunių C komanda, sudaryta dau
giausia iš pirmamečių žaidėjų suge
bėjo laimėti vienerias rungtynes. Po 
pralaimėjimo Lituanikai vytiečiai 
nugalėjo Nerį II 44:39. šiose rung
tynėse žaidė: Augaitis 2, Radzevi
čius 10, Zenkevičius 2, Kasperavi
čius 5, Ignatavičius 16, Putrimas 8, 
Banelis. Po to žaidė paguodos tur
nyro baigmėje, kur skaudžiai pralai
mėjo labai augšto ūgio D. Kovo žai
dėjams.

Ši išvyka nežiūrint kaikurių ne
sėkmių, turėjo ir gerų pusių. Parsi- 
vežėm vieną meisterystę, gausiai da
lyvavome prieauglio klasėje ir jau
nuosius sportininkus įtraukėm į lie
tuvišką bendravimą.

Sol. Stasiui Barui ir Poniai, mūsų 
krepšininkus pavaišinusiems pyra
gaičiais išvykstant iš Čikagos, nuo
širdžiai dėkojame.

Vytis — H. Kovas apšilimo rung
tynės jaunių C klasėje, prieš išvyks
tant į Čikagos žaidynes, įvyko Ana
pilio salėje. Rungtynes nesunkiai lai
mėjo Vytis 52:17. Žaidė: Ignatavi
čius 22, Radzevičius 8, Augaitis 5, 
Zenkevičius 10, Putrimas 2, Kaspe
ravičius 6. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

ŠALFASS tarpapygardinės žaidy
nės bus gegužės 2-3 dienomis Ročes- 
teryje. Ten bus varžomasi stalo te
niso, plaukimo ir šachmatų srityse. 
Norintieji dalyvauti prašomi kreip
tis į Kanados apygardos sporto va
dovą Leoną Baziliauską tel. 279-8226.

Krepšinio treniruotės bus tęsia
mos ligi birželio pabaigos Prisikėli
mo parapijos salėje: berniukams ir 
vyrams — antradieniais, mergaitėms 
ir moterims — ketvirtadieniais.

Moterų krepšinio komanda balan
džio 22 d. įtemptai žaidė su York 
Raiders dėl Toronto ir apylinkių 
moterų krepšinio čempijonato. Žai
dimą visą laiką vedė aušrietės žymia 
persvara, bet prieš pabaigą pavargo. 
Priešininkės išlygino ir paskutinė
se sekundėse įmetė baudą, kuri nu
svėrė rungtynhj laimėjimą. Šias ant
rąsias rungtynes laimėjo York 
Raiders 36:36 (15:20). Dabar yra 
vienerios rungtynės laimėtos ir vie- 
nerios pralaimėtos. Balandžio 29 d. 
bus lemiamos rungtynės dėl čem
pijonato. Baigminėse rungtynėse žai
dė: J. Klimaitė 11, J. Simonaitytė 7,
S. Ranonytė, D. Norkutė ir L. Jull- 
Kėkštaitė po 4, M. Rost-Ramonovaitė 
3 ir R. Breen-Birštonaitė 2. V. M. 
HAMILTONO KOVAS

š. Amerikos lietuvių krepšinio ir 
tinklinio pirmenybėse Čikagoje da
lyvavo Kovo vyrų ir jaunių penketu
kai. Vyrų B grupėje mūsų krepšinin
kai nugalėjo Čikagos Lituaniką 
56:55, tačiau baigmėje turėjo pasi
duoti Cicero Ateičiai 65:78 bei už
imti antrą vietą. Jauniai nugalėjo 
Klevelando Žaibą 78:56, tačiau pra
laimėjo Lituanikai ir Cicero Atei
čiai, likdami 4-je vietoje. Žaidė jau
niai — A. Kybartas, E. Navickas, R. 
Trumpickas, R. Kalvaitis, J. Riekus 
P. Gutauskas, R. Antanaitis, A. Gra
jauskas. Komandai vadovavo J. Ens- 
kaitis.

Atostogų pas tėvus buvo atvykęs
T. Kudaba. Jis žaidžia fubolą BC 
universitete ir yra komandos kapi
tonu. Jo teises tolimesnėje futbolo 
karjeroje turi Hamiltono Tiger-Cats 
klubas. K. B.

GARBENS
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 prausyklos, 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 
Namų tel. HU 9-1543

STASYS DARGIS 
Namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8’/i% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8'/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9 i

PARAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

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

(American Express).

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, 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 • Sav. P. Užbalis

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

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

1 1 13 Dundas St. W., -r I Ell C4C4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

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

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ 'ZZ
971 College St., Toronto 4, Ontario —7—-------- ■——7

3 visi verslo bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

CHūLKBn
R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

MISSISSAUGA, gražus, didelių kambarių, 3-jų miegamųjų, viena- 
augštis, pasakiška, moderni virtuvė su įmontuota indams plauti ma
šina, spalvota kepimui - virimui plyta, šaldytuvas ir kiti priedai, 2- 
didžiuliai kambariai su baru ir kilimais rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas su vaismedžiais. Prašoma kaina tik $89.800.
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti, puikus di
džiulis 11 kambarių, atskiras mūrinis namas, 2 prausyklos, 3 virtu
vės, gražiai įrengtas didžiulis poilsio kambarys rūsyje su baru; gauna 
apie $5000 nuomos, be to, butas šeimininkui.
RATIIBURN — KIPLING, atskiras mūrinis 3-jų miegamųjų viena- 
augštis, didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, galima tuo
jau užimti, prašoma kaina tik $64.900.
KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo, atskiras, mūrinis 
6 butų pastatas (sixplex), 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai kambariai, 
balkonai, 6 garažai su privačiu įvažiavimu, netoli krautuvių bei susi
siekimo, neblogas pirkinys, kaip 6 vienaaugščiai viename name. 
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $15 - 20.000 įmokėti, atskiras, mūri
nis 12 kambarių dvibutis, garažas su privačiu įvažiavimu, gražioje, 
ramioje gatvėje.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584



Jaunam muzikui E. Krikščiūnui pagerbti bei pristatyti visuomenei buvo surengtas koncertas Toronto Prisikėlimo 
salėje. Programą atliko parapijos choras ir solistai. Iš kairės: sol. R. Strimaitis, sol. J. Sriubiškienė, muz. E. 
Krikščiūnas, muz. D. Remeikytė, sol. A. Simanavičius Nuotr. B. Tarvydo

SKAITYTOJAI PASISAKO
NETEISINGA INFORMACIJA

"TŽ” šių metų kovo 13 d. laidoje, 
6 psl., išspausdintas Rimo Amalviš- 
kio rašinys “Atgarsiai iš Brazilijos”, 
kuriame aprašomas Vasario 16 minė
jimas. Tame aprašyme yra palies
ta ir III pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komisija. Autorius 
apgailestauja, kad komisijos pirmi
ninkas yra vyresnio amžiaus, silp
nos sveikatos tautietis. Įdomu, kuo 
remiasi tai tvirtindamas korespon
dentas? Finansų k. pirmininkas nie
kad nebuvo pas po slapyvardžiu pa
sislėpusį korespondentą sveikatos 
tikrinti. Toliau rašo apie “pagalbi
ninkus”, slegiamus amžiaus naštos 
ir beveik visus pensininkus. IŠ tik
rųjų nė vienas “pagalbininkas” nė
ra pensininkas. O jei ir būtų pensi
ninkai, tai ar nusikaltimas? Kas už
draudė pensininkams dirbti visuo
meninį ir kultūrinį darbą? Gi ir pats

MAŽIEJI IR DIDIEJI
Retkarčiais pasigirsta mūsuose vie

nas kitas balsas, kad mūsų kovingu
mas lietuviško darbo baruose silp
nėja, kad aukotojų duosnumas mažė
ja, vietomis pasireiškia lyg ir apatija 
lietuviškam reikalui. Bet 1974-5 m. 
liks mūsų istorijos lapuose pažymėti 
kaip didelis šuolis tik vieno papras
tučio žmogelio S. Kudirkos dėka. Ne
skaitant didžiųjų liet, kolonijų, pa
imkime kad ir Floridos pietryčių — 
Atlanto bei Meksikos įlankos pakraš
čius. Kur tik 5-6 lietuvių šeimos ga
lėjo susiburti, šventė Vasario 16 ir 
gausias aukas siuntė į centrus. Tai 
rezultatas tos žiežirbos, kurią įžiebė 
S. Kudirka.

Bet kai mažytės grupelės rodė di
delį gajumą ir įvairiais būdais kėlė 
Lietuvos vardą, tai kaikuriose dide
lėse kolonijose pasireiškė apsileidi
mas. Imkime, kad ir St. Catharines,
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Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS ---------- ----- ---------------

TORONTO, ONT.
Buvęs torontietis Bronius 

Pauža, teisininkas, 74 m., mirė 
š.m. balandžio 17 d. New Port 
Richey, Floridoje. Lietuvoje li
ko duktė su šeima ir viena pus
seserė Niujorke, žmona buvo li
kus Lietuvoje ir žuvo automo
bilio nelaimėje. Velionis buvo 
kilęs iš Suvalkijos. Baigęs Ma
rijampolės mokytojų seminari
ją, kurį laiką mokytojavo Tau
ragės augšt. komercijos mokyk
loje. Vėliau, palikęs mokyklą, 
įstojo į VDU teisės fakultetą, 
kurį baigęs, vertėsi advokatūra. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, emigravo į 
Kanadą. Čia, kaip imigrantui ir 
netvirtos kūno kompleksijos 
žmogui, teko daug pavargti, 
sunkiai padirbėti pas ūkininkus 
ir prie statybos. Buvo įsigijęs 
mažą bilijardo verslą Toronto 
mieste. Keletą kartų buvo api
plėštas ir sumuštas. Sulaukęs 
pensijos amžiaus, apsigyveno 
Floridoje. Čia klimatas velioniui 
patiko. Gyveno vienas, įsigijo 
nekilnojamo turto ir tikėjosi pa
ilsėti po visų vargų. Smuikavo 
ir manė prikopti iki Beethoveno 
veikalų. Deja, staigi mirtis pa
guldė į amžiną poilsį.

Velionis buvo ramaus būdo, 
jautrus Lietuvos reikalams ir 
sakydavo, kad didesnę savo tur

to dalį paliksiąs Lietuvių Fon
dui. Reikia tikėtis, kad jis savo 
žodį tesėjo. Tai parodys testa
mentas, kuris yra vietos paliki
mų teisme (Probate Court).

Tiek turiu žinių apie velionį, 
su kuriuo likimas leido bend
rauti nuo Vokietijos laikų iki 
šiol. S. K„_________________

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

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Kliento skundas
— Padavėjau, jūs man atne

šėte ne sriubą, o pamazgas!
— Atleiskite, gerbiamasis, 

niekada nesu ragavęs pamazgų, 
todėl nesiryžtu tvirtinti, jog sa
kote netiesą.

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ 

GIFTS INTERNATIONAL INC.
KojivSS Telefonas 471-1424

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

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

Balio Maskeliūno įstaiga

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

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

Ateitininkų žinios
Ateitininkų šventė Toronte prasi

dėjo balandžio 19 d., 1 v. p. p., susi
rinkimais Prisikėlimo ateitininkų 
kambaryje. Moksleiviai ir studentai 
išklausė Viktoro Nako paskaitėlės 
apie jo lankymąsi Jungtinėse Tau
tose praėjusią vasarą. V. Nakas yra 
politinių mokslų studentas iš Detroi
to. šiuo metu jis pirmininkauja atei
tininkų jaunučių komisijai. Praėju
sią vasarą jis gavo stipendiją iš 
BATUNo važiuoti į Niujorką ir pa
dirbėti tai organizacijai. Visos jo 
gyvenimo išlaidos buvo apmokėtos 
ir pridėta maža alga. Bet to, univer
sitetas davė mokslinį kreditą už tą 
darbą. BATUNas (Baltic Appeal to 
United Nations) išrenka vieną stu
dentą šiai stipendijai kas metais. 
Kiekvienas baltietis studentas gali 
duoti pareiškimą šiam įdomiam dar
bui. Deja, susidomėję asmenys da
bar turės palaukti metus, nes pa
reiškimai turi būti paduoti balandžio 
pradžioje.

Viktorui teko dalyvauti uždarose 
konferencijose, rašyti laikraščiams 
ir sekti politinį bei diplomatinį gy
venimą. BATUNas prisidėjo prie 
trečiojo pasaulio bloko demonstra
cijos, kad galėtų parodyti solidaru
mą su šiom jaunom tautom. Tai pa
rodo BATUNo vertę, nes organiza
cija gali paliesti per 135 tautų. Dau
gumą Jungtinių Tautų narių sudaro 
tos trečiojo pasaulio bloko tautos, 
kurios tik po II D. karo gavo savo 
nepriklausomybes. Nors lietuviai, 
palyginti su kitais baltiečiais, yra 
gausiausi JAV-se, tačiau jie silpniau 
dalyvauja BATUNe, negu estai ir 
latviai. Viktoras siūlė, kad studentai 
daugiau domėtųsi šia organizacija, 
atidžiau sektų jos veiklą, užsisakyda
mi jos biuletenį ir paaukodami pini
gų. (Daugiau žinių apie ateitininkų 
šventę žiūr. “Jaunimo Žiburiuose”. 
Red.) A. C.

Nuoširdi padėka visiems prisidė- 
jusiems prie Toronto ateitininkų 
šventės. Ypatingai daug darbo ir šir
dies įdėjo Stravinskų ir Čepaičių šei
mos bei tėvų komitetas. Ačiū vi
siems!

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės sueigoje ba

landžio 21 d. egzaminus išlaikė: į I 
pat. 1. psl. V. Asevičius, į II pat. 1. 
V. Šimkus, E. Slapšys ir L. Grybas. 
Paskutinė dr-vės darbo sueiga — 
gegužės 5 d., 7 v. v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Po to dr-vė rink
sis iškylauti ir stovyklauti.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas nuoširdžiai dėkoja už pini
ginę paramą KLB Toronto apylinkės 
valdybai, “Paramos” ir Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvams. Vienetas 
ruošiasi išvykai į Vašingtoną gegu
žės 17-18-19 d. d. Ten koncertuos liet, 
mokyklos mokslo metų pabaigos 
šventėje.

• Balandžio 19 d. vengrų skautų 
sukaktuvinėje šventėje LS seserijai 
atstovavo V. Grybienė.

• Tryliktosios Romuvos stovyklos 
pagrindiniai klausimai aptarti ba
landžio 20 d. vadovų-vių posėdyje, 
kurį sušaukė rajono vadovybė. Pir
mininkavo vadeiva s. VI. Morkūnas. 
Nustatyta, kad stovykla įvyks liepos 
19 — rugpjūčio 2 d. Viršininkais su
tiko būti ps. V. Turūta ir s. R. Ži
linskienė (antrai savaitei). Siūlyta 
peržiūrėti stovyklavimo laiką, kad 
galėtų stovyklauti vasaros metu dir
bąs jaunimas. Kviečiami vadovai-vės 
turėtų pasistengti savo laiką sutvar
kyti taip, kad galima būtų bent vie
ną savaitę stovyklauti. Posėdyje da
lyvių buvo iš Hamiltono, Londono ir 
kitų vietovių.

• Kanadiečių organizuojamas 
“Church parade” — gegužės 25, sek
madienį, 10,30 v. r., žygiuos iš Alex
andra parko. Nutarta šiame parade 
dalyvauti. C. S.

Rimas Amalviškis jau pensininko 
amžiuje.

Finansų komisijon nė vienas na
rys nesiveržė. Juos kongreso rengė
jai kvietė susirinkiman ir klausė, ar 
jie sutiktų šias pareigas ant savo 
pečių užsikrauti. Netaip jau lengva 
buvo sudaryti finansų komisiją.

Kodėl finansų komisijos pirminin
kas ir sekretorė nedalyvavo Vasario 
16 minėjime? Viena, kad jiems nėra 
pareigos patenkinti korespondento 
smalsumą ir paaiškinti nedalyvavi
mo priežastis; antra — visi reikalai 
buvo numatyti ir sutvarkyti iš 
anksto. Vasario 10 d. finansų komi
sijos posėdyje buvo susitarta, kad 
kongreso finansų reikalais kalbės 
kun. J. Šeškevičius. Tai nebuvo spra
gos užpildymas, kaip koresponden
tas rašo, bet iš anksto suplanuota. 
O pinigams priimti dalyvavo komi
sijos iždininkai, turintys šimtapro
centinį visuomenės pasitikėjimą, J. 
Tatarūnas ir V. Banys, antroji sek
retorė G. Žarkauskaitė, vicepirmi
ninkas N. Stasiulionis.

Dėl jaunimo dalyvavimo finansų 
komisijoj. Jaunimas turėjo gražios 
progos ir daug laiko, daugiau kaip 
pusmetį, sudaryti komisiją iš jauni
mo. Bet jaunimas jieškojo senimo, 
nors jau pavėluotai.

Patartina korespondentui, ko ne
žino, nerašyti, nes toks rašymas pa
žeidžia tiesą!

Mons. P. Ragažinskas, 
III PLJ Kongreso Brazilijoj 

finansų komisijos pirmininkas

PADĖKOS
Keista skaityti laikraštyje padė

kas, kuriose dėkojama už lankymą 
ligoninėje savo vyrui, žmonai, vai
kams, gydytojams ir t.t. Ar nepagal
vojame, kad šeimos nariai atlieka 
savo pareigą — rūpinasi savo arti
maisiais, o gydytojai turi rūpintis 
savo pacientais ir juos gydyti ne tik 
savo kabinete, bet ir ligoninėje. Gal 
aš klystu, bet manau, kad jiems už 
tai apmoka OHIP, kitos draudos 
bendrovės, o jeigu draudos nėra, ap
moka patys pacientai. Ad.

Ont., kur liet, koloniją sudaro tik 
37 šeimos ir keletas pavienių as
menų. Ten keletas šeimų niekad ne
pasirodo nei lietuvių bažnytėlėje, 
nei kokiame nors lietuviškame pa
rengime. Gi visi kiti š.m. Vasario 16 
proga nužygiavo su savo trispalve 
pas miesto burmistrą, gavo jo pro
klamaciją, skelbiančią vasario 16 
Lietuvių Diena, pasirašė garbingų 
svečių knygoje ir prie miesto ro
tušės iškėlė lietuvišką trispalvę. Pa
našiai buvo ir Hamiltone, bet su gar
bingu svečiu S. Kudirka. Tuo tarpu 
Toronte, kur pro miesto rotušę kas
dien praeina tūkstančiai įvairių tau
tybių žmonių, neišskiriant nė ko
munistų bei jiems simpatizuojančių, 
lietuviška trispalvė šiais metais ne
buvo iškelta. Vasario 16 minėjimo 
rengėjai aiškina, kad buvo pažadėta 
iškelti, bet neištesėta. Lietuviška iš
mintis sako: pasitikėk Dievu, bet ir 
pats nežiopsok. Kai jau kartą pro
ga prarandama, tai paskiau esti la
bai sunku ją atgauti. Tad nežiūrint 
turimų nuopelnų bei užimamos pozi
cijos, kartais labai pravartu pasimo
kyti ir iš prasčiokėlio, ai.

KOLCHOZINIS ATLYGINIMAS
Neseniai viena beraštė JAV se

nosios kartos lietuvė paprašė mane 
perskaityti iš Lietuvos gautą laišką. 
Jos sesers duktė, dirbanti karvių 
melžėja viename kolūkyje, nepapras
tai esanti dėkinga tetulei už prisiųs
tą dovaną, susidedančią iš vienos 
skarelės, vieno nertinio ir dar vieno 
moteriško dėvėjimo dalyko. Tokios 
kokybės spalvingų dalykų pas juos 
krautuvėse nesą, bet turguje kaika- 
da galima gauti. Už tai jai reiktų 
dirbti porą mėnesių karves bemel
žiant, kad galėtų tokius daiktus nu
sipirkti. Gi tie trys dalykai. tetulei 
tekainavo $27 su persiuntimu. Tai 
sudaro tos beraštės pensininkės vie
ną dešimtąją dalį jos gaunamos mė
nesinės valstybinės ir fabriko pen
sijų. Gr.

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

MIRĖ VIENYTOJAS
Balandžio 17 d., Ilgų ir operacijų 

iškankintas, mirė ilgametis Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
“Draugo” vyr. redaktorius ir kitų 
katalikiškų organizacijų veikėjas 
Leonardas Simutis, perkopęs 82 m. 
amžių. Su L. Simučio mirtimi lietu
vių išeivija neteko vieno didžiųjų 
vienytojų ir nepalaužiamų kovotojų 
už Lietuvos laisvę. 1940 m. birželio 
mėnesį, kai raud. armija smurtu už
ėmė Lietuvą ir panaikino jos nepri
klausomybę, didelėmis L. Simučio 
ir kitų pastangomis labai susiskaldę 
Amerikos lietuviai surado bendrą 
kalbą, visos pagrindinės srovės susi
jungė į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kad bendromis jėgomis galėtų dirb
ti, siekiant Lietuvai šviesesnių atei
ties dienų. Taip iki 1949 m., iki to 
laiko, kol nauja išeivių banga pasie
kė JAV krantus, iškilo L. Simučio, 
adv. A. Olio, dr. P. Grigaičio, M. Val
dytos ir kitų pavardės. Iš jų šian
dien gyvas liko tik M. Vaidyla, taip 
pat gerokai ligų kamuojamas. Pirmū
nų keliu dabar žengia nauji, jaunes
ni ALTos veikėjai, deja, pilnai gal 
jau neatstovaudami tai didžiajai 
jungčiai, kurios dvasioje ALTą per 
25 metus vairavo L. Simutis.

Ketverius metus su L. Simučiu te
ko dirbti “Daruge”, dešimtis kartų 
susitikdavome įvairiose spaudos kon
ferencijose, minėjimuose, pokyliuo
se. Oficialiose tribūnose jis buvo pui
kus oratorius, uždegantis mases, pri
vačiuose pokalbiuose — labai drau
giškas, pakantus ir atviras. Pokyliuo
se ar šiaip pobūviuose jam kažkaip 
mieliausi buvo jo tiesioginės profe
sijos draugai — rašto žmonės. Daž
niausiai, laikydamas taureię ranko
je, jis su rašto žmonėmis praleisda
vo nemažai valandų. LŽS cv L. Si
mutį, kaip buvusį ilgametį “Draugo” 
vyr. redaktorių ir stiprų publicistą, 
buvo pakėlusi sąjungos garbės nariu, 
gi a.a. L. Simučio paliktame testa
mente įrašytas pageidavimas, kad jo 
karstą, šalia kitų, neštų ir LŽS atsto
vai. Balandžio 21 d. L. Simučio pa
laikai iš laidotuvių koplyčios perkel
ti Į Marquette Parko lietuvių šven
tovę. Ten įvyko visuotinis atsisveiki
nimas su didžiuoju išeivijos lietuvių 
vienytojų. Balandžio 22 d. po gedu
lingų Mišių palaikai išlydėti į lietu
vių Sv. Kazimiero kapines. Apie L. 
Simučio mirtį plačiai rašo ne tik lie
tuvių spauda, bet ir didieji amerikie
čių dienraščiai. Laidotuves aprašy
siu kitoje apžvalgoje.

“GYVATARAS”
Vieną vakarą, grįžęs iš darbo, ra

dau malonią p.p. Breichmanų dova
ną, atsiųstą iš Hamiltono. Tai Hamil
tono tautinių šokių grupės “Gyva- 
taras” 25 metų sukakties proga iš-

vaizduojančių gyvą ir kūrybingą 
“Gyvataro” 25 m. kelią, į puikiai 
techniškai atliktą spaudos darbą, 
leidiniui kito žodžio nerandu, kaip 
sukaktuvinis albumas. Jis įdomus ne 
tik “Gyvataro” dabartiniams Ir bu
vusiems šokėjams, bet ir daugeliui 
po pasaulį išsklaidytų lietuvių, ku
rie domisi knyga, lietuvių kultūra, 
mūsų tautiniu šokiu ir aplamai jau
nimu. Panašus leidinys, gal dar di
desnės apimties, buvo suplanuotas 
išleisti Čikagoje po istorinės IV tau
tinių šokių šventės, kurią savo daly
vavimu pagerbė ir JAV buv. prezi
dento R. Niksono žmona. Puikiai ži
nau, kiek pastangų tokiam leidiniui 
išleisti dėjo buv. tos šventės meno 
vadovė G. Breichmanienė, kaip pra
džioje buvo užsidegęs šventės rengė
jų k-to pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. 
Pasisekė jiems surasti leidinio re
daktorių, dailininką, buvo surinkta 
šimtai gerų nuotraukų, įvairios iš
karpos ir t.t. Nekėlė klausimo ir lė
šos, nes šventė davė gražaus pelno. 
Bet staiga nei iš šio, nei iš to IV 
tautinių šokių šventės albumo planai 
sugriuvo. Žinau, kaip dėl to susi
jaudino G. Breichmanienė ir kiti. 
Tas laiko dulkių jau užnešamas liū
desys vėl prisikelia bevartant “Gy
vataro” sukaktuvinį albumą. Juk į 
jį įeina ir didingi IV taut, šokių 
šventės, vykusios Čikagoje, vaizdai. 
Kokie jie gražūs! Ak, kad tokį turtą 
būtume turėję viename puikiame al
bume! Gal ateityje pasimokysim ir 
pasistengsim. Ko pasigesčiau "Gyva
taro” albume? Mažiau prastos poe
zijos ir citatų iš spaudos, bet dau
giau konkrečių faktų. Dabarties aki
mis “Gyvataro” sukaktuvinis leidi
nys be priekaištų. Tik abejoju, ar 
ateities istorikas iš to spalvingo al
bumo taip lengvai suras jam reika
lingus faktus. “Gyvataro” savo aki
mis dar nesu matęs. Atidžiai perskai
čius ir peržiūrėjus jų sukaktuvinį al
bumą, kyla didelis noras, jei ne Či
kagoje, tai specialiai nuvykus į Ha
miltoną, pamatyti jų gyvą ir kūry
bingą programą, palyginti su “Gran
dimi”, “Grandinėle”, “Gintaru”.

OPEROS ATGARSIAI
Tik ką praėjo du "Meilės eliksyro” 

spektakliai, statyti Čikagos Lietuvių 
Operos 19-tojo sezono proga. Abu 
spektaklius dirigavo maestro Vyt. 
Marijošius. Publikos atsiliepimai 
apie šių metų operos šventę tokie 
entuziastingi, kokių, rodos, niekad 
dar neteko girdėti. Ypač plačiai 
linksniuojama profesijonalo solisto 
A. Vokietaičio ir kitų pavardės. Į 
premjerą daug svečių buvo suvažia
vę iš kitur. Kadangi šį kartą pasirin
kau trečiąjį operos spektaklį, diri
guojamą jaunosios kartos muz. A. 
Vasaičio, tai apie “Meilės eliksyrą”

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

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

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estilkq duona. Didelis I 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO. i 

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

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. 480 Roncesvalles Ave. 

Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALuZA

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

Meistriikas darbas, puikūs lietuviški projektai

leistas leidinys. Kai pažvelgi į to lei- rašysiu kitoje apžvalgoje, prieš iš- 
dinio viršelį, J daugybę nuotraukų, vykdamas atostogų.

LŽS cv rengtame IV spaudos baliuje “Martinique” restorano pokylių salėje 
prieš svečiams renkantis į balių, kur jų buvo net 650, susitikę baliaus ren
gėjai LŽS cv nariai su žmonomis. Iš k. į d.: B. Pužauskienė, “Martinique” 
vedėjas, J. Janušaitis, I. Kasniūnienė, D. Vakarė, V. Kasniūnas, D. Būtėnie
nė, VI. Būtėnas, kun. J. Vaišnys, SJ

JOHN’S ELECTRIC and SERVICE
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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

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

Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų 
-------------  vartojamomis kalbomis padės--------------
Valteris Drešeris Realtor Mgr.
Helen Bailey (Balčiūnienė)
Arvidas Zakarevičius

• Pranas Barauskas, F.R.I.

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

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

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

nuo 11 v. r iki 7 v. v.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valančios 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. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Mississaugos miestas patvirtino 
Lietuvos Kankinių šventovės staty
bos planus. Šventovei projektą pa
ruošė architektas dr. A. Kulpa-Kul- 
pavičius. Parapijos taryba pakvietė 
E. čuplinską, R. Paškauską ir H. 
Lapą, kurie, kaip specialistai inžinie
riai, parapijos tarybai bus patarė
jais statybos metu.

— Balandžio 26 d. Anapilio sody
boje talkos būdu vyko medelių so
dinimas ir aplinkos valymas po žie
mos. Paruošta vieta šimtui naujų 
medelių ir pasodintos septynios di
džiulės eglės prie Anapilio salės 
šiaurinėje pastato pusėje. Medelių 
sodinimo talka vyks ir šį šeštadie
nį. Labai prašomi talkininkai.

— Anapilio statybai aukojo $1,000: 
S. A. Kazlauskai (4000), $300: A. B. 
Saikai (1000), $100: A. A. Jasiukai 
(500), $50: E. Docienė (500). M. 
Pranys Anapilio sodybai paaukojo 
$30 vietoje gėlių a.a. Petro Tutlio 
laidotuvėms. Visiems geradariams 
nuoširdi padėka.

— Pirmosios Komunijos vaikų iš
kilmės bus gegužės 11, sekmadienį, 
11 v. pamaldų metu.

— Balandžio 28 d. Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a.a. Milda La
pinskaitė, 35 m. amžiaus. Velionės 
motinai ir broliui nuoširdi užuo
jauta.

— Sveikiname Toronto lietuvių 
ansamblį “Gintaras”, švenčiantį sa
vo gražios 20 metų veiklos sukaktį. 
Linkime daug džiaugsmingų jaunat
vės metų tautinių šokių, dainos ir 
muzikos bare.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Elzbietą Stankienę ir a.a. 
Petronėlę Grigaitę; 11 v. už a.a. Rai
mundą Laurinavičių (velionies penk
tosios mirties metinės) ir a.a. Ado
mą Urnavičių (antrosios mirties me
tinės).

— Pakrikštyta: Darius-Gailius Vis- 
kontas.

“Paramos” kredito koopera
tyvas artėja prie 10 milijonų 
dolerių balanso — balandžio 15 
d. balansas buvo $9,955,000.00. 
Šiuo metu “Paramoje” yra pa
kankamai pinigų asmeninėms 
paskoloms ir mortgičiams. Na
riai kviečiami pasinaudoti pigiu 
kreditu. Siekiant sudaryti ge
resnes sąlygas narių patarnavi
mui “Paramos” raštinė nuo ge
gužės 12 d. bus atidara dar ir 
ketvirtadienio vakarais. Štai 
naujos “Paramos” darbo valan
dos: pirmadieniais 10 v.r. — 6 
v.v. (buvo iki 8 v.v.); antradie
niais ir trečiadieniais 10 v.r. — 
3 v.p.p.; ketvirtadieniais 10 v.r. 
— 6 v.v. (buvo iki 3 v.p.p.); 
penktadieniais 10 v.r. — 8 v.v.; 
šeštadieniais 9 v.r. — 1 v.p.p.. 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. Taupyk 

' ir skolinkis Paramoje! (Sklb.)
Sporto klubas “Vytis” leidžia 

biuletenį, kurį redaguoja Algis 
Stankus (201 Springdale Blvd., 
Toronto, Ont.). Balandžio mėne
sį išėjo 4 nr. Jame daug žinių iš 
savojo klubo veiklos. Daugiau
sia rašo šiame numeryje A. Sup- 
ronas. Linkėtina biuleteniui sėk
mingai informuoti savo narius 
ir išvengti lietuvių kalbos klai
dų, kurių yra gana daug.

NORĖCIAU PIRKTI akordeoną 
■“Hohner Gola”. Turi būti gerame 
stovyje. Tel. 844-9310.

PARDUODAMAS
žema kaina naujas mūrinis namas: 
dviejų augštų, 5 miegamųjų; Įreng
tas rūsys, balkonas, 3 prausyklos. 
Niagara Falls, Ont. Skambinti po 6 
v. vakaro tel. 685-0585 St. Cathari
nes, Ont.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

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

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 S
— Staigiai mirus Petrui Tutliui, Q 

giliai užjaučiame jo žmoną Alfą, sū- O 
nų Petruką ir visus artimuosius. 
Nuoširdi užuojauta Stasei Caplikie- 
nei, Lietuvoje mirus jos 
Onai.

— Dėkojame sol. Rimui 
čiui, giedojusiam per 11.15 
šias.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi iš anksto susitarus.

— Pirmosios Komunijos pamoka 
bus balandžio 29, antradienį, 7 v.v. 
pas seseles. Repeticija besiruošian
čių pirmajai Komunijai — šį ket- 
virtad. ir penktadienį, 7 v.v., mūsų 
šventovėje. Gegužės 3, šeštadienį, 3 
v.p.p., išpažintis ir paskutinė repe
ticija. Pirmoji Komunija — šį sek
madienį per 10 v. Mišias. Vaikučiai 
renkasi į salę pusę valandos anks
čiau.

— Paskutinė katechetinė pamoka 
buvo balandžio 26 d. Nuoširdi padė
ka seselėm, Juozui Kaknevičiui, Jo
nui Freimanui, Birutei Nakrošiūtei.

— Vajus šventovės atnaujinimo 
darbams jau pradėtas. Jau nemaža 
parapijiečių paaukojo šiam tikslui. 
Esame dėkingi visiems aukotojams.

— Stovyklavietės priežiūros sekci
ja dėkoja parapijos bankui už $100 
auką ir ateitininkų tėvų komitetui 
už $300 auką. Neužilgo pradėsimo 
pagerinimo darbus. Reikės talkos. 
Kviečiame visus, galinčius padėti, 
kreiptis į V. Tasecką 535-6659.

— Aušros stovykla vyks liepos 6- 
20 d.d. Ją organizuoja par. tarybos 
jaunimo sekcija ir sporto klubas 
Aušra. Reikalingas ūkvedys ir šeimi
ninkės; kreiptis į Algį Čepą 223- 
8802.

— Ateitininkų stovykla Wasagoje 
bus liepos 20 — rugpjūčio 2 d.d. 
Kartu vyks moksleivių ir 
stovyklos; amžius — nuo 
metų.

—, Santuokai rengiasi 
Puodžiukaitė su Ross Kendall ir Ma
rija L. Romeikaitė su David A. Ti- 
bideau.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Sofiją 
Augaitienę, užpr. S. A. Gindrėnų; 
8.30 v. — už Ireną Gurevičienę, 
užpr. A. Gurevičiaus; 9 v. Novenos 
Mišios; 9.30 v. — už Vladą Nava
linską, užpr. Br. Navalinsko; sek- 
mad., 8 v. — už Antaniną, Juozą ir 
Stanislovą, užpr. J. I. Morkūnų; 9 v. 
— Novenos Mišios; 10 v. — už Juozą 
Martinaitį, užpr. S. Martinaitienės; 
11.15 v. — už Antaną Sapijonį, užpr. 
A. A. Kuolų; 12 v. — tretininkų in
tencija; 7 v.v. — už Juozą Paškevi
čių, užpr. Z. A. Stančikų.

Lietuvių Namų žinios
— Padidinus patiekalų skaičių ir 

pagerinus aptarnavimą, sekmadienio 
popiečių lankytojų skaičius padidė
jo. Praėjusį sekmadienį atsilankiu
siųjų skaičius pašoko iki 300. Šeimi
ninkės paskutiniųjų nebepajėgė pil
nai patenkinti.

— Balandžio 27 d. Gedimino pi
lies menėje įvyko LN Moterų Būre
lio metinis susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. A. Jankaitienė, 
vicepirm. B. Bedarfienė, sekr. A. 
Skilandžiūnienė, ižd. P. Jankaitienė, 
koresp. K. Butienė, archyvo vedėja 
S. Ciplijauskienė. Parengimų komi
sijas sudaro: L. Cesekienė, E. Delku- 
vienė, A. Štuopienė, St. Jakubynie- 
nė, O. Rinkevičienė, J. Rukšienė. 
Kandidatė — G. Butkienė. Revizi
jos komisija: L. Novogrodskienė, L. 
Matulevičienė ir L. Mačionienė.

— Gegužės 11, sekmadienį, 1 v. 
p.p., šaukiamas LN naujų narių va
jaus talkininkų susirinkimas Vytau
to Didžiojo menės balkone. Visi, ku
rie yra pasižadėję ir kurie gali LN 
talkinti įrašant naujus narius, kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

— LN jieško dviejų valytojų nak
tiniams valymo darbams. Suintere
suoti prašomi kreiptis pas LN reika
lų vedėją Algį Juzukonį arba jo pa
vaduotoją K. Daunį L. Namuose.

— LN administracija dėkoja LN 
Moterų Būreliui už labai skoningas 
užuolaidas LN skaitykloje.

— LN administracija prašo tas or
ganizacijas, kurios sekantį sezoną nu
mato naudotis LN patalpomis suei
goms, susirinkimams, repeticijoms, 
sportui ir panašiai, apie tai pranešti 
raštu LN raštinei. Rašte prašoma 
nurodyti, kuriomis savaitės dienomis 
ir valandomis patalpos bus reikalin
gos ir apytikrį asmenų skaičių, ku
rie patalpomis naudosis.

— LN raštinė veikia nuo pirma
dienio iki penktadienio 8.30 v.r. — 
4 v.p.p.

— KLB Toronto apylinkė prašo 
visus lietuvius užpildyti solidarumo 
mokesčio pareiškimą. Formas gali
ma gauti “Paramoje”, LN raštinėje 
ir Prisikėlimo parapijos bankelyje.

— Praėjusią savaitę LN nario 
įnašus sumokėjo: Hiršas Ričardas ir 
Juodis Marcijonas po $100, Sukaus- 
kas Diana ir Sukauskas Darlina po 
$5. L. Namams paskolino Juodis 
Marcijonas $400.

Kanados Lietuvių Fondas ry
šium su “T. Žiburių” paslaugo
mis Fondui paskyrė jiems $150. 
Leidėjai reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Julius Strodomskis iš Delhi, 
Ont., mokėdamas rėmėjo pre
numeratą, pridėjo ir $55 auką 
“T. Žiburiams”. Jam reiškiame 
nuoširdžią padėką.

sukaktuvinis
sesutei

Strimai- 
vai. Mi-

jaunučių
7 iki 18

Salomėja

KONCERTASQ
įvyks gegužės 4, sekmadienį, 
4 valandą po pietų, punktualiai 
St. Lawrence Centre salėje
Bilietai gaunami prie įėjimo. "Gintaro" tėvų komitetas

Motinos
Maironio

Paskaita apie testamentus. 
Lietuvių verslininkų sąjungos 
valdyba rengia paskaitą tema 
“Testamentai, palikimai ir pa
veldėjimai šių dienų šviesoje”. 
Ją skaitys adv. G- Balčiūnas ge
gužės 4, sekmadienį, 1 v. p. p., 
L. Namų III augšto salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Wasagos - Staynerio ir apylin
kių lietuviai Motinos Dieną mi
nės gegužės 10, šeštadienį, 7 v. 
v., “Golden Apple” restorane 
Staynery. Kviečiame visus mi
nėtų apylinkių lietuvius daly
vauti minėjime. Norintieji po 
programos dalyvauti vakarienė
je tepaskambina tel. 428-3234 
p. Stanevičiui Rengėjai

Mokslo metų užbaiga. Gegu
žės 11, sekmadienį, 4 v. p. p., 
Anapilio salėje įvyks dvigubos 
šventės iškilmės — 
Dienos minėjimas ir
mokyklos mokslo metų iškil
mingas užbaigimas. Pirmoje 
programos dalyje gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas įteiks mokyk
lą baigusiems pažymėjimus, o 
visuomenės atstovai juos pa
sveikins. Antroje dalyje vyres
niųjų skyrių mokiniai atliks 
dienai pritaikytą programą, ku
ri užtruks neilgiau kaip dvi va
landas. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir tuo pa
gerbti motinas bei įvertinti mo
kyklos darbą. O patys mokiniai 
ir jų tėveliai turi jausti malonią 
pareigą šventėje dalyvauti, šie
met mokyklą baigia 42 moki
niai.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos balius balandžio 26 d. 
Toronto Lietuvių Namuose su
silaukė apie 250 dalyvių, užpil
džiusių Vytauto D. menę. Pro
gramai vadovavo J. Karka, pa
keitęs rengėjų komiteto pirm. 
J. R. Simanavičių, kuris, kaip 
KLB valdybos pirmininkas, bu
vo išvykęs į “Aido” 5 metų su
kakties vakarą Hamiltone. Ją 
tautiniais šokiais pradėjo “At
žalyno” vyresnieji ir vaikai, liu
dijantys, kad šis naujasis viene
tas jau iš anksto yra susirūpinęs 
prieaugliu. Buvo tikrai malonu 
stebėti tų strakaliukų, ypač ma
žiausiųjų, entuziastingas pa
stangas. Kupletų, parodijų bei 
satyros programą, pritaikytą 
Torontui ir Montrealiui, atliko 
hamiltoniškio “Aukuro” vado
vė E. Dauguvietytė-Kudabienė, 
aktorės M. Kalvaitienė ir L. 
Stungevičienė. Buvo žadėtas ir 
montrealiečių pasirodymas, bet 
jis neįvyko dėl studentus už
gulusių . egzaminų. Padėkos žo
dį baliaus rengėjams ir jo daly
viams tarė “NL” red. F. P. 
Paukštaitis, šia proga trumpai 
paliesdamas lietuviškos spau
dos problemas, “NL” ryšius su 
Torontu — ji kadaise buvo lei
džiama šiame mieste. Tradicinė 
spaudos baliaus karalaitė šį kar
tą nebuvo renkama. Antrus me
tus iš eilės šias pareigas ėjo 
pernai išrinkta D. Simanavičiū
tė. Ir jaunimą, ir vyresniuosius 
išjudino geras orkestras prieš
karinėmis bei dabartinėmis me
lodijomis. Vakaro dalyvių taip 
pat laukė laimikiais gausi lote
rija, gėrimai ir lietuviški patie
kalai. Visas pelnas buvo skirtas 
montreališkiam “NL” savaitraš
čiui. Baliaus metu taipgi buvo 
telkiama ir finansinė parama.

Stud. Vytas Mackevičius yra 
išrinktas Toronto Lietuvių Stu
dentų Klubo pirmininku sekan
tiems mokslo metams. Jis ir 
klubo valdybos sekretorė Snai
gė Valiūnaitė lankėsi “TŽ” re
dakcijoje ir painformavo apie 
studentų veiklą.

PADĖKA
Nuoširdi padėka visiems, pri- 

sidėjusiems prie Velykų Bobu
tės karnavalo, ši metinė vaikų 
šventė praėjo giedrioj nuotai
koj, nepaisant sniego ir ledų. 
Dalyviams ačiū už atsilankymą, 
o gausiam būriui talkininkų di
delė padėka už pasiaukojimą. 
Dėkojame ypač pyragų kepė
joms ir loterijos dovanų auko
tojams.

Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys

bcoosoooooooQ

metu

ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS I J
maloniai kviečia atsilankyti į lvleV6lCII1ClO

“Grandinėlės"
KONCERTĄ

ANAPILIO saleje
• Po programos — šokiai, bufetas, baras • 
Įėjimas — $4.00, studentams — $2.00. Bilietai gaunami pas 

p. Sčepavičienę 766-3726 arba p. Mažeikienę 274-4322.

Brangiai Mamytei

a.a. Natalijai Baltakienei 
mirus, sūnų JONĄ, dukrų IRENĄ ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —
Ai. V. V a it kai Aid. J. Jankaičiai

Kanados Lietuvių Gydytojų 
Draugijos susirinkimas įvyko 
balandžio 25 d. dr. J. Yčo bute. 
Dalyvavo apie 50 gydytojų. Jų 
tarpe buvo ir neseniai iš oku
puotos Lietuvos imigravęs ge- 
neologas dr. Khosid su šeima. 
Jis painformavo apie gydytojų 
darbą Lietuvoje. Buvo apgailes
tauta, kad nedalyvavo taip pat 
neseniai iš Lietuvos su šeima 
imigravęs chirurgas dr. Sauno- 
ris. Susirinkusieji svarstė visą 
eilę klausimų, išrinko atstovus 
į gydytojų suvažiavimą Čikago
je (gegužės 24-25 d. d.), paskyrė 
$500 jaunimo kbhgresui, nutarė 
organizuoti straipsnių seriją “T. 
Žiburiuose” sveikatos klausi
mais (juos koordinuos dr. Kve
daras). Gydytojai į metus moka 
$40 nario mokesčio, kurio $12 
tenka Vasario 16 gimnazijai, 
$10 lietuvių medicinos žurnalui, 
likutis — labdarai ir organiza
ciniams reikalams. Dabartinę 
valdybą sudaro: pirm. dr. V. D. 
Kvedaras iš Hamiltono, vice
pirm. dr. J. Yčas, sekr. dr. A. 
Kazlauskienė, ižd. dr. J. Ulec- 
kas, narys dr. S. Kazlauskas.

Apie torontiškį “Gintarą”, 
koncertavusį Bostone š.m. va
sario 1 d., gana plačiai rašė 
Nenortas “Keleivyje” 1975. 
18. Pasak jo, visos 380 vietų 
Įėję buvo publikos išpirktos
vaitę prieš koncertą. O apie patį 
koncertą rašo:

“... Orkestrui lydint, šokėjai vie
ną po kito pašoko 15 šokių. Trumpų 
pertraukų metu programą atliko ge
ras mergaičių sekstetas. Įdomiai bu
vo sukombinuoti perėjimai iš vieno 
šokio į kitą, iš lėto tempo į greitą.

žadino publikos karštas ovaci-

“Aido” penkmečio koncertas
Hamiltoniškis mergaičių cho

ras “Aidas” balandžio 26 d. Jau
nimo Centre paminėjo savo 
veiklos penkmetį specialiu va
karu. Susirinkus, palyginti, gau
siai publikai, programą pradėjo 
“Aido” dirigentas sol. V. Veri- 
kaitis solo dainomis dabartinių 
lietuvių kompozitorių. Į talką 
atėjo viešnia iš Toronto sol. J. 
Sriubiškienė, kuri kartu su V. 
Verikaičiu padainavo porą due
tų, sulaukusių entuziastingų 
publikos katučių. Visų žiūrovų 
dėmesys nukrypo į jaunų dai
nininkių “armiją”, kai ji išsiri
kiavo scenoje — iš viso 52 cho
ristės. Ryškiomis savo unifor
momis scenoje jos atrodė kaip 
baltos gėlės su raudonais žie
dais. Programoje vyravo dau
giausia dabartinių lietuvių kom
pozitorių dainos, paįvairintos 
sol. Verikaičio solo intarpais. 
Patyrusia ranka sklandžiai 
akompanavo muz. J. Govėdas.

Penkmečio proga “Aidas” iš
leido antrą savo dainų plokšte
lę “Keliaujam su daina”. Choro 
dirigentas ją įteikė atsilankiu- 
siem svečiam.

Sukakties proga “Aidas” susi
laukė daug sveikinimų, išreiš
kiančių džiaugsmą aidiečių lai
mėjimais ir skatinančių toliau 
puoselėti lietuvišką dainą. Žo-

K. 
II. 
są
sa

jas. Ypač pasigėrėtinai vyrai atliko 
Pakeltkojį ir merginos Kepurinę. 
Aplamai buvo juntamas geras ritmo 
pajautimas, nuostabus grakštumas ir 
vikrumas ir šviesi nuotaika. Pažy
mėtini ir gražūs ir tvarkingi sude
rintų spalvų šokėjų ir orkestrantų 
tautiniai rūbai, didinę koncerto 
šventišką nuotaiką. ... Mus stebino 
ne tik ansamblio šokiai, dainos ir 
muzika, bet ir jo narių mandagumas, 
susiklausymas ir apskritai kultūrin
ga laikysena, ko labai dažnai mūsų 
kitam jaunimui trūksta. Tai jau ge
ro auklėjimo rezultatas.”

Apie “Gintaro” koncertą Det
roite plačiai rašė “Laisvoji Lie
tuva”.

Maironio mokyklos VII ir 
VHI-jų skyrių mokiniai Moti
nos Dienos proga atliks progra
mą “Tėvynės prisiminimų” ka
belinės televizijos programoje. 
Prisikėlimo parapijos kredito 
bankelis Maironio mokyklai pa
skyrė $1000, o KLB Toronto 
apylinkės valdyba — $500. Mo
kyklos vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

KLB švietimo komisija gavo 
pranešimą iš Onos Gailiūnaitės, 
kuriame sakoma, kad š.m. kovo 
25 d. Prisikėlimo bankelin įne
šė $10 švietimo reikalams. Tai 
padaryta pagerbiant a.a. Oną 
Pabedinskaitę, mirusią 1974 m. 
ir nenorėjusią greit vystančių 
gėlių. Velionė buvo mokytoja 
nepriklausomos Lietuvos kūri
mosi laikotarpyje.

Tai

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

džiu sveikino: prel. J. Tadaiaus- 
kas, KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. L. Skripkutė, KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, KLB kultūros komisijos 
ir “Aukuro” vardu L. Verbic- 
kaitė, “Gyvataro” — A. Ka
minskaitė, “T. Žiburių” — kun. 
Pr. Gaida, parlamento atstovas 
L. Alexander. Raštu sveikino: 
Britanijos L. Bendruomenė, 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas, 
“Carling Community Arts 
Foundation” vardu — Mrs. Mc
Cormick.

Aidietės, kurios jau ištisus 
penkerius metus dainuoja cho
re, buvo atžymėtos gėlėmis. Jų 
vardu gražų padėkos žodį tarė 
choro pirm. L. Zubaitė. Progra
mą rūpestingai pranešinėjo R. 
Šiūlytė.

Baigiamąjį programos žodį ta
rė J. Pleinys — choro iniciato
rius. Jis visiems išreiškė padė
ką už sutelktines pastangas, ku
rių dėka choras galėjo pasiekti 
pasigėrėtinų laimėjimų. Jo žo
dis susilaukė gausių plojimų, 
kurie buvo nuoširdžios padėkos 
išraiška asmeniui, kuris su savo 
šeima yra įdėjęs tiek širdies į 
organizacinę choro veiklą.

Po meninės programos gau
sūs dalyviai bandė savo laimę 
loterijoje, šoko, šnekučiavosi. B.

iOS MONTREAItje
Kviečiame visus j 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 JĮ Į įN Į į*
PRIĖMIMO D/ĮUUj,

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

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

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos choras, balandžio 19 

d. suruošė šaunią margučių vakarie
nę parapijos svetainėje, į kurią atsi
lankė per 250 dalyvių. Pradžioje 
choristai padainavo keletą dainų ir 
iš publikos susilaukė nemažai plo
jimų. Po trumpos programos buvo 
premijuojami 3 gražiausi margučiai. 
Scenoje, šalia bavarų orkestro, ma-

Vis pasitaiko atvejų, kad lie
tuviai staigiai miršta ir nepalie
ka testamentų. Beveik visos jų 
santaupos atitenka valdžiai. Vi
si turėtų laiku pasirūpinti testa
mentais. Patarnauti testamentų 
sudaryme gali lietuviai advoka
tai: Augaitis (Collingwoode), G. 
Balčiūnas, Neimanas, A. Pute- 
ris, H. Steponaitis.

Lietuvių verslininkų bei pro
fesionalų sąjunga išrinko naują 
valdybą: pirm. dr. J. Kaškelis 
(šiuo metu atostogauja po šir
dies priepuolio), vicepirm. S. Ja
nušauskas (eina pirmininko pa
reigas), sekr. B. Jackus, ižd. V. 
Butrimas, narys A. Kairys. Pla
nuojama draugiją pertvarkyti, 
įjungti jaunuosius profesiona
lus ir išplėsti veiklą. Panašias 
draugijas ar klubus turi dauge
lis kitų tautybių. Jie padeda su
siorganizuoti, palaikyti ryšius 
su valdžios įstaigomis ir kitų 
tautybių panašiom organizaci
jom.

tesi turtinga loterija su 43 laimi
kiais, kuri davė $365 pelno. Choris
tai su savo vadovu muz. A. Amb- 
rozaičiu atrodė gražiai ir puošniai. 
Choristės dėvėjo ilgas baltas suknias 
su raudonom gėlėm. Vaizdą pratur
tino scenoje pastatytos 3 vėliavos — 
Kanados, Kvebeko ir Lietuvos. Bend
ras vakarienės pelnas — apie $900. 
Jis pasilieka choro žinioje. Gaila, 
kad choro eilėse negalėjo dalyvauti 
W. Kalinauskas, kuris tik prieš sa
vaitę palaidojo savo mylimą Ma
mytę.

— A.a. Ona Kalinauskienė, 86 m., 
palaidota 12 d. Iz. Abakas palaido
tas balandžio 11 d.

— Mūsų choristai pirmą kartą iš
bandė savo jėgas, surengdami mar
gučių vakarienę, 
ateityje nenuleis 
gal dar platesnio 
rengimą.

— Jau keletas
bonas išsiuntinėdavo kiekvienai šei
mai parapijos aukotojų sąrašus. To
kių sąrašų šiais metais negavome. 
Praėjusiais metais jie buvo išsiųsti 
tik 35 šeimų — pačių stambiausių 
aukotojų. Kaikurie parapijiečiai jų 
pasigedo ir rėiškė nepasitenkinimą 
(gal stambesnieji aukotojai). Visi 
mes turėtume suprasti, jog skiria
me savo auką parapijai ne tam, kad 
visi žinotų ir galėtume tuo didžiuo
tis prieš kitus, mažiau aukojančius. 
Niekas dėlto nėra nuskriaustas, nes 
metų pradžioje klebonas išduoda pa
kvitavimą mokesčiams ir aukotą su
mą įrašo į asmeninę kiekvieno para
pijiečio šeimos knygelę. K. A.

Tikimasi, jog ir 
rankų — surengs 
masto panašų pa-

metų iš eilės kle-

Paskutiniu metu
draudimo kainu

pakeitimų
• Galite būti ir nustebinti gavę 

draudimo atnaujinimą
• Todėl verta pasitarti su 

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

Teirautis
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

Telefonas: 722-3545

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

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tos ................ 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenine* ..................... 10.5%

Taupomąsias s-tas ............. 8.0% Nekiln. turto ................ 10.25%
Term. ind. 1 m. .................. 8.0% 12.0%
Term. ind. 2 m. .................. 8.5% Investacines nuo ........ 10.75%
Term. ind. 3 m. ................. 9.0%

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

Kooperotinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriau* apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

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

KASOS VALANDOS:

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

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


