
Nr. 14 (1365) 1976 BALANDŽIO - APRIL 1 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD, MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. 275-4672

Dabarties vėjuose

Laisvoji mūsų išeivija džiaugiasi laisve, bet iš kitos pusės turi 
dalyvauti ir jos pavojuose. Visas jaunimas turi pereiti per švie
timo sistemą, kuri paruošia mokslui, duonai, profesijai, bet mažai 
ar visai neįdiegia moralinių atramų. Jau dabar matome, kad daug 
mūsų jaunimo nuėjo klystkeliais, buvo nustatyti prieš savo šei
mas, prieš religiją, prieš savo tautinę grupę. O ir tie jaunuoliai, 
kurie liko ištikimi lietuviškajai kultūrai bei tradicijai, yra užkrės
ti palaido galvojimo bacilomis. Prieš tokią švietimo tendenciją ne
daug ką galime padaryti, bet antra vertus negalime ir rezignuoti. 
Visų pirma turime kelti balsą viešumoje ir reikalauti krikščioniško 
auklėjimo mokyklose. Antra, turime stiprinti idėjines organizaci
jas — ateitininkus ir skautus, kad jie i savo eiles sutelktų kuo 
daugiau jaunimo ir įdiegtų lietuviškai krikščioniškas atramas. 
Gražų vaidmenį atlieka sporto klubai, meno ansambliai, bet jų 
tikslas yra kitoks. Prie moralinio ugdymo galėtų daugiau prisi
dėti ir šeštadieninės mokyklos, atkreipdamos didesnį dėmesį į reli
ginį auklėjimą. Parapijos yra bendros mūsų religinės ir tautinės 
bazės, bet jų poveikis jaunimui tiesiogine prasme nėra labai dide
lis, nes jaunimas mažai ką specifiško randa parapijose. Pastaro
sios turėtų stipriau veikti per idėjines jaunimo organizacijas, su
daryti joms sąlygas, kad jaustųsi kaip savo gimtinėje. Tik bendro
mis jėgomis įmanoma atsilaikyti prieš dvasinį palaidumą, gre
siantį ir mūsų saloms.

Darbininkai demonstruoja

Nobelio premijos laureatas rašytojas Aleksandras Solženicinas 
š.m. kovo pradžioje susitiko su Prancūzijos spaudos atstovais, pa
sirodė televizijoje ir atsakinėjo į jam pateiktus klausimus. Jo at
sakymuose išryškėjo pagrindinis priekaištas Vakarams — atspa
rumo stoka kovoje su totalistiniu milžinu Sov. Sąjunga. Jo many
mu, tai esanti ne politinė, o moralinė problema. Tai jau nepirmą 
kartą jo pareikšta mintis. Ir juo toliau, juo stipriau jis ją pabrė
žia. Stebėdamas vakariečių politiką ir aplamai visą jų gyvenimą, 
jis mato, kad jame nėra idealų, kad jų vietą užima prabangos sie
kimas. Vakariečiai esą ta linkme pradėjo eiti prieš 300 metų. To 
kelio rezultatai dabar jau ryškiai matomi. Estė S. Pruuden, žvelg
dama į Vakarus, randa tą patį jų silpnėjimą, bet pabrėžia, kad jis 
prasidėjo nuo to momento, kai į Baltijos valstybes įsileido Sov. 
Sąjungą. Nors jos žvilgsnis yra daugiau politinio pobūdžio, tačiau 
neišsskiria ir dvasinio. Sov. Sąjunga — rusų carų įpėdinė esą pa
veldėjo rusiškąjį mesijanizmą, kuris dabar, prisidengtas raudona 
skraiste, skleidžiamas visom priemonėm — idėjinėm ir fizinėm. 
Vakarai tokio siekio neturi. Jie skelbia individo ir tautų laisvę, bet 
kovoti už ją palieka pavergtiesiems. Tą laisvę jie stengiasi išlai
kyti sau, bet ką reiškia tos laisvės netekimas tautai ar individui, 
jie nesupranta, nes to niekad nėra pergyvenę. Vakariečiui laisvė 
yra savaime gaunamas dalykas be jokios kovos.

★ ★ ★
Tokia laikysena, kaip teisingai pastebėjo A. Solženicinas, plau

kia iš moralinių atramų neturėjimo. Kai laisvė tampa tiktai sąlyga 
ekonominei gerovei ir hedonistiniam gyvenimui, išsigimsta. Atsi
randa palaidumas visose srityse, nes nebėra moralinių atramų. 
Tai ryškiai matyti pvz. visoje vakariečių švietimo sistemoje, kur 
pastaraisiais metais papūtė stiprūs liberaliniai vėjai. Atsirado net 
vandalizmo problema.— mokyklų mokiniai pradėjo naikinti savo 
mokyklas. Tai savotiškas kerštas už perdėtą laisvę ten, kur turėtų 
būti formuojanti drausmė, švietimo vadovybės išleidžia didžiausias 
lėšų sumas ne tik mbkyklų remontui bei apsaugai nuo vandalų, 
bet ir studijoms, jieškančioms būdų, kaip įveikti vandalizmo pro
blemą. Kaikur grįžtama į didesnę drausmę, bet mažai kas pagalvo
ja, kad tai nėra esminis dalyko sprendimas. Net ir karinę draus
mę įvedus mokyklon dalykai nepagerės, jei mokinių sielose nebus 
įdiegtos moralinės atramos. Religijos išjungimas iš naujojo auk
lėjimo ir yra ta spraga, kuri veda ne tiek laisvės, kiek palaidumo 
keliu. Net ir tos švietimo institucijos, kurios atsiremia į religiją, 
nepajėgia atsispirti bendrajai palaidumo nuotaikai. Jos darosi sa
lomis, kurių krantus griauna audringo vandenyno bangos. Dėlto 
jos turi nuolat budėti, kad išsilaikytų krikščioniškosios moralės 
lygyje.

I Pasaulio įvykiai
ARGENTINOS PREZ. I. PERONIENĘ PAŠALINO IŠ VALDŽIOS 

seniai lauktas ir pranašautas karinis sukilimas. Krašto valdymą 
perėmė kariuomenės vadas gen. J. Videla, pasiskelbęs naujuoju 
prezidentu, karo laivyno vadas admirolas E. Massera ir aviacijos 
vadas gen. O. Agosti. Visus provincijų gubernatorius ir miestų 
burmistrus taip pat pakeitė karininkai. Prez. I. Peronienė buvo 
suimta Buenos Aires aerodrome ir nuvežta į Messidoro vasarvietę 
Andų kalnų papėdėje. Pagrindine sukilimo priežastimi buvo civi
linės valdžios visiškas bejėgiškumas kovoje su infliacija, kuri per
nai pasiekė 335%, nesugebėjimas susidoroti su teroristais. Nuo 
jų bombų ir šūvių prez. L Peronienės valdymo laikotarpyje žuvo

Kanados Darbo Kongresas, 
jungiantis apie du milijonus na
rių turinčias unijas, pareika
lavo atšaukti kovai su infliacija 
įvestą kainų bei atlyginimų 
kontrolę. Kongreso pirm. J. 
Morris specialų raštą šiuo klau
simu įteikė premjerui P. E. 
Trudeau, bet parlamento rū
muose įvykusiame pokalbyje 
vengė aštresnių žodžių, kurių 
netrūksta minėtame rašte. 
Premjeras P. E. Trudeau atsisa
kė patenkinti Kanados Darbo 
Kongreso reikalavimą, motyvuo
damas faktu, kad nevisi dirban
tys kanadiečiai yra nusistatę 
prieš kontrolę ir kad jos dėka 
infliacija jau pradeda mažėti. 
Prie parlamento rūmų Kanados 
Darbo Kongresas tuo metu su
rengė unijų narių demonstra
cijas, susilaukusias apie 15.000 
dalyvių, kurių tarpe buvo ir 
tokiomis progomis pasinaudo- 
j ančių maoistų bei komunistų. 
Nors didžiųjų unijų nariai gau
na augščiausius atlyginimus Ka
nadoje, jiems nepatinka atlygi
nimų didinimui įvesta 12% ri
ba, kuri nėra taikoma mažai už
dirbantiems. Kanados Darbo 
Kongreso atstovai jau pasitrau
kė iš dviejų federacinės vyriau
sybės sudarytų grupių, turinčių 
patariamąjį balsą: Ekonominės 

Kanados Tarybos ir Kanados 
Darbo Santykių Tarybos. Darbo 
ministeris J. Munro, konstatuo
damas didėjančią vyriausybės 
įtampą su darbo unijomis, CTV 
televizijos tinklo programoje 
pabrėžė, kad ji gali būti privers
ta skelbti parlamento rinkimus 
ir gauti pilną kanadiečių prita
rimą atlyginimų bei kainų kont
rolei. Jis betgi reiškė viltį, kad 
unijų nariai ir be rinkimų leis 
įgyvendinti šią programą.

Toronte leidžiamas “T a b” 
laikraštis paskelbė 20 KGB 
agentų sąrašą Sovietų Sąjungos 
ambasadoje Otavoje. RCMP par
eigūnai keletą valandų tardė re- i 
daktorių J. Tensee, norėdami 
sužinoti, iš kur buvo gauta ši 
informacija, tačiau šio sąrašo 
teisingumo jie nepaneigė. Sovie
tų ambasada turi 31 tarnautoją, 
kurių net du trečdaliai yra KGB 
ir karinės GRU žvalgybos agen
tai, kaip liudija paskelbtasis są
rašas. Šį klausimą federacinia
me parlamente iškėlė O. Jeli
nek, buvęs dailiojo čiuožimo 
pasaulio čempijonas, p a bė g ę s 
iš komunistinnė Čekoslovakijos 
1948 m. ir įsikūręs Kanadoje. 
Jis taipgi priminė parlamento 
nariams, kad du sąrašan įtrauk
ti sovietų pareigūnai jau buvo

(Nukelta Į 6 psl.)

Vasario 16 gimnazijos lietuvaitės su mergaičių bendrabučio vedėja E. Tamošaitienė, kuri jam vadovauja 15 metų

Vasario 16 gimnazija laukia mokiniu
Pasikalbėjimas su Vasario 16 gimnazijos direktorium, aplankiusiu Kanadą ir JAV

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius vėl aplan
kė kaikurias lietuvių kolonijas 
JAV-se ir Kanadoje. Jam atvy
kus į “Tėv. Žiburių” redakciją, 
užrašėme šį pasikalbėjimą.

— Koks Jūsų kelionės j Š. 
Ameriką tikslas?

— Mokinių mūsų gimnazijoje 
pastaraisiais metais vis mažiau, 
šiuo metu jų tėra 60, iš Vokie
tijos tik 56. Jei nepasiseks mo
kinių skaičiaus pakelti, teks 
gimnaziją likviduoti. Tad ir no
riu pasižvalgyti, ar būtų galima 
gauti mokinių iš Kanados ir 
JAV-bių.

— Kodėl maža mokinių Vasa
rio 16 gimnazijoje iš Vokietijos?

— Lietuvių Bendruomenė V. 
Vokietijoje teturi 1000 narių. 
Daugumas šeimų — mišrios. 
Nutautimas stiprėja. Tiesa, prieš 
4 metus gimnazija susilaukė 
apie 15 mokinių iš naujųjų re
patriantų, kai buvo pasirašyta 
su Maskva vad. Rytų sutartis. 
Šių repatriantų šeimos visiškai 
ar bent iš dalies buvo lietuviš
kos. Jų vaikai temokėdavo lietu
viškai. Buvo natūralu, kad jų 
būrelis įstojo į Vasario 16 gim
naziją. Deja, Maskva tik labai 
maža išleido iš Lietuvos tokių 
mišrių šeimų. Sakoma, kad į Vo
kietijos pasiuntinybę Maskvoje 
yra kreipęsi išvažiavimo reika
lu net 10.000 lietuvių, susituo
kusių su vokiečiais.

— Kiek turite šiais mokslo 
metais mokinių iš Š. Amerikos?

— Tik 2, abu iš JAV-bių. Prieš 
trejus metus jų buvo 12.

— O iš Kanados nesate turė
ję mokinių?

Čiurlionio festivalyje Otavoje dalyvavę — B. Marshall, atstovavęs daugiakul- 
tūrių reikalų ministerial J. Munro, ir sol. V. Verikaitis, dirigavęs “Aido” 
chorui Nuotr. B. Čeponkaus

— Taip, 1971-72 mokslo me
tais yra pas mus mokęsis My
kolas Beniušis iš Montrealio, o 
praėjusiais mokslo metais Kęs
tutis Tranelis iš Delhi, Ont.

— Kaip yra su Jūsų gimnazi
jos mokslo programa? Ar ji ne- 
perdaug skiriasi nuo Kanados 
gimnazijų proginius?

— Vasario 16 gimnazija yra 
taip sutvarkiusi savo mokslo 
programą, kad ji beveik atitin
ka Kanados gimnazijų progra
mas. Ypač taip yra su anglų kal
ba. Ją dėsto Toronto universi
tetą baigusi lietuvaitė B. Bilkš- 
tytė, turinti magistrės laipsnį. Iš 
34 mokinių, kurie per paskuti
nius 5 metus iš Š. Amerikos mo
kėsi mūsų gimnazijoje, nežinau 
nė vieno, kuriam Š. Amerikos 
gimnazijos nebūtų iškaičiusios 
mūsų gimnazijoje išeito kurso.

— Kokio amžiaus vaikams yra 
patogiausia stoti Į Vasario 16 
gimnaziją?

— Priimame mokinius jau 10 
metų, kai jie pabaigia 4 pradi
nės mokyklos skyrius. Patogiau
sia betgi gimnazijon stoti, kai 
jie išeina 8 metų pradinę mo
kyklą. Savaime suprantama, 
kad priimame mokinius ir iš Ka
nados gimnazijų.

— Ar Vasario 16 gimnazija 
gali lietuviukus iš Kanados dau
giau išmokyti lietuvių kalbos 
nei lituanistinės mokyklos čia?

— Manau, kad taip. Ten jos 
moko ištisą savaitę po kelias 
valandas kasdien." Žemesnėse 
klasėse lietuvių k. pamokų esti 
7 per savaitę, augštesnėse — 
5-4. Sistemingai išeinamas ir lie- 

tuvių literatūros kursas. Moki
niai privalo perskaityti ištisai 
didžiuosius mūsų klasikų vei
kalus, juos nagrinėti raštu. Ir 
brandos egzaminų lietuvių k. 
rašomojo tema paprastai esti li
teratūrinė.

— Kokios kitos konkrečios 
naudos būtų Kanados lietuviu
kams Vasario 16 gimnazijoje?

— Puiki proga pažinti Euro
pą ir jos kultūrą. Juk vyresnių
jų klasių mokinai galėtų ir pa
keliauti po Europos kraštus, nes 
duodame ilgokas atostogas: Ka
lėdų 3 savaitės, Velykų 2, vasa
ros 9. — Lygiai gera proga iš
mokti ar pramokti vokiečių kal
bos.

— Kiek reikia mokėti už 
mokslą ir pragyvenimą Jūsų 
gimnazijoje?

— Tik 70 dolerių per mėnesį. 
Šiton sumon įeina mokestis už 
mokslą, kambarys bendrabuty
je ir maistas. Mokslo knygas 
duoda gimnazija, mokiniui te
reikia iš savo pinigų nusipirkti 
sąsiuvinių ir rašymo priemonių. 
Dar galėčiau pridurti, kad “Air 
Canada” mokiniams, skrendan
tiems į Vokietiją, duoda žymių 
papiginimų.

— Mokytojų nerūksta?
— Šiuo tarpu ne. Tereikėtų 

lietuvio mokytojo muzikai dės
tyti. Malonu pastebėti, kad, be 
B. Bilkštytės, dar turime vieną 
mokytoją iš Toronto, tai Algį 
Stankų, vadovaujantį berniukų 
bendrabučiui.

— Ar yra vilčių pastatyti ber
niukų bendrabutį?

— Šiuo tarpu ne. Vokiečiai 
gimnazijai išlaikyti duoda kas
met maždaug 500.000 markių. 
Tai nemaža suma. Dėl šiokios 
tokios ekonominės krizelės Vo
kietijoje vyriausybė taupo. Na, 
ir mažas mokinių skaičius sulai
ko vokiečius nuo paramos bend
rabučiui statyti. Senojoje pily
je betgi dar gali berniukai gana 
patogiai gyventi keletą metų.

— Vienas asmeninis klausi
mas. Girdėjom, kad Jūs dėstote 
lietuvių kalbą Frankfurto uni
versitete. Kas Jūsų studentai?

— Lietuvių kalbą ir literatū
rą dėstau Frankfurto universi
teto indogermanistikos semina
re nuo 1972 m. rudens. Mano 
studentai yra vokiečiai, studi
juoją lyginamąją kalbotyrą, o 
taip pat ir slavistai, studijuoją 
rusų ar lenkų kalbas. Esu skai
tęs ne tik pradinį lietuvių kal
bos kursą, bet ir apie mūsų liau
dies dainas, pasakas, apie K. Do
nelaitį. Planuoju skaityti apie 
Maironį ir Putiną.

— Dėkui už informacijas. Sėk
mės Jūsų kelionėms ir darbams! 

apie 1.700 Argentinos gyventojų, 
įsakė atiduoti visus ginklus bei 
gresia kalėjimo bausmė iki 10 • 
metų. Mirties bausmė įvedama 
tiems, kurie pasikėsins prieš 
ginkluotųjų pajėgų nario gyvy
bę. Karinio režimo prez. gen. J. 
Videla pagrindinį dėmesį žada 
skirti infliacijai ir kovai su po
litiniais teroristais. Tik išspren
dus šias problemas, Argentina 
vėl galės atgauti demokratinę 
santvarką. Aštuonių ministerių 
kabinetas buvo sudarytas iš ka
rininkų, išskyrus du civilius. 
Prez. L Peronienė greičiausiai 
bus išleista užsienin.- Sukilėliai 
suėmė apie 2.000 politinių vei
kėjų ir darbo unijų vadų.

PRIE BENDRO STALO
Jungtinių Tautų saugumo ta

ryboje pirmą kartą prie bendro 
stalo atsisėdo Izraelio ambasa
dorius Ch. Herzogas ir arabų 
PLO organizacijos atstovas Z. 
Terzis. Lig šiol Izraelis boiko
tuodavo tuos saugumo tarybos 
posėdžius, kuriuose dalyvauda
vo PLO atstovai. Posėdis buvo 
sušauktas arabų kraštų iniciaty
va dėl Izraelio kariuomenės bei 
policijos susikirtimų su arabais 
okupuotose srityse. Naujasis 
JAV ambasadorius W. Scranton- 
as pasmerkė Izraelio praktikuo
jamą žydiškų kaimų steigimą 
Golano augštumose, Sinajaus 
dykumoje, vakarinėje Jordano 
upės pakrantėje, rytinės Jeru
zalės apgyvendinimą žydais. Pa
sak W. Scrantono, šie veiksmai 
yra nelegalūs, pažeidžiantys Že
nevos konvenciją. Susidarė įs
pūdis, kad šį kartą prez. G. For
do vyriausybė leis JT saugumo 
tarybai priimti Izraelį smer
kiančią rezoliuciją. Ambasado
rius W. Scrantonas betgi balsa
vo prieš rezoliuciją ir ją sustab
dė savuoju veto, nors ji kaip tik 
lietė tuos punktus, dėl kurių Iz
raelį jis buvo pripažinęs kaltu. 
Spėjama, jog įsakymas balsuoti 
prieš rezoliuciją buvo gautas iš 
H. Kissingerio vadovaujamo 
valstybės departamento. Naujo 
politinio laimėjimo PLO organi
zacija susilaukė Austrijoje. Jos 
kancleris B. Kreiskis, kuris yra 
žydų kilmės, grįžęs iš viešnagės 
arabų kraštuose, leido PLO or
ganizacijai atidaryti savo įstaigą 
Vienoje.

PUOLA PREZIDENTĄ
Sovietų spauda pradėjo ata

kuoti draugystės sutartį atšau
kusį Egipto prez. A. Sadatą ir 
užsienio reikalų minister j I. 
Fahmį. Esą, šis žingsnis Egiptą 
įstūmė į Vakarų orbitą, kur jį 
išnaudos imperialistai, sionistai 
ir reakcionieriai. TASSo agen
tūros teigimu, pavyzdingus san
tykius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Egipto, užmegztus prez. G. A. 
Nasserio laikais, sugriovė prez. 
A. Sadatas. Atrodo, Egipto ir 
Sovietų Sąjungos lūžis yra galu
tinis, nes prez. A. Sadatas įsakė 
sovietams iki balandžio 14 d. už
daryti A1 e k s a n d rijos uoste 
įrengtą laivyno bazę. Komunis
tinė Kinija be jokio atlyginimo 
Egiptui parūpino 30 variklių so
vietinės gamybos “MIG-21” nai
kintuvams ir tūkstančius kitų 
dalių. Ginklų pirkimo reikalais 
prez. A. Sadatas lankosi V. Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Italijo
je, Austrijoje ir Jugoslavijoje.

KARTŪS ŽODŽIAI
Rašytojas A. Solženicinas Bri

tanijos BBC radijo transliuota
me pasikalbėjime puolė Vakarų 
pasaulio apakimą, dėl kurio ne- 
pastebiniaš nuolatinis Sovietų

Karinis režimas argentiniečiams 
sprogmenis. Nepaklususiems

Sąjungos galios augimas. Kar
čių žodžių šį kartą jis nepagailė
jo Britanijai, kurios balso pa
saulis jau nėra girdėjęs 20 me
tų. A. Solženicino nuomone, 
Britanijos reikšmė pasaulyje 
šiandien yra mažesnė už Rumu
nijos ar net Ugandos. Dabartinė 
britų visuomenė politikoje ir 
idėjose vadovaujasi savęs ap
gaudinėjimu bei iliuzijomis. 
Tas savęs apgaudinėjimas esąs 
būdingas ir visam Vakarų pa
sauliui. Kasmet komunizmas už
grobia keletą kraštų kaip prie
tilčius artėjančiam pasauliniam 
karui, bet niekas net nebando 
reaguoti. Britams ir kitiems 
vakariečiams žurnalistams A. 
Solženicinas prikišo užsimerki- 
mą, neleidžiantį matyti kančios 
Sovietų Sąjungoje, kur komu
nizmas yra sunaikinęs 110 mi
lijonų gyvybių. Galimas daly
kas, jis turėjo galvoje naujau
sią komunizmo auką — akade
miką Igorį Melčuką, pašalintą iš 
mokslinio darbo Maskvos ling
vistikos institute. I. Malčukas 
viešai gynė dr. A. Sacharovą ir 
Vilniuje nuteistą biologą S. Ko
valiovą.

SIŪLO POKALBIUS
Prez. G. Fordo vyriausybė 

per diplomatinius kanalus Pary
žiuje pasiūlė Š. Vietnamui at
naujinti pokalbius, kurie pra
džioje turėtų tikslą išaiškinti ka
ro metu dingusių apie 2.000 
amerikiečių karių likimą, o vė
liau galėtų būti praplėsti. Pa
ryžiaus sutartį, Š. Vietnamo su
laužytą P. Vietnamo užėmimu, 
JAV laiko negaliojančia ir ne
numato suteikti finansinės pa
ramos Š. Vietnamui. Abiejuose 
Vietnamuose balandžio 25 d. bus 
pravesti komunistinio parlamen
to rinkimai. Tailandijos vyriau
sybė paprašė amerikiečius ligi 
liepos 20 d. uždaryti visas bazes, 
kuriose dar tebėra apie 4.000 
amerikiečių karių. Likti galės 
tik 270. JAV bazių problemą 
Turkijoje žada išspręsti valsty
bės sekr. H. Kissingerio ir užsie
nio reikalų ministerio I. S. Cag- 
layangilo pasirašyta sutartis, 
kurią turės patvirtinti kongre
sas. Per ketverius metus JAV 
įsipareigoja kasmet Turkijai pa
rūpinti ginklų už $250 milijonų. 
Amerikiečių bazių kontrolę per
nai perėmė Turkija, kai JAV 
kongresas dėl Kipro įvykių su
stabdė jos ginklavimą.

MIRĖ KARO VADAS
Britanijoje mirė į lordus pa

keltas maršalas B. Montgome- 
ris, sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Jį išgarsino EI Alemeino kauty
nės Š. Afrikoje, sustabdžiusios 
vokiečių maršalo E. Rommelio 
labai sėkmingą žygį. B. Montgo- 
meris taip pat dalyvavo sąjungi
ninkų išsikėlime Sicilijoje, Itali
joje, vadovavo britų ir kanadie
čių armijoms žygyje Į Vokietiją. 
Jis laikomas žymiausiu britų 
karo vadu II D. kare, bet isto
rikai jam pažeria priekaištų dėl 
jo perdidelio atsargumo. Ruoš
damasis operacijoms, jis remda
vosi jėgos principu, didžiulėmis 
ginklų atsargomis. Dėl jo reika
lavimų vyr. sąjungininkų vadui 
D. Eisenhoweriui kartais tekda
vo sumažinti tiekimą kitiems 
fronto ruožams. B. Montgome- 
riui trūko amerikiečių gen. G. 
S. Pattono drąsiu sprendimų, 
staigių prasiveržimų. G. S. Pat- 
tonas B. Montgomerį pralenkė 
net ir persikėlimu per Reiną.

V
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A legėnu kalnu apaštalas
Iš Lietuvos kunigaikščių kilęs kunigas — Amerikos misijonierius, miręs prieš 135 metus 
ALGIRDAS BUDRECKIS

A+A

Skauduliai ir rakštys
AL. GIMANTAS

Keisti dalykai vyksta JAV lie
tuvių organizaciniame gyveni
me. Jūs, kanadiečiai, tikriausiai 
kraipote galvas ir stebitės ame
rikiečių lietuvių nerimu ir be
veik r e v o 1 iuciniais nusiteiki
mais. Į žnyples pateko ne vien 
atskiri asmenys, kai kurios drau
gijos, organizacijos, bet ir vie
nas kitas laikraštis. Iš vienos 
pusės žvelgiant, viskas atrodo 
labai paprasta ir suprantama, 
tačiau kitą monetos pusę atver
tus, viskas lyg ir komplikuojasi 
— dvi Lietuvių Bendruomenės, 
du prezidiumai, dvi tarybos ir 
vis dvigubi dar kitokie organai. 
Sklinda atsišaukimai, deklaraci
jos, potvarkiai, raginimai, pro
testai, laiškai, instrukcijos ir 
dar kitokie biurokratiniai išra
dimai.

Sakysite, tai vyksta tėvynės 
meilės, laisvinimo akcijos, ko
vos sūkurio vardu ... Deja, toli 
gražu ne! Dalykai, liečiantieji to
kias dimensijas, kaip tėvynės 
meilė, šiuo metu neegzistuoja, 
nes tam nėra laiko, energijos ir 
polėkių. Viskas skiriama vidi
nei kovai, staigi oms ambici
joms, nerviniams prasiverži
mams patenkinti. Kažkur, kaž
kada, kažkieno buvo pažeista 
ambicinė savimyla, na, ir turi
me staiga atsiradusį “tarinį”, 
pretenduojantį vaidinti ar vaiz
duoti dvynuką. Tegu jis dauge
lio akyse ir pavainikiu laiko
mas, bet dabar, visur sušluba
vus moralinio vertinimo nor
moms, norima, kad ir jis būtų 
sodinamas greta su visais prie 
bendro stalo.

Ši istorija negali būti lygina
ma su šventraščio sūnaus palai

dūno grįžimu. Biblinis sūnus 
nenaudėlis grįžta savo tėvo pa
stogėn, supratęs savo klaidą bei 
nusikaltimą įstatymui ir papro
čiams, grįžta nusižeminęs ir at
leidimo prašąs. Nenuostabu, 
kad tauri tėviška širdis atleidžia 
ir net iškelia sugrįžėliui sutiki
mo puotą.

Mūsų situacija visai kitokia, 
ir panašaus atitikmens lietuviš
kosios emigracijos istorijoje ne
randama. Kaip žinoma, balan
džio mėn. JAV Lietuvių Bend
ruomenė turės visuotinus savo 
valdomųjų organų rinkimus. 
Procedūra labai paprasta: 10 as
menų gali pasiūlyti savąjį kan- 
ditatą. Tuo būdu net kiekvienai 
mažumai (kas gi neras dešimties 
bičiulių ar pritariančių!?) yra at
viras kelias siūlyti savo žmo
nes kandidatais. Tai demokrati
nis ir daugumai visiškai priim
tinas kelias. Su tuo, tikėtasi, 
bus baigti visi skaldymai, dvi
gubumai ir “reorganizavimai”. 
Tegu rinkimų metu visi lietu
viai, amerikiečiai pademonstruo
ja savo valią bei nusiteikimus. 
Rinkiminė propaganda prieina
ma visiems. Išeik viešumon su 
savąja programa, planais, o bal
suotojai rinkimų dieną padarys 
sprendimą. Šiandien tikrai sun
ku būtų spėti kas bus laimėto
jais ir kas liks opozicijoje iki 
sekančių rinkimų. Keistai, labai 
keistai skamba dar keistesnių 
laiško - atsišaukimo žodžiai, siū
lą Lietuvių Bendruomenės vy
riausius organus ne rinkti, o 
skirti. .. Nejaugi 1976 metų 
laikrodį norima pasukti atgal į 
1926 metus? Tikėkimės, kad 
rinkimų rezultatai į tai duos pil
ną ir aiškų atsakymą.

Mirus mylimai seseriai 
a+a MATILDAI ir svainiui 

JUOZUI GURINSKAMS Niujorke 
(vienos savaitės laikotarpyje),

ALBINAI ZINAITIENEI ir jos šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

M. A. Čepukar
M. V. Jasiulioniai
A. J. Kutkos

S. K. Stankevičiai 
J. Tamulėnienė

Welland, Ont.

Brangiam Tėveliui
a+a Antanui Grigoniui

Australijoj mirus, dukrą MARIJĄ GLIZICKIENĘ, 
vyrą JUOZĄ ir anūkus su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame —

St. O. Krivickai J. R. Šleiniai
A. M. Juozapavičiai J. L. Remeikiai

V. Juška

A+A 
mylimai motinai 

A. ZUBRICKIENEI
mirus, giliausią užuojautą ALGIMANTUI, RO
MUI, DANAI, SIGITUI su šeimomis reiškia —

Algimantas Valiūnas su šeima

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

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

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

Nemokamas pristatymas į namus.

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Piniginiai sunkumai

Piniginės painiavos prasidė
jo, kai jo tėvas mirė 1803 m. 
Pašalpos nutrūko. Rusų vyriau
sybė jo teisių į tėvoniją neno
rėjo pripažinti, kadangi jis ta
pęs kataliku ir dar kunigu. Nors 
vėliau rusų valdžia nusileido iki 
tiek, kad jam buvo leista pri
žiūrėti tėvo dvarą, Galicinas ne
sutiko palikti savo naujokyno 
Amerikoje. Jo tarpininkai — 
baronas von Fuerstenbergas ir 
du grafai taip sutvarkė reika
lus, kad motinai ir sesei buvo 
pripažinta teisė 1807 m. par
duoti dvarus ir tvarkyti parda
vimų pajamas. Galicino motina 
pasiuntė jam porą tūkstančių 
dolerių, bet jo tėvonija buvo 
nederlinga dėl Napoleono inva
zijos padarytų nuostolių. Mirus 
jmotinai, sesuo ištekėjo už vo
kiečio princo von Salm, kuris 
lengvapėdiškai eikvojo žmonos 
turtą.

Galicinui reikėjo 150.000 do
lerių išlaikyti Loretto kolonijai. 
Jo motinos bibliotekos pardavi
mas atnešė šiek tiek lėšų. Jo 
draugas, Niderlandų karalius, 
nupirko Galicino dailės rinkinį 
už 20.000 dol., tačiau kunigo 
svainis von Salm pusę to uždar
bio išeikvojo. Aplinkybių ver
čiamas, 1827 m. Galicinas krei
pėsi į labdaringą visuomenę. Jo 
kreipimąsi raštu patvirtino 
Charles Carroll, kuris sudarė 
auku sąrašą, pridėdamas šimti
nę iš savo kišenės. Prie aukoto
jų prisidėjo kardinolas Cappel- 
lari (vėliau popiežius Gregorius 
XVI), paskirdamas 200 dol. Sa
koma, kad viename priėmime 
rusų ambasadorius Vašingtone 
baronas de Maltitz uždegė ciga
rą su Galicino 5000 dol. skolos 
lakštu, tuo panaikindamas sko
lą.

Nežiūrint rėmėjų aukų, Gali
cinas tiktai gyvenimo pabaigoje 
išmokėjo visas skolas savo sko
lintojams — Baltimorės ir Fila
delfijos kvakeriams bei protes
tantams. Per visus savo ketu
riasdešimt vienerius darbo me
tus Alegėnuose Galicinas nepra
šė ir negavo nė cento algos. Sa
vo darbštumu ir pavyzdingu 
ūkio tvarkymu jisai ne tik save, 
bet ir nemažai našlaičių išlaikė. 
Jo namelis tapo pijonieriu 
“Mekka”.

Šmeižiamas ir niekinamas
Nors buvo didžiai labdarin

gas, 1804-1807 m. Galicinas su
silaukė nemalonių, net bjaurių 
užsipuolimų iš pačių parapijie
čių. Žmonės asketiško Galicino 
veiksmų nesuprato. Jo žodžiai 
ir raštai buvo tyčiomis iškrai
pyti. Susilaukė šmeižto ir pa
niekos. Kaikurie parapijiečiai jį 
net kumščiais apkūlė. Mat, kai- 
kuriems nepatiko jo griežta 
tvarka. Kiti jį įtarė kaip svetim
šalį šnipą, o keliaujantys airių 
kilmės kunigai pakurstydavo ai
rius parapijiečius prieš “sve
timtautį kleboną”. Jefersoniš- 
kiams respublikininkams (pir
miems demokratams) nepatiko 
Galicino federalistinės pažiūros 
į politiką. Bet, nežiūrint politi
nių nesusipratimų, 1812 m. ka
ro metu Galicinas padėjo kapi
tonui Richard McGuire sutelkti 
kareivių kuopą.

Bet svarbiausia, kad Galici- 
ną palaikė vyskupas ir pamal
dūs vietos žmonės. Galicinas pa
traukė savo šmeižikus teisman, 
kuris nusikaltėliams įsakė su
mokėti Galicinui reparacijas 
viešai Loretto šventovėje.

Po įšventinimo į kunigus 14 
metų Galicinas buvo žinomas 
kaip Father Augustine Smith. 
Taip jis pasirašinėdavo doku
mentuose ir parapijos metriko
se. Bijodamas rimtų sunkumų 
ateityje, paprašė Pensilvanijos 
seimelį įteisinti ir senąją pavar
dę. Seimelis 1809 m. gruodžio 
16 d. patvirtino Smitho pavar
de pasirašytas metrikas ir davė 
teisę ateityje vartoti tikrąją sa
vo pavardę. Sužinoję apie savo 
klebono kunigaikštišką kilmę, 
staiga parapijiečiai Galiciną 
pradėjo palankiau ir paslaugiau 
vertinti.

Katalikybės gynėjas
Nors turėjo daug kitų darbų 

ir įsipareigojimų, Galicinas ra
do laiko parašyti ir išspausdinti 
keletą traktatų, kurie gynė ka
talikų reikalus. Jis buvo pats 
pirmasis kunigas Amerikoje, 
kuris apologetiškai polemizavo 
su Katalikų Bendrijos priešais. 
Galiciną išprovokavo 1814 m. 
Padėkos Dienos proga- pasaky
tas presbiterininkų kunigo pa
mokslas Huntingtone prieš po
piežius. Galicinas replikavo tam

pastoriui savo straipsniais“Hun- silvanijos generalvikaru 1827 
tington Gazette”, kurie 1816 m. m., kai Filadelfijos vyskupas 

Conwell jį įtikino, jog tai prisi
dėtų prie K. Bendrijos klestėji
mo vakaruose.

Idealistas iki galo
Keturiasdešimt vienerius me

tus Galicinas ganyto javo Alegė- 
nų kalnuose. Pagaliau, sveika
tai sunegalavus po griežto pas
ninkavimo, kunigas ir kuni
gaikštis Dimitras Augustinas 
Galicinas mirė kaip beturtis sa
vo lūšnelėje 1840 m. Jis buvo 
pašarvotas šv. Mykolo medinė
je šventovėje, kur su juo atsi
sveikino minios vakarų Pensil
vanijos kolonistų.

Apie Galicino triūsą Loretto 
miestelyje rašo istorikas Anta
nas Kučas: “Jis čia sukūrė pa
vyzdingą krikščionišką bendruo
menę, kur visi turi būti lygūs 
Dievo vaikai. Jis jiems buvo 
dvasios vadas, tėvas, globėjas, 
gydytojas ir teisėjas iki pat mir
ties (1840). Netekęs po tėvų mir
ties piniginių pajamų, gyveno 
ten kaip lygus skurdžius, tačiau 
gaubiamas nenugalimo idealiz
mo” (Amerikos Lietuvių Istori
ja, Bostonas, 1971 m., 17 psl.).

Tikrai mūsiškis Gediminaitis 
buvo Alegėnų apaštalas. Atvy
kęs į McGuire nausėdiją, rado 
tankumynus, o po 40 metų pa
liko tvarkingus derlingus ūkius. 
1799 m. jis pastatė šventovėlę 
iš rąstų, o vėliau jo pirmykštės 
parapijos ribose atsirado 21 pa
rapija, 33 kunigų ir 4 mokslo 
įstaigos.

Pagal jo norą, Galicinas buvo 
palaidotas tarp klebonijos ir 
šventovės. 1847 m. jo palaikai 
buvo perkelti į mauzolėjų ar
čiau Loretto miestelio. 1891 m. 
jo palaikai buvo sudėti į meta
linį karstą, o 1899 m., švenčiant 
Loretto misijos šimtmetį, ant 
paminklo buvo pastatyta bron
zinė statula su granito pakyla 
(Ferdinand Kittell, Souvenir of 

"Loretto Centenary, Cresson, 
Penn., 1899).

išėjo atskiru spaudiniu, pava
dintu “Defense of Catholic Prin
ciples”. Ši brošiūra turėjo kele
tą laidų ir net Airijoje buvo 
perspausdinta. 1817 m. protes
tantų pastorius parašė atkirtį 
Galicino argumentams. Galici
nas vėl stvėrėsi plunksnos ir pa
rašė “An Appeal to the Protes
tant Public” ir po to “A Letter 
to a Protestant Friend on the 
Holy Scriptures” (1820 m.). Tie 
raštai įrodo, jog Dimitras Gali
cinas buvo gabus apologetas.

Kosmopolitiškai nusiteikęs, 
Galicinas taip pat buvo didelis 
tolerantas. 1834 m. jis parašė 
brošiūrą “Six Letters of Advice 
to the Gentlemen Presbyterian 
Parsons Who Lately Met at Co
lumbia for the Purpose of De
claring War against the Catholic 
Church”. Palankūs kritikai tei
gia, kad jo polemika ir kontro
versijų išdėstymas primena 
įžymaus prancūzų teologo Bos- 
suet stilių.

Nemėgo augštybių
Beveik 20 metų vienišas ku

nigas Galicinas vargo savo misi
joje, o katalikų skaičius vis di
dėjo. 1834 m. vyskupas jam pa
skyrė padėjėją kunigą Heinrich 
Lemcke, kuriam buvo pavestas 
apaštalavimas Cambria apskri
tyje. Vokietis kunigas Lemcke 
vėliau ir parašė biografiją apie 
savo kleboną: “Leben und Wir- 
ken dės Prinzen D. A. Gallit- 
zen” (Muenster, 1861).

Kuklumo dėlei Galicinas atsi
sakydavo tarnybinių paaukšti
nimų, nors jo santykiai su vys
kupu Carroll ir Filadelfijos vys
kupu Egan buvo geri. Antra 
vertus, sakoma, kad kai vysku
pas .Flaget pasiūlė Galiciną į 
Cincinnati vyskupo sostą 1821 
m., arkivyskupas Marechal už
protestavo. 1833 m. tas pats ar
kivyskupas atmetė vyskupo 
Fenwick pasiūlymą pakelti Ga
liciną į Detroito vyskupus. Ga
licinas sutiko tapti vakarų Pen-

Teisingumo ministeris - lietuviu svečias
Kovo 20 d. Lietuvių Profesi- 

jonalų ir Verslo Sąjunga suruo
šė Toronto LN vakarienę savo 
nariams ir kviestiniams sve
čiams. Dalyvavo daug žinomų 
Toronto ir Hamiltono profesi- 
jonalų bei verslininkų. Vakaro 
garbės svečiu buvo Ontario tei
singumo ministeris Hon. John 
P. MacBeth, Q.C., M.P.P., ku
ris pasakė pagrindinę kalbą, pa
aiškindamas, jog esąs atsakin
gas net už keturias ministerijas: 
Attorney-General, Solicitor Ge
neral, Correction Services ir 
Consumer and Commercial Re
lations. Ministeris įdomiai ir su 
humoru paminėjo savo asmeni
nius ryšius su kaikuriais lietu
viais dar iš gimnazijos laikų. Jis 
atkreipė dėmesį į viešosios tvar
kos ir saugumo reikalus, skati
no lietuvius parodyti pasitikė
jimą ir teikti paramą tvarkos 
organams. Ministeris pastebė
jo, jog turime nusikaltimų Ka
nadoje, bet valdžia daranti vis
ką, kad jie nesiplėstų. Jis užtik
rino klausytojus, kad Kanadoje 
jie gali saugiai gyventi.

Po vakarienės ministeris susi
pažino su dalyviais ir ilgai su 
jais bendravo: Jis buvo sužavė
tas sale, jos skoningu stiliumi, 
skaniais patiekalais, puikiu pa
tarnavimu, jaukia nuotaika 
sklandžia pobūvio tvarka. Pobū
viui vadovavo P. ir V. Sąjungos 
valdyba.

Ontario ministerial nedažnai 
aplanko lietuvių parengimus, 
tad džiugu, kad šis pobūvis da
vė progą Ontario ministerių ka
bineto nariui susipažinti su lie
tuviška veikla. Lietuviai turi 
daug profesijonalų ir verslinin
kų. Reikia tikėtis, kad jie irgi 
taps pertvarkytos sąjungos na
riais. Be narių aktyvaus daly
vavimo nebus ir sąjungos. O ji

tikrai gali būti labai naudinga 
lietuvybės reikalams. B.

JUOZUI KAVALIAUSKUI
mirus, jo tėveliams ir broliui ČESLOVUI su šeima 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Vincas ir Irena

Zadurskiai

A+A
JUOZUI KAVALIAUSKUI

mirus, jo tėvams, broliui ČESLOVUI, dėdei VLA
DUI ir jų šeimoms liūdesio valandoje reiškiame 

gilią užuojautą —

J. R. Vaitkevičiai M. V. Vaitkevičiai
S. J. Vaitkevičiai

Domininkai Mikuckaitei- 
Bartkuvienei

Lietuvoje mirus, jos brolj šaulį VIKTORĄ MIKUC- 
KĮ ir brolienę giliai užjaučiame —

DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

Romualdui Marcinkevičiui
Lietuvoje mirus, sūnų VYTAUTĄ ir šeimą liūdesio 

valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. M. Radzevičiai
A. J. Pūkai

J. J. Šarūnai
V. P. Melnykai

Mūsų kredito unijos narei

a+a Patsy Matusevich
mirus, jos sūnui JUOZUI ir dukrai PATSY bei arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Taupydami energija 
sutaupote pinigus

Ontario kaip tik ir 
stengiasi padėt taupyti

j

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Telefonas 534-0563

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West

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

lęšiai (contact lenses).

Jūsų Ontario vyriausybės tikslas iki 
1980 metų — sumažinti vienu trečdaliu 
energijos kiekio suvartojimą provincijoje. 
Tam tikslui pasiekti vienuolika jūsų 
vyriausybės ministerijų sudarė bendrą 
programą — Ontario Energy 
Management Program.

Ši programa turi du siekius — 
rasti būdus, kurie padėtų sumažinti jūsų 
pačių energijos sąskaitas ir įgalintų 
taupiau vartoti provincijos energiją.

Šiuo metu toji programa apima 
70 įvairių projektų, įskaitant:

• bandymus sumažinti benzino 
suvartojimą automobiliuose ir ūkio 
darbuose

• pagerinimus šildymo ir vėsinimo 
sistemų valdiniuose pastatuose (tai 
padėjo sumažinti kaikurias energijos 
sąskaitas iki 20%)

• bandymus pagerinti natūralinių dujų
ir alyvos veiksmingumą rezidenciniuose 
namuose

• statybą ir bandymą saulės energija 
šildomų namų

• vartojimą atmatų energijai gaminti

• siuntinėjimą "energijos autobuso" po 
Ontario provinciją vietoje atlikti analizės 
pramonei (iki šiol jau pasiekta metinio 
energijos išlaidų sutaupymo 
vidutiniškai 20%)

Praktinius nurodymus, kaip galite 
sutaupyti energiją ir pinigus, teikia 
Ontario vyriausybė ir energiją tiekiančios 
bendrovės.

Platesnių informacijų teiraukitės:

Energy Management Program 
Ontario Ministry of Energy 
12th Floor
56 Wellesley Street West 
Toronto, Ontario M7A 2B7

Ministry of Energy 
Dennis Timbrell, Minister

Province of Ontario
William Davis, Premier



Didvyriai niekad neužgesta
Atsiliepimas į straipsnį 

VYT. ABROMAITIS
Po kelių nesėkmingai išcen

zūruotų straipsnių lietuviškoje 
spaudoje buvau nutaręs dau
giau nekišti savo trigrašio j vi
suomenės opinijas. Deja, ne
lengva tylėti, kai suniekinamas 
žmogus, daugeliui buvęs švytu
riu audringoje jūroje. Ypač, 
kad žmogus, patriotas, kardino
las jau amžinybėje.

V. P. Zubas (“Asmenybės ir 
figūros”, “TŽ” nr. 8) yra prag
matikas. Jis ir gyvena pragma
tiškame šimtmetyje. Jam ide
alistas yra lengvos pašaipos žo
dis — tai galima išskaityti tarp 
eilučių ir minėtame straipsnyje.

V. P. Zubas savo teorijai pa
remti pastatė Wyszynski prieš 
Mindszentį ir Valančių prieš 
Mackevičių. Galbūt šimtmečio 
perspektyvoje ši jo teorija atro
do ir pateisinama, bet aš jos 
nepriimu. Nepriimu todėl, kad 
ji yra nemorali: nemoraliais pa
grindais išlaikomas ar platina
mas tikėjimas yra blogas tikė
jimas; padlaižiavimu iškovojama 
dalinė laisvė yra vergo “laisvė”.

Nesutinku su p. Zubo teigi
mu, kad “kun. Mackevičius, 
švystelėjęs trumpam momentui, 
užgeso budelio kilpoje . . . , o 
vysk. Valančius . . . spindi ir 
šiandieną”. Gerbiu vysk Va
lančių kaip ’švietėją, bet žaviuo
si ir savo vaikus mokysiu susi
žavėti kun. Mackevičiaus asme
niu. Kasžin, gal ir Valančius 
galėjo būti pažadintas lietuvy
bei tokių nepragmatiškų pasi
šventėlių kaip Plateraitė, Kos
ciuška ar gal net Pilėnų gynėjai.

O dabar sustokime prie tos 
2000 metų diplomatijos. Straips
nio autorius sako, kad ta dip
lomatija nebuvo be klaidų, o 
aš tvirtinu, kad tai buvo viena 
didžiulė ištisinė klaida ir tos 
klaidos pasekmes šiandieną iš
gyvena visas pasaulis. Ar ko
munizmas būtų šiandieną (jei iš 
viso jis egzistuotų!) toks piktas 
religijos priešas, jei Bažnyčios 
organizmas būtų iš pat pradžių 
pastatytas and kitų pagrindų? 
Ant dvasinių pagrindų be ma
terijos grandinių (ball and 
chain)!

Tik pagalvokime, ar Jis, vaikš
čiodamas žemėje, statė kated
ras, vilkėjo auksiniais arnotais? 
Ne, Jis ėjo basas ir skelbė savo 
mokslą po atviru dangum. Tai 
turėjo daryti ir pirmieji jo mo
kytiniai bei visi jų Įpėdiniai. 
Bet taip neįvyko. Žmogus buvo 
persilpnas atsispirti materijai. 
Žmogus-kunigas skelbė Jo moks
lą paraidžiui, bet savo asmeni
niu gyvenimu ėjo visai priešin
ga kryptimi. Ir kiekvienas se
kantis šimtmetis konsolidavo 
materinę Bažnyčią iki neapsa
komos galios.

Nei Marksas, nei Engelsas 
nebūtų radę reikalo kovoti prieš 
Dievą, jei Jo tarnai būtų buvę 
dvasininkai pačia giliausia žo
džio prasme. Paimkite betkokią 
istoriją ir pamatysite kokia ga
lia buvo tuomet vyskupų ran
kose ir kokius plotus derlin
giausios žemės valdė parapijų 
klebonai! Nemanau, kad atras
tume daug kairiosios pažiūros

HOUSE OF
DENMARK ...
. Milžiniškas 
inventoriaus

SKANDINAVIŠKŲ 
BALDŲ, KILIMŲ, 
REIKMENŲ, 
PAVEIKSLU, LEMPŲHouse of Denmark

1942 Avenue Road 

Toronto, 787-5767
Du blokai j pietus nuo 401 

"Asmenybės ir figūros" 
žmonių, kurie būtų suinteresuo
ti kovoti prieš patį Dievą; pa
grindinė kova eina už duonos 
kąsnį alkanam darbo žmogui.

Neseniai skaitėte išeivijos 
spaudoje pagiežos žodžius V. 
Miniotui. Iškoliotas žmogus, 
apipiltas pamazgomis, sudrabs- 
tytas. Gal ir ne be reikalo. Bet 
kiek jūsų, mieli tautiečiai, su
stojote minutėlei pagalvoti: kas 
jį tokį padarė!? Kas privertė tą 
gyvybės pilną berniuką, tą tik
ro kraujo lietuviuką Vytuką tap
ti tuo, kuo jis yra šiandien? Aš 
jums galiu pasakyti: tuščias pil
vas! Vienišumas mokyklos suo
le! Niekas nenorėjo sėdėti kar
tu su juo viename suole, nes jo 
sudėvėtas pilkas megztukas, ku
rio rankovių lopus prilaikė su
džiūvę nosies klijai, buvo pilnas 
utėlių. Iš valdžios jis gaudavo 
tik porą sąsiuvinių ir pieštu
kų .. . Nevienas buvo jis toks 
pageltusiu liesu veidu, buvo ir 
kitas ... Bet kam čia kelti to
kius nesmagius prisiminimus.

Teigimas, kad Vengrijos ka
talikai sunyko, o Lenkijos kata
likiškoji bendruomenė su Wy- 
szynskiu priekyje pasiekė dide
lės galios ir “ateity Kristaus 
šviesa iš Lenkijos švies visai Vi
durio ir Rytų Europai”, man su
kelia šiurpą. Kažkodėl vaidena
si man nauja lenkomaniška in
kvizicija, pralenkianti gal net 
buvusiąją. Žmogus, turįs savo 
rankose neaprėžtą galią, retai 
kada ją panaudoja žmonijos la
bui — rankų pirštai vis riečiasi 
į save patį.

O dabar skelbiu pagrindinę 
savo hereziją: komunizmas yra, 
kad ir pavėluota, paties Dievo 
priemonė apvalyti Jo įsteigtai 
Bažnyčiai. Jei netikite, paskai
tykite “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką”. Dejuojama, 
kad maža beliko kunigų Lietu
voje. Taip, nedaug! Bet kas per 
kunigai — beveik visi idealistai, 
augštų įsitikinimų žmonės, ne
supančioti nei hektarais, nei 
bingo, nei ryšiais su augštais 
valdžios pareigūnais ir konjaku 
kvepiančiais vakarojimais prie 
kortų stalelio. Jau motinos ne
beleidžia savo sūnelių į kunigė
lius, kad šie turėtų baltas ran
keles, kurias bučiuotų kaimo 
mužikėliai. Kas šiandieną Lie
tuvoje eina kunigy-stėn, žino, 
kad jo laukia vargas, panieka iš 
valdžios pareigūnų, bet taip pat 
ir didžiausia parapijiečių pagar
ba jo asmeniui. O prie progos 
paklausinėkite atvažiuojančius 
iš Lenkijos, ar daug yra tokių 
idealistų kunigų tenai?

V. P. Zubas nori matyti Ka
talikų Bažnyčią stiprią ir domi
nuojančią visame pasaulyje, bet 
jam visai nesvarbu kokiomis 
priemonėmis tai bus atsiekta. 
O man tai labai svarbu. Niekas 
manęs niekad neprivers nu
lenkti pagarbiai galvą tam, ku
ris eina su velniu riešutauti. 
Mano giliausia pagarba lieka 
kun. Mackevičiui, kardinolui 
Mindszenty, Romui Kalantai, 
Nijolei Sadūnaitei ir kitiems 
drąsuoliams, kurie savo gyveni
mu ar mirtimi palaiko mūsų są
žinę budrią ir gyvą.

Atidaryta
kiekvienų dieną 10-9
šeštadieniais 10-6

Baltiečių vakaro 1976. III. 10 metu p. Parups įteikia žemės ūkio ministeriui Eugene Whelan lietuvišką “baravyką” 
(“baravykus” paruošė ir atsiuntė A. Arštikaitienė iš Bramptono, Ont.). Iš kairės: p. Parups, min. E. Whelan, E. 
Kudabienė, N. G. Zoldners, už jo min. M. Lalonde Nuotr. L. Giriūno

Paskutinės jaunimo kongreso dienos
M. CHAINAUSKAS

Dažnai mes nusiskundžiame 
Kanadoje, kad mūsų jaunimas 
permažai moka ir permažai var
toja lietuvių kalbą. P. Ameri
koje kalbos padėtis yra labai 
liūdna. Sutikau vos keletą jau
nuolių, kurie kalbėjo lietuviš
kai. Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje negirdėjau nė vieno 
lietuviško žodžio čia augusio 
jaunimo tarpe. Galėjau pasi
džiaugti, kad visi “Baltijos” an
samblio dalyviai gerai mokėjo 
lietuviškai ir nesibijojo lietuviš
kai kalbėti. Taip pat galima pa
sidžiaugti, kad “Baltijos” daino
se aiškiai girdėti gryna lietuvių 
kalba, be jokio akcento. Tai nuo
pelnas kun. B. Pacevičiaus, ku
ris pirmas pradėjo chorą moky
ti. Jis didelį dėmesį kreipė į 
teisingą žodžių ištarimą ir kir
čiavimą. Galime taip pat pasi
džiaugti, kad dabartinė ‘“Balti
jos” choro dirigentė Rita Vilie- 
nė, nors Kanadoje gimusi ir 
augusi, lietuviškai kalba be jo
kių priekaištų. Per repeticijas ji 
vartoja tik lietuvių kalbą.

Sausio 5 d. buvo paskutinė 
laisva diena “Baltijos” ansamb
liui Sao Paulo mieste. Visi pra
leido laiką, kaip kam patiko. 
Vieni išvažiavo į miestą pasku
tinių pinigų išleisti, kiti išvyko 
pasimaudyti ir paskutiniais Sao 
Paulo saulės spinduliais pasi
džiaugti.

Labai gerai, kad “Baltijos” 
ansamblio dalyviai buvo apgy
vendinti lietuviškose šeimose. 
Jie turėjo progos su čia gyve
nančiu jaunimu pabendrauti, 
įspūdžiais pasidalinti, kartu vi
sur važiuoti, Sao Paulo miestą ir 
apylinkes pamatyti. Turėjo taip 
pat progos lietuviškai kalbėti, 
nes lietuvių kalba buvo vienin
telė, kuria galėjo bent truputė
lį vienas su kitu susikalbėti.

Sausio 6 d. sugrįžo iš Itaici 
(studijų dienų) mūsų atstovai. 
Iš “Baltijos” ansamblio jų buvo 
du — Jurgis Valaitis ir Algis 
Jusys. Jie grįžo padarę daug 
rimtų nutarimų ateičiai ir iš
nagrinėję daug lietuviškų temų. 
Studijų dienos buvo šio kongre
so švyturys.

Sausio 6 d. buvo numatytas ir 
kongreso uždarymas gražioje 
Konvencijų salėje. “Baltijos” 
ansamblis buvo pakviestas atlik
ti dalį programos. Vakaro pro
gramą tvarkė pranešėjai — Liu
cija Juodelytė ir Algirdas Slie- 
soraitis. Pastarasis pakvietė pre
zidiumą, pristatė dalyvius pagal 
kraštus. Kiekvienam kalbėtojui 
buvo paskirtas laikas, todėl šį 
kartą kalbos buvo trumpesnės ir 
reikšmingesnės.

Gabija Juozapavičiūtė perskai
tė svarbiausias jaunimo priim
tas rezoliucijas. Ji taip pat supa
žindino su kongreso garbės sve
čiais. Iš Kanados buvo pristaty
ti KLB krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius ir “Baltijos”- 
ansamblio vadovai Dana ir Mi
ras Chainauskai. Toliau sekė 
PLJS valdybos žodis ir tūkstan
tininkų pagerbimas. Visi, kurie 
aukojo šiam kongresui tūkstan
tį ar daugiau kruzeirų (per šim

tą dolerių), gavo raštišką diplo
mą (pažymėjimą). Jų buvo labai 
daug. Tai rodo, kad Brazilijos 
lietuviai ne tik daug darbo ir 
nemigos naktų įdėjo į šį kon
gresą, bet ir daug savo uždirb
tų pinigų.

Akademinei daliai pasibaigus, 
koncertą pradėjo “Žibučių” ok
tetas iš Argentinos. Tai labai 
gražus vienetas, tik menkas lie
tuvių kalbos mokėjimas šiek 
tiek mažino lietuviškos dainos 
grožį. Iš pavienių pasirodymų 
publikai labiausiai patiko Adria
na Jocytė iš Argentinos. Labai 
jauna, bet talentinga daininin
kė, kuri dainavo lietuviškas į 
modernizmą linkusias daineles, 
gitarai pritariant. Koncertą bai
gė “Baltijos” ansamblis liau
dies dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Grįžome namo autobusu į Vi
la Zelina kiek pavargę, bet pa
tenkinti, kad gerai viskas sekė
si. Skatinau “Baltijos” dalyvius, 
kad eitų anksti miegoti, nes ry
tojaus dieną buvo numatyta .il
ga repeticija ir tautinių šokių 
šventė.

Sausio 7 d. anksti rytą vyko
me autobusu iš Vila Zelinos į 
tautinių šokių šventės repetici
ją. Visa “Baltija” buvo geroje 
nuotaikoje. Antanas Vyšniaus
kas paprašė tylos ir pasveikino 
mane gimtadienio proga. Jisai 
nuoširdžiai dėkojo ansamblio 
vadovams už rūpesčius ir už iš
vyką į P. Ameriką. Viso an
samblio vardu jis įteikė dvi si
dabrines taures. Vienoje taurė
je buvo įrašyta “Baltija”, Pie
tų Amerika 1976”, o kitoje 
“Ačiū”. Širdį suskaudo ir trūko 
žodžių padėkai pareikšti. Šian
dieną, kai tik pažiūriu į taures, 
prisimenu P. Ameriką. Visą 
vargą jau seniai pamiršau, bet 
gražūs prisiminimai pasiliko.

Nuvykus į salę, viskas atrodė 
labai liūdnai. Niekas nesutvar
kyta, kvadratai nesužymėti. Kal
bos sunkumai visą reikalą dar 
labiau komplikavo. Šokių šven
tės meno vadovas Alfredas Sta
nevičius tarnybos reikalais turė
jo grįžti į Urugvajų, todėl man, 
kaip vyriausiam šventės koordi
natoriui, teko programos paruo
šimas ir jo vargai.

Repeticija buvo labai sunki. 
Daug grupių buvo silpnokai pa
ruoštų. Neaiškumų buvo dėl iš
ėjimų. Jaunimas dirbo smarkiai 
ir bedirbdamas išalko. Kun. A. 
Saulaitis jaudinosi, kad maisto 
laiku neatvežė. Argentinos gru
pė “streikavo”, nes buvo per-

Istorinis latviu sąskrydis
Jis rengiamas senojoj Kurzemės-Kuršo kolonijoj -Tobago saloj

1974 m. rugpjūčio 11 d. suka
ko 320 m., kai buvo baigti 
paskutinieji statybos darbai lat
vių protėvių gyvenvietėje Jekab
pilyje (dabartn. Plymouth) ir 
Jakabpilio sutvirtinimai - fortai 
prie Didžiosios Kuržemės įlan
kos Tobago saloje bei pašven
tinta pirmoji liuteronų švento
vė Amerikoje. Šia proga įvyko 
iškilmingos pamaldos Šv. Dovy
do šventovėje — senosios šven
tovės vietoje.

Iškilmėse dalyvavo Trinidado 
bei Tobago vyriausybės atstovai 
ir gausios latvių ekskursijos iš 
JAV, Kanados, Venecuelos. Šia
me sukaktuviniame minėjime 
dalyvavo ir nepriklausomos 
Latvijos atstovas iš JAV dr. 
Anatols Dinbergs, PBLA (Pa
saulio Laisvųjų Latvių Sąjunga, 
atatinkanti mūsų PLB) atsto
vas Vilis A. Vitols, Venecuelos 
latvių atstovas dr. Ernests Fol- 
dats ir Vakarų Indijos istorijos 
tyrinėtojas dr. Edgars Ander
sons. 

daug alkani. Jie sakė eis ir su
valgys mūsų būgnininką. Ponia 
Chainauskienė protestavo: “Ne
drįskite jo valgyti — jis mano 
sūnus!” Taigi, nors buvome pa
vargę ir išalkę, mokėjome pa
juokauti. Malonu buvo dirbti, 
nes vyravo gera nuotaika.

Apie 4 v.p.p. buvo atvežtas 
maistas. Gerai pasistiprinę, dar 
kartą pakartojome visą progra
mą. Dabar jau viskas gerai at
rodė. Gaila tik, kad studijų die
nose pasiruošęs choras negalėjo 
dainuoti, nes garsiakalbiai buvo 
perprasti.

Tautinių šokių šventėje daly
vavo penkios grupės — Argen
tinos Lietuvių Centro grupė, va
dovaujama Algimanto Rastaus- 
ko, jungtinė grupė, vad. Biru
tės Radzivanienės iš JAV, “Rū
telė”, vad. Antano Aleknavi
čiaus ir Eugenijos Bacevičienės 
iš Brazilijos, “Nemunas”, vad. 
Jono Lukoševičiaus iš Brazili
jos (J. Lukoševičius buvo tech
nikinės šokių šventės komisijos 
talkininkas ir pranešėjas portu
galų kalba) ir Kanados Londo
no “Baltija” Iš viso šventėje 
dalyvavo 100 šokėjų.

Šokių šventes muzika: Juozas 
Romeiko, Argentina, Vytė Va
laitis, Kanada, akordeonistai, 
Marius Chainauskas, Kanada, 
būgnininkas.

Šventės pradžioje vėliavų įne
šimas buvo labai įspūdingas. Vė
liavų įnešimą tvarkė Jurgis Va
laitis iš Kanados.

Pirmoje programos dalyje bu
vo atlikta Gyvataras, Vijūnas, 
Sukčius, Kepurinė, Pakeltkojis 
ir Ketvirtainis. Petraukos metu 
kanklininkė Danutė Bankaitytė, 
JAV, kanklėmis atliko lietuvių 
liaudies muzikos.

Po pertraukos sekė Čigonėlis, 
Landytinis, Audėjėlė, Pliaušku- 
tis ir Aštuonytis. Šventė buvo 
užbaigta tradiciniu užbaigos šo
kiu — Suktiniu.

Po programos Gabija Juoza
pavičiūtė pagerbė šventės dar
buotojus, įteikdama jiems po 
dovanėlę. “Baltijos” vadovai bu
vo apdovanoti tautinėmis juos
tomis su įaustu įrašu: “Sveiki at
vykę”.

Su tautinių šokių švente bai
gėsi ir “Baltijos” pasirodymai 
jaunimo kongrese. Buvom pasi
ruošę dar aplankyti Rio de Ja
neiro prieš išskrisdami į namus, 
todėl skubėjome į nakvynes, nes 
jau laikas buvo pradėti ruošti 
lagaminus. Buvo liūdna, kad 
reikės palikti geruosius Sao 
Paulo miesto lietuvius, kurie 
mus taip nuoširdžiai priėmė.

Šiais metais birželio mėn. To
bago salon vėl suskris laisvųjų 
latvių atstovai iš įvairių pasau
lio kraštų. Šį sąskrydį organizuo
ja jau minėtasis istorikas dr. 
Edgars Andersons. Jisai Vene
cuelos latvių biuletenyje “Ves
tis” rašo: paprastai latvių tautos 
istorijoje atžymėta tik kentėji
mai, priespauda, negalavimai, 
nesėkmės ir t. t. Bet visai buvo 
pamirštas paminėti kurzemnie- 
kų (latvių) žygis į plačiąsias pa
saulio erdves už vandenynų Af- 
rikon ir Šiaurės bei Pietų Ame
rikon. Mūsų, latvių, protėviams 
anuomet nelengva buvo lenkty
niauti su didžiųjų valstybių ko
lonijinėmis užmačiomis. Ir vis- 
dėlto daugiau kaip pusšimtį me
tų Kuržemės hercogystės vėlia
vos plevėsavo pasaulio jūrose.

Su tam tikromis pertrauko
mis nuo 1639 ligi 1693 metų ne
paprastai gražioje Venecuelos 
kaimyninėje Tobago saloje bu
vo pagrindinė kurzemiečių - lat-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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Lietuvos tikėjimo gelbėtojai
Lietuviai ir mūsų bičiuliai, 

gyveną laisvajame pasaulyje, 
plačiai rūpinasi gelbėti tikėjimą 
okupuotoje Lietuvoje. Persekio
jamųjų šauksmo balsas pasiekė 
mus. “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika” faktais pavaiz
duoja sunkiai suprantamą tikin
čiųjų būklę. Ji iškelia tikėjimo 
naikinimą, tikinčiųjų persekio
jimą, niekinimą. Gal skaudžiau
sia, kad tikintieji nebeturi žmo
gaus teisių, kurias pavergėjai 
skelbia pripažįstą.

Turintieji tikėjimo laisvę vis 
daugiau ir atviriau gina tikėji
mą: malda, spauda, apeliavimu 
į tarptautines institucijas, auko
mis.

Tikėjimas ir m a 1 d a. Tikėji
mas ir pasitikėjimas Dievo galy
be bei teisingumu stiprina ne
lygioj kovoj, užtikrina laimėji
mą, kaip Dovydui prieš Galijo
tą: “Kai jis manęs šauksis, aš jį 
išklausysiu, s i e 1 v arte su juo 
drauge būsiu, išgelbėsiu jį ir 
jam garbę suteiksiu” (Ps. 90, 
15). O Kristus kalbėjo: “Turėki
te tikėjimą į Dievą! Todėl sakau 
jums: ko tik melsdamiesi prašo
te, tikėkite gausia ir tikrai taip 
bus” (Mk. 11, 22-24).

Tai ryškiai rodo laikysena da
bartinių tikinčiųjų Lietuvoje. 
Jie tiki Dangaus galia, Teisybe, 
ir todėl taip didvyriškai laikosi. 
Jų liudijimas vis daugiau užde
ga mus, kurie turime laisvę.

Vidinio tikėjimo negali užra
šyti slapti aparatai, sužinoti sek
liai ir pamatyti persekiotojai. 
Ši dvasinė galia gąsdina perse
kiotojus, kurie puola net vaiku
čius, moteris, senelius, išpažįs
tančius savo tikėjimą.

Mūsų pareiga — teikti perse
kiojamiems tautiečiams dvasinę 
ir medžiaginę paramą. Tam 
tikslui rengiamos maldos die
nos ir daromos rinkliavos. Siū
loma 1976 m. dar vieningiau, 
plačiau ir nuoširdžiau melstis. 
Tegul visi žino, kad mes ne
rimstame persekiojimams siau
čiant ir nenurimsime, kol tei
singumas ir tikėjimo laisvė ne
bus įgyvendinti. Kai persekioto
jai visomis pajėgomis niekina, 
šmeižia tikėjimo gynėjus, nega
lime tylėti. Tegul žino pasaulis 
kokį melą komunistai skleidžia. 
Nevenkime iškelti tikėjimo nai
kintojų kėslų,. Kaip .skirtingai, 
atrodytų komunizmas, jei lais
vojo pasaulio žiponės nuolat jį 
matytų visoje jo nuogybėje.

Aukos. Tikėjimo gelbėjimas 
reikalingas ir finansinės para
mos. Pastaroji reikalinga palai
kyti informacijai laisvajame pa
saulyje ir padėti tikintiesiems 
Lietuvoje. Lietuviai nuoširdžiai 
remia savo aukomis tikėjimo 
gelbėjimą.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa šiuo metu pranešdavo kas 
kiek skyrė aukų tikėjimui Lie
tuvoj gelbėti, šiais metais sutar
ta apžvelgti suteiktą paramą 
bendrai. Kiekviena auka yra 
įvertinama, nes ji ateina iš ge
rųjų širdžių, mylinčių tikėjimą 
ir savo brangią šalį Lietuvą. Čia 
sužymėsime keletą ypatingai 
minėtinų aukų teikėjų ir auko
tojų. Svarbiausias ir sėkmin
giausias aukų teikėjas yra pre). 
Jonas Kučingis, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Los Angeles 
mieste. Jis laiko savo širdies da
lele vajų tikėjimui gelbėti Lie
tuvoj. Savo laišku, pranešimais 
biuletenyje, pamokslais su ku
nigų ir parapijiečių pagalba su
telkia nepaprastai duosnią au
ką. Pavyzdžiui, 1975 m. surinko 
per $5,000.00.

Mons. Jonas Boll, Scranton, 
Pa., yra kitas stiprus ir nuošir
dus rėmėjas. Jis jau kelinti me
tai labai sėkmingai rengia mal
dų bei aukų vajų visoj Scranto- 
no vyskupijoj, parašo vyskupi
jos laikraštyje, gauna užtariantį 
vyskupo laišką.

Prel. Juozas Tadarauskas, 
Hamiltone, Ont., yra trečias 
stambus rėmėjas, kuris pats 
duosniai aukoja, savo parapijie
čius skatina ir nuoširdžiai pata

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 meniškai. 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

ria, kaip sėkmingiau LKR šal
pai padėti.

Prisikėlimo parapija Toronte 
labai duosniai aukoja ir rūpina
si religine šalpa.

Toliau eina ištisa eilė dvasios 
vadovų, kurie padarė rinkliavas 
ir skyrė savo auką. Štai jie:

prel. D. Mozeris, Nekalto Prasidė
jimo parapija Čikagoje; kun. Ant. 
Sabas, Sudbury, Kanada, aukojęs, su
rinkęs aukų ir suorganizavęs specia
lų parengimą: kun. J. Vilčiauskas, 
Waterbury, daug aukojęs LKRŠ ir 
aplamai lietuviškiems religiniams 
uždaviniams; kun. P. Ažubalis, Mis
sissauga, Kanada, sutelkęs gausiai 
aukų iš savo parapijos ir buvęs KLK 
Centro religinės šalpos komisijos 
pirmininku; kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, iš mažiausios parapijos, 
bet savo aukomis visuomet duosniau- 
sių eilėje; kun. J. Liauba, OFM, St. 
Catharines, Kanada, iš nedidelės mi
sijos sutelkęs nemaža aukų; kun. B. 
Ivanauskas Klevelande remia religi
nę šalpą per parapiją ir per veiklų 
komitetą; kun. A. Bernott, Grand 
Rapids, atėjo su duosnia pagalba; 
kun. A. Miciūnas, MIC, Worcester, 
nepaprastai šiltai rūpinasi ir remia 
persekiojamuosius; kun. Ged. Ki- 
jauskas, SJ, Klevelande per savo pa
rapiją ir komitetą sutelkia didelę pa
galbą; kun. K. Simaitis iš Detroito 
duosniai remia; kun. J. Matutis, 
Hartford, ne tik surenka aukų, bet 
ir atsiunčia draugijų aukų, Mišių 
stipendijų; kun. V. Katarskis, Day
ton, duosniai remia, kaip ir jo pir- 
matakas a. a. kun. T. Narbutas.

Visi sekantieji taip pat yra nuo
širdūs rėmėjai. Štai eilė kunigų ir 
parapijų aukojusių LKR Šalpai 1975 
metais: kun. V. Dabušis, Šv. Kazi
miero, Peterson; kun. M. Čyvas, Šv. 
Jurgio, Albany; kun. K. Baldys, Šv. 
Kazimiero, Amsterdam; kun. J. Ste
ponaitis,. Šv. Pranciškaus, Athol; 
kun. A. Dranginis, Šv. Alfonso, Bal
timore; kun. A. Matulis, šv. Mykolo, 
Bayonne; kun. F. Pranokus, Šv. Jur
gio, Bridgeport; kun. B. Kruzas, Šv. 
Jurgio, Brooklyn; A. Petrauskas, 
Angelų Karalienės, Brooklyn; kun. 
S. Sa'ulėnas, Nekalto Prasidėjimo, 
Cambridge; kun. V. Mikolaitis, Šv. 
Kryžiaus, Chicago; kun. B. Vaišnora, 
MIC,. Aušros Vartų, Chicago; kun. 
P. Katauskas, Šv. Kazimiero, Chica
go; kun. J. Gilbertas, Šv. Juozapo, 
Chicago;, kun. J. Gutauskas, Šv. Ka
zimiero, Delhi, Kanada; kun. J. De- 
Sąnti, Šv, Juozapo, Du Bois; kun. J. 
Truškauskas, Šv. Juozapo, Duryea; 
kun. J. Stalavicz, Šv. Marijos, Ey- 
non; kun. B. Paukštis, Šv. Antano, 
Forėšt'City; kun. J. Lasky, šv. Juo
zapo- 'ir 'ŠVČ” Afarijos? Hahdver" ir 
Wanamie; kun. J. Dastick, Šv. Petro 
ir Povilo, Hazleton; kun. F. Plantes, 
Šv.: Petro ir Povilo, Homestead; kun. 
D. Pocius, Sopulingos Dievo Moti
nos, Kearny; kun. A- Norkūnas, Švč. 
Marijos, Kingston; Kun. B. Pacevi- 
čius, Šiluvos Marijos, London, Ka
nada; kun. J. žuromskis, šv. Juoza
po, Lowell; kun. V. Shimkonis, Šv. 
Onos, Luzerne; kun. P. Bulovas, V. 
J. Atsimainymo, Maspcth; kun. J. 
Kazlauskas, Šv. Pranciškaus, Miners 
Mills; kun. F. Jucevičius, Šv. Kazi
miero, Montreal, Kanada; kun. N. Di 
lenno, Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel; 
kun. A. Gradeck, Šv. Andriejaus, 
New Britain; kun. A, Zanavich, Šv. 
Kazimiero, New Haven; prel. J. 
Scharnus, Švč. Trejybės, Newark; 
kun. A. Abračinskas, šv. Jurgio, 
Norwood; kun. P. Zarkauskas, Šv. 
Antano, Omaha; kun. J. Degutis, Šv. 
Andriejaus, Philadelphia; kun. P. 
Ališauskas, Šv. Kazimiero, Pittston; 
prel. W. Pakutka, Šv. Kazimiero, 
Plymouth; kun. V. Martinkus, Šv. 
Kazimiero, Providence; prel. J. 
O’Donnell, Šv. Antano, Reading; 
kun. J. Cleary, Šv. Mykolo, Shamo
kin; kun. A. Petraitis, Šv. Kryžiaus, 
Schenectady; kun. M. Ozalas, Šv. 
Juozapo, Scranton; kun. J. Akulonis, 
Šv. Mykolo, Scranton; kun. A. Balt- 
rushunas, Šv. Petro, So. Boston; 
kun. V. Kriščiūnevičius, Dievo Ap
vaizdos, Southfield; kun. P. Kūra, 
Šv. Onos, Spring Valley; kun. J. 
Krafchak, šv. Petro ir Povilo, Sugar 
Notch; kun. Alg. Bartkus, Šv. Kazi
miero, St. Clair; kun. J. Kuzinskas, 
švč. Bartolomėjaus, Waukegan; kun. 
A. Volungis, Aušros Vartų, Worces
ter; kun. P. Patlaba, Hot Springs; 
kun. V. Skilandžiūnas, Ottawa, Ka
nada.

Visiems ačiū! Visų dovanos 
yra didžiai vertingos.

LKRŠ valdyba
• Lietuviškos spaudos rėmėjai 

yra savos tautos gynėjai



4 psl. Tėviškės Žiburiai

© PAVERGTOJE TEVYNEJE
LIETUVOS LYDEKOS KOVA SU GIRTAVIMU
L. Grudzinkas “Valstiečių Laik- Vilniškės augščiausiosios tarybos 

raščio” skaitytojus supažindina su _ prezidiumas 1975 m. spalio 29 d. įsa- 
polediniu meškeriojimu ir meškerio
tojų ištrauktomis didžiausiomis ly
dekomis. Algis Juknevičius su sū
num Vaciu 1973 m. balandžio vidu
ryje Vištyčio ežere pagavo didžiau
sią lig šiol užregistruotą lydeką, ku
ri svėrė 22 kilogramus, buvo metro 
ir 24 centimetrų ilgio. 1949 m. gruo
džio 28 d. iš Drūkšių ežero tie Pilies 
sala buvo išvilkta 20,5 kg. lydeka. 
Meškeriotojo pavardė nepateikiama. 
Krumpuolių ežere zarašietis P. Sa
jauskas 1965 m. pabaigoje pagavo 
15 kg lydeką, Tatulos ir Mūšos san
takoje pasvalietis mūrininkas Pr. 
Rasikevičius 1974 m. žiemą — 12,2 
kg lydeką. Kauno mariose 1971 m. 
sausyje Kaįšiadorių rajono Romanto 
durpyno meistro P. Žitkevičiaus iš
traukta lydeka svėrė 10,4 kg ir buvo 
beveik metro ilgio. Didžiausia lyde
ka, remiantis spaudos pranešimais, 
tinklais buvo pagauta 1916 m. kovo 
pabaigoje Naručio ežere. Jos svoris 
— 32 kg.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Aldona šmigelskienė “Tiesos” 35 

nr. aptaria redakcijai atsiųstus laiš
kus, kurių sausio mėnesį buvo gauta 
1.317. Nemaža jų dalis yra papras
čiausi skundai, prašantys redakcijos 
pagalbos negerovėms pašalinti. A. 
Šmigelskienė cituoja N. Kaulinį iš 
Antalgės kaimo: “Jau antri metai 
Utenos rajono parduotuvėse negali
ma gauti berniukams paaugliams di
desnių dydžių viršutinių marškinių. 
Galite įsivaizduoti, kaip atrodo mo
kinys su tokio dydžio marškiniais, 
kurie tinka suaugusiam ...” Su dar 
didesne problema susidūrė nusipel
nęs mokytojas M. Modestavičius, uni
versalinėje Vilniaus parduotuvėje 
sausio 29 d. nusipirkęs eilutę: “Par
sinešęs namo pastebėjo, kad švarko 
spalva skiriasi nuo kelnių spalvos. 
Teko grįžti atgal. Deja, pasirinkti 
kostiumo taip ir nepavyko. Vieno 
švarko rankovė susiraukšlėjusį, kitų 
siūlės kreivos, vietomis neprisiūtas 
pamušalas. Kaip nurodo autorius, ant 
visų šių gaminių puikavosi etiketė su 
Vilniaus “Lelijos” siuvimo įmonių 
susivienijimo užrašu — “I rūšis”.

MUZIKOS MOKYKLA
Į naują dviaugštį pastatą Jurbar

ke persikėlė vaikų muzikos mokykla, 
veikianti jau devynerius metus. Di
rektorės L. Norkaitienės pranešimu, 
mokyklą jau yra baigę 65 mokiniai, 
kurių didesnė pusė studijas tęsia 
augštesniosiose muzikos mokyklose. 
Jurbarko vaikų muzikos mokykla 
šiais metais turi 130 mokinių. Nau
jajame pastate yra 17 klasių bei ka
binetų įvairioms specialybėms ir ak
tų salė, kurioje galės koncertuoti 
svečiai menininkai.

AUŠRA-MARIJA IR JONAS JURAŠAI aktyviai dalyvavo LFB Los Angeles 
sambūrio suruošto politinių studijų savaitgalio, įvykusio 1976 m. sausio 
24 ir 25 d.d., programoje. To savaitgalio vienos pertraukos metu iš kairės: 
Jonas Jurašas, L. Valiukas, Bern. Brazdžionis ir Aušra-Marija Jurašienė

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NOS proga Sudburio lietuvių misi
joj buvo surinkta $251.25. $100 au
kojo kun. R. van Berkel, anglų Christ 
the King parapijos klebonas, $25 — 
kun. Ant. Sabas, po $20 — J. Kriau- 
čėliūnas ir P. Mazaitis, po $10 — J. 
Remeikis ir P. Venskus, po $5 — J. 
Čebatorius, L. Kulnys, VI. Kriauče- 
liūnas, K. Ramonas, A. Staškevičius, 
K. šviežikas, kiti — po mažiau.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMĄ šie
met ves kun. Augustinas Sabas Ver
bų šeštadienį ir sekmadienį, balan
džio 10—11 d. d. Pradžia — šeštadie
nį, 7 v. v., užbaiga — sekmadienį per 
Sumą. Maloniai kviečiu visus Sudbu
rio ir apylinkės lietuvius atlikti ve
lykinę pareigą. Kun. Antanas Sabas

ŽIEMOS ATOSTOGAS Meksikoj, 
Acapulco, praleido: kun. Ant. Sabas, 
J. M. Kriaučeliūnai, L. A. Baltučiai 
ir A. Milčius; dr. J. M. šemogai — 
pas savo dukterį Havajuose; P. G. 
Petrėnai su jauniausia dukrele Te
rese ir žentu — Barbados saloje; dr. 
J. R. ir Danguolė Kačinskai su duk
relėmis Kristina, Felicija — Flori
doj pas J. R. Račinsko tėvus St. Pe- 
tersburge ir kitur. K. A. S.

Oshawa, Ontario
“EŠERIO” KLUBAS SURENGĖ 

iškylą gamton — į p. Pniauskų ūkį 
ir visų taip mėgstamą Ošavos Civic 
auditoriją — maudymosi baseiną, 
šiuo metu klubas ruošiasi savo de
šimtmečio banketui gegužės 8 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Nariai pra
šomi pakviesti ir savo bičiulius.

Tik ką grįžo iš ligoninės Algis Me
delis po sėkmingos operacijos. 
Sveiksta namuose.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ jau 
galutinai suplanuota. Išvažiuojame 
gegužės 27 d. Dar yra keletas laisvų 
vietų. Suinteresuotieji prašomi kreip
tis: Ošavoje tel. 576-9016 A. Medelis,
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ku sugriežtino priverstinį piktybinių 
girtuoklių ir narkomanų gydymą. 
Naująsias taisykles “Tiesos” 62 nr. 
atskleidžia teisingumo ministerijos 
vyr. patarėjas Zigmas Umantas. Lig 
šiol alkoholikus buvo stengiamasi 
perauklėti drausminio arba adminis
tracinio poveikio priemonėmis dar
bovietėse, priverstiniu ambulatori
niu gydymu. Dabar jiems įvedamas 
priverstinis gydymas ir perauklėji
mas darbo profilaktoriumuose, ski
riamas liaudies teismo nutarimu, 
nuo šešių mėnesių iki dvejų metų. Į 
šias įstaigas alkoholikai galės būti 
siunčiami ir be priverstinio ambula
torinio gydymo, kuris seniau buvo 
pirmąja pakopa. Narkomanai privalo 
gydytis sveikatos apsaugos profilak
tikos įstaigose. Vengiantys tokio gy
dymosi taip pat bus siunčiami į dar
bo profilaktoriumus tokiam pačiam 
terminui, kaip ir alkoholikai. Taisyk
lių sugriežtinimą ir alkoholikų gydy
mą priverstiniu darbu specialiose 
įstaigose padiktavo vis labiau platė
janti alkoholizmo banga. Z. Umantas 
taip pat atskleidė ir 
tojimą, kurį lig šiol 
davo.

narkotikų var- 
spauda nutylė-

KONKURSASPROPAGANDINIS
Rajoninis laikraštis “Jonavos Bal

sas” su Žeimių kolchozo valdyba per
nai paskelbė rašinių konkursą “.. .Ir 
nugalėjo žmogus”. Jo tikslas -r- 
išryškinti tuos asmenis, kurie 1940 
m. prisidėjo prie sovietinės santvar
kos įvedimo, tarnaudami Maskvai, ją 
gynė II D. kare bei pokaryje ir su 
pasiaukojimu dirba šiandien. Šiame 
Maskvos propagandai tarnaujančia
me konkurse premijas laimėjo: I — 
P. Zlatkus už apybraižą “Taip aušo, 
rytas”, II — J. Bakanauskas už raši
nį “Tas ilgas kelias’” ir III — K. 
šiaulys už apybraižą “Trys gyvenimo 
momentai”. Šiemetiniam konkursui 
“Jonavos Balsas” pasirinko komunis
tines statybas garbinančią temą “Sta
tybininko portretas”.

SARTAI IR LUOKESA
Tradicines žirgų lenktynes Duse

tose, ant Sartų ežero, papildo šio 
sporto mėgėjų kiek vėlesnis 
mas Luokesos ežere prie 
Šiose lenktynėse vasario 21 
susilaukta apie 60 dalyvių
nuolikos rajonų ir valstybinio Du
setų žirgyno. Stipriausi šį kartą bu
vo širvintiečiai, surinkę 79 taškus ir 
laimėję didįjį žemės ūkio profsąjun
gos prizą. Zarasiečiai važnyčiotojai 
gavo 61 tašką, Dusetų žirgyno at
stovai — 34, uteniečiai — 31, molė- 
tiečiai — 16. Ir Sartų, ir Luokesos 
lenktynėse žirgai yra įkinkyti į leng
vas rogutes. y jęst

susitiki- 
Molėtų, 
d. buvo 
iš vie-

Toronte tel. 536-0911 A. Lukošius.
Sekr. A. Lukošius
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Petro Bugailiškio
I tapybos paroda

g HAMILTONO, Ontario
| Aušros Vartų parapijos salėje
g balandžio 9-12 dienomis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “ ALI*A
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 $7.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai----------------

kiekvieno skoniui

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

Brazilijos moksleivių ateitininkų stovykla “Mūsų rūtelė” Kondrotų šeimos ūkyje netoli Sao Paulo. Stovyklavo apie 
50 moksleivių 8-14 m. amžiaus 1976. I. 18-25. Vadovavo kun. H. Šulcas ir Eug. Bacevičienė Nuotr. A. Saulaičio

TŪKSTANČIAI LIETUVIŠKAI VEIKLAI
Hamilto kredito kooperatyvas 

“Talka” turėjo metinį narių susirin
kimą vasario 29 d. Jaunimo Centro 
salėje. Pirm. J. Bulionis pradėjo su
sirinkimą, dalyvaujant 151 užsire
gistravusiam nariui, ir pakvietė atsi
stojimu pagerbti 1975 m. mirusius 
11 narių. Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekr. A. V. Repčys, 
kuris buvo priimtas be pataisų.

Pirm. J. Bulionis pranešė apie at
liktus ir dar numatomus atlikti na
mo bei raštinės remontus, nupirktą 
naują elektroninę buhalterijos ma
šiną bei įvykusius raštinės tarnauto
jų pakeitimus.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
1975 m. balansas — $6.970.257, t. y. 
$1.494.851 daugiau negu 1974 m. ar
ba 27,2%. “Talkos” narių indėliai 
padidėjo nuo $5.159.000 iki $6.561.- 
688, t. y. paaugo $1.402.688 arba 
27,2%.

Paskolų, ypač nekilnojamo turto, 
išduota $5.682.573, t. y. $1.461.117 
daugiau negu 1974 m. arba 34,6%. 
Asmeninių paskolų išduota $409.162, 
t. y. sumažėjo $128.672 arba 23,9%.

Pajamų — $616.143, išlaidų — 
$546.060. Stambiausią išlaidų pozi
ciją sudaro nariams - indėlininkams 
išmokėtos palūkanos už indėlius 
$429.800 arba 69,75% visų gautų pa
jamų. Tarnautojų algos sudaro 
8,86%. Pakilęs balansas ir padidėjęs 
su tuo raštinėje darbas vertė valdy
bą pasamdyti raštinei papildomą tar
nautoją, tad šiuo metu raštinėje dir
ba pilną laiką 5 tarnautojai.

Iš gauto pelno sumokėta OCU Ly
gai už narius mokestis po $1,5, iš vi
so $2.365. Atspausdinti lietuviški 
kalendoriai, užsakyti pieštukai. Iš vi
so narių reikalams išleista $4.132. 
Parama lietuviškai veiklai: šeštad. 
mokyklai $4.000, Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje $2.000, sporto klubui 
“Kovas” $1.000, šeštad. Londono mo
kyklai $750, KLB švietimo komisi
jai $625, Londono “Baltijos’ ansamb
liui $500, Hamiltono jaunimo atsto
vėms į jaunimo kongresą $500, šeš
tadieninei St. Catharines mokyklai 
$250, “Aukurui” $100, Tautos Fon
dui $100, K. Lietuvių Fondui $100, 
parapijai $100; iš viso $10.050.

“Talka” 1975 m. neturėjo jokio 
nuostolio, visos paskolos buvo sau
giai išduotos ir davė užtikrintas paja
mas. Visas išlaidas padengus, gryno 
pelno liko $79.260.

Narių santaupos apdraustos OCU 
Lygos Stabilizacijos Fonde, kuriam 
“Talka” priklauso nuo 1963 m. 1975 
m. visos kredito unijos turėjo padi
dinti savo įnašus į šį Fondą iki 1% 
nuo turimų indėlių. “Talkai” teko

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas .............. 8’/z%
term, depozitus 1 m. 9’/z %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

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

įmokėti papildomai $42.723. Tačiau 
šie pinigai nėra išlaidos ar nuostolis 
— priklauso “Talkai” ir yra garanti
ja, kad nariai neturės likvidacijos at
veju nuostolio.

Prieš metus įvestas “Talkoje” 
RRSP — registruotas pensijų san
taupų planas, kuris yra atleidžiamas 
nuo pajamų mokesčių, turi gerą pa
sisekimą. šiam planui vykdyti sutar
tis pasirašyta su “Co-operative 
Trust Company of Canada”, kuri 
taip pat yra kooperacinė įstaiga, tu
rinti centrą Saskatoon, Sask. Gruo
džio 13 d. šiam planui priklausė 69 
nariai su $167.905 įnašų. Šiuo metu 
ši sąskaita yra peržengusi ketvirtį 
milijono dol. ir kasdien vis didėja, 
nes už mokestinius metus pinigų 
įnešimas leidžiamas iki kovo 1 d. 
Kiekvienam nariui leidžiama mokes
tinių metų eigoje įnešti į šį santau
pų planą 20% savo uždarbio, bet ne
daugiau $2.500, jei turi pensijų pla
ną darbovietėje. Už šiame plane lai
komus pinigus “Talka” moka 9% pa
lūkanų. Labai patartina nariams pa
sinaudoti leidžiamomis mokesčių 
lengvatomis ir dalyvauti taupant šio 
plano rėmuose.

Kredito komiteto pirm. J. Mikšys 
pranešė, kad per 1975 m. turėjo 48 
posėdžius ir leido išduoti 168 pasko
las $2.933.050. Asmeninių paskolų 
leista 92, t. y. $495.650, nekilnojamo 
turto — 76 paskolos, t. y. $2.437.400.

Revizijos komisijos pirm. R. Kon- 
tenis perskaitė pranešimą, kad vis
kas rasta tvarkoje. Auditorius E. P. 
Nolan perskaitė savąjį aktą ir pra
nešė, kad “Talkos” kooperatyvas yra, 
gerame finansiniam stovyje.

Už įstatų pakeitimą, kad leidžiama 
pakelti asmeninių paskolų normą 
nuo $10.000 iki $15.000 ir nekilnoja
mo turto paskolų nuo $40.000 iki 
$50.000, balsavo 107 nariai. Tuo bū
du pakeitimas priimtas reikalauja
ma dviejų trečdalių balsų dauguma.

Priimtas valdybos pateiktas pelno 
paskirstymas: nariams dividendo už 
Šerus (7,5% vidurkiu) $6,500.08; 
grąžinti 10% nariams skolininkams 
sumokėtų palūkanų $45.651.74; ne
skirstyto pelno likutis $27.108.62; iš 
viso $79.26.44. Šis paskirstymas pa
tvirtintas 126 balsais. Susirinkimas 
balsų dauguma patvirtino auditorių 
E. P. Nolan tom pačiom pareigom 
1976 m.

Rinkimuose į valdybą gavo balsų: 
J. Bulionis 135, V. Leparskas 130, G. 
Palmer 11; į bankelio kredito ko
misiją: J. Mikšys 87, G. Breichma- 
nas 51; į revizijos komisiją: R. Kon- 
tenis 122, V. Kairys 16. Tuo būdu 
perrinkti sekantiem trejiem metam 
J. Bulionis, V. Leparskas, J. Mikšys, 
R. Kontenis. Balsavo 146 nariai, pa
duodami 138 geras ir 8 sugadintas 
korteles.

Klausimuose ir diskusijose buvo 
prisiminti penkiadoleriniai nariai. 
Dalis narių yra įnešę $5 ar keliolika 
dolerių įsirašymo metu ir vėliau jo
kio aktyvumo neberodo. Tokie nariai 
nepapildo įnašų, netaupo savo įstai
goje, nors čia yra nemokamas čekių 
patarnavimas. Jie betgi turi tokią 
pat balsavimo teisę, kaip ir aktyvie
ji; nariai. Tokie yra nuostolingi ban
keliui, nes reikia vesti jų kartotekas, 
siuntinėti sąskaitų ištraukas (nors ir 
nejudančias), biuletenius, balansus 
ir kt. Be to, “Talka” moka OCU Ly
gai mokestį už kiekvieną narį po 
$1,5, siunčia kalendorių, duoda ne
mokamą pieštuką. Taigi, išleidžiama 
apie $2,5 tokio pasyvaus nario nau
dai. Tai rodo ir statistika: narys, tu
rintis mažiau negu $150 indėlį, ne
prisideda prie kooperatyvo augimo 
ir gausimo pelno.

Buvo nuomonių, kad nereikėtų 
grąžinti sumokėtų palūkanų už pa
skolas nekilnojamo turto skolinin
kams. Kiti griežtai pasisakė, kad rei
kia grąžinti visiems.

Maloniai susirinkimą nuteikė šeš
tadieninės Londono mokyklos vedė
jo Eimanto gražus padėkos žodis už 
teikiamą paramą šiai mokyklai. Vie
šai padėką pareiškė ir Hamiltono 
ščštad. mokyklos vedėjas J. Mikšys.

Stasys Dalius

KLVS “RAMOVES” Hamiltono 
skyriaus narių visuotinis susirinki
mas įvyko par. salėje kovo 21 d. Iš
rinkta nauja valdyba, kuri pirmame 
posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Ruzgys, vicepirm. dr. A. 
Gailius ir V. Sakas, sekr. K. Baronas, 
ižd. K. Celiauskas, parengimų vad. 
K. Mikšys, narys J. Stanaitis. Kv B.

J. A. Valstybės
LIETUVOS BAŽNYTINĖS PRO

VINCIJOS penkiasdešimtmečio mi
nėjimą Čikagoje surengė V. Liulevi- 
čiaus vadovaujamas LK Mokslo Aka
demijos židinys. Iškilmė pradėta 
vysk. V. Brizgio, kun. dr. V. Rimše
lio, MIC, ir kun. dr. I. Urbono kon- 
celebruotomis Mišiomis jėzuitų kop
lyčioje, kun. dr. I. Urbono pamoks
lu. Pamaldų metu giedojo sol. J. 
Vaznelis su pianisto M. Motekaičio 
vargonine palyda. Minėjimas įvyko 
didžiojoje Jaunimo Centro salėje. Jį 
pradėjo prof. dr. B. Miniataitė, pa- 
kviesdama visus dalyvius sugiedoti 
Tautos himną ir padarydama trumpą 
įvadinę krikščionybės Lietuvoje ap
žvalgą. Išsamią paskaitą “Istorinis 
žvilgsnis Į Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įkūrimo vertę” skaitė kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC. Jis teigiamai 
įvertino karalių Mindaugą kaip ge
rą diplomatą, puikų valstybininką, 
gavusį karališką karūną iš popie
žiaus Inocento IV. Paskaitininko 
nuomone, šiandien Lietuvos būklė 
būtų kitokia, jeigu būtų išlikusi 
Mindaugo pradėta krikščionybė. 
Kunigaikštis Vytautas susilaukė 
priekaištų dėl lietuvių kalbos neįve- 
dimo į pastatytas 7 šventoves, nepa- 
rūpinimą joms lietuvių kunigų. Kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC, taipgi pateikė 
neskelbtų ar retai tegirdėtų faktų 
apie lenkų pastangas neteisingai in
formuoti Vatikaną Lietuvos reika
lais ir jį nuteikti Lietuvai nepalan
kia prasme. Dėlto Lietuvos vysku
pais dažniausiai buvo skiriami len
kai. Septyniasdešimt Vilniaus vys
kupijos kunigų 1906 m. popiežiui Pi
jui X pasiuntė prašymą įsteigti at
skirą bažnytinę Lietuvos provinciją 
ir Vilniaus vysk. Ed. von der Roppą 

pakeisti lietuviu. Lietuvių kunigų 
prašymas tada nebuvo patenkintas. 
Atskiros bažnytinės provincijos Lie
tuva susilaukė tik 1926 m. Popie
žiaus Pijaus XI bulę apie provincijos 
įsteigimą minėjimo dalyviams per
skaitė R. Černius, o J. Masilionis, 
talkinamas A. Valavičiaus, ekrane 
parodė Lietuvos vyskupus bei kitus 
istorinius asmenis. Baigminį žodį ta
rė vysk. V. Brizgys apie Lietuvai pa
skirtus vyskupus, papasakojo įdomių 
atsiminimų. Meninę programos dalį 
atliko instrumentalistų trijulė — 
smuikininkas P. Matiukas, pianistas 
M. Motekaitis ir violončelistas W. 

skaįA, Černota.
Didžiojoj Kanado: 

“Stelco”.
25 metus ir sulaukę reikalauja- 
amžiaus, su $570 mėnesine pen- 
pasitraukė užsitarnautam poil- 
— Vikt. Mikuckas, J. Mikalaus- 
ir Ant. Pauliukas.

AV PARAP. CHORAS savo metinį 
banketą šiemet turės gegužės 8, šeš
tadienį, parapijos salėje.

JUOZAPINES hamiltoniečiai at
šventė didesniuose ir mažesniuose 
rateliuose. Vienas iš didesnių susi
būrimų įvyko AV par. klebonijoj, 
kur buvo atšvęstos klebono prel. 
Juozo Tadarausko vardinės. Dalyva
vo labai daug parapijiečių, kurie 
vardadienio proga savo klebonui nu
pirko brangias klebonijos salonui už
uolaidas. Dovaną organizavo KLK 
moterų Dr-jos vietinio skyriaus pir
mininkė E. Kairienė. Prie dovanos 
prisidėjo mūsų organizacijos ir pa
vieniai asmenys.

ALD. F. MATULICZ, pardavę sa
vo nuosavybę Homewood gatvėje, 
nusipirko naują namą ant kalno ir 
išsikelia ten gyventi.

BRONIUS GRAJAUSKAS išskrido 
dviem savaitėm į Kaliforniją' aplan
kyti Los Angeles gyvenančių savo 
pusbrolių ir pusseserių. K. M.

MOKSLEIVĖS ATEITININKĖS D. 
Pajarskaitė, L. Lukavičiūtė, R. Lu- 
kavičiūtė E. Norkutė ir A. Pleinytė 
dalyvavo kovo 20 - 21 d. d. studijų 
dienose Dainavoje kurias rengė 
velando ir Detroito moksleiviai 
tininkai. J. P. 

ANGLIJOJE GYVENANTIS 
Petras Bugailiškis balandžio 9—12 
d. d. AV parapijos salėje rengia sa
vo tapybos darbų parodą. Visi hamil
toniečiai kviečiami parodoje daly
vauti. Toronte rengta jo paroda pra
ėjo su pasisekimu. Daug paveikslų 
buvo išpirkta. A. M.

“AIDO” KONCERTO-ŠOKIŲ, ku-, 
rie įvyks gegužės 1 d. Jaunimo Cent
re, programa jau sudaryta. Gautas*, 
laimės staliukas iš Sakas Parcel Ser
vice sav. E. V. Sakų. Taip pat gauta 
aukų smulkios loterijos paruošimui 
iš L. Bacevičiaus — $10, po $5 — iš 
P. Boso ir J. Karecko. Visiems auko
tojams nuoširdi “Aido” padėka. Tė- 
vų-rėmėjų komitetas kviečia- visus 
hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti šiame lėšų telkimo vajaus 
atidaryme kelionei į P. Ameriką. Į 
šį koncertą - šokius bilietus jau da
bar galima įsigyti pas aidietes arba 
jų tėvelius. Bilietų kainos: suaugu
siems $3.50, studentams ir pensinin
kams — $2.50. Rengėjai kviečia vi
sus iš anksto įsigyti bilietus ir ge
gužės 1 d. vakarą skirti “Aidui”.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus vajaus 1975 m. spalio mėn., 
aukotojų sąraše praleistas aukotojas 
St. Burdinavičius, aukojęs $10. Ko
mitetas nuoširdžiai atsiprašo už klai
dą.

S HAMILTON
KLB KULTŪROS KOMISIJA, ku

riai dabar vadovauja E. Kudabienė, 
yra paskelbusi įvairių amžiaus gru
pių lietuviškų talentų konkursą. 
Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 
Kanados lietuvių spaudoje. Daugiau 
informacijų ir tam registracijos la
pų galima gauti pas K. Mikšį, 18 
Barton W., tel. 529-8593. Konkurso 
vakaras įvyks Toronte gegužės 2 d.

DAUGIAKULTŪRIO CENTRO 
bibliotekos lietuviškajam skyriui J. 
Astas ir J. Pleinys padovanojo daug 
vertingų knygų.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS pra
sidės balandžio 4, sekmadienį. Jas 
ves žurnalo “Laiškai Lietuviams” re
daktorius kun. J. Vaišnys, S.J., iš 
Čikagos.

A. A. KAZYS VILKAS, A. Leščie- 
nės 86 m. amžiaus tėvelis, mirė Put- 
name Conn. Laidoti buvo atvežtas į 
Hamiltoną, kur čia du vakarus lai
dotuvių namuose už mirusį buvo kal
bamas Rožinis; kovo 22 d. palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goj. Velionis nepriklausomos Lietu
vos laikais ėjo įvairias augštas po
licijos valdininko pareigas ir savo 
laiku buvo Panevėžio apskr. polici
jos vadu.

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
čius vis didėja, 
plieno įmonėj 
per 
mo 
sija 
siui 
kas

idos Ų IŠVYKĄ I AUSTRALIJOS LIE- 
ištarnavęV TUVIŲ DIENAS vėl organizuoja 

PLB valdyba, vadovaujama pirm. 
Br. Nainio. Šio žingsnio imtis ją pa
skatino sėkminga JAV ir Kanados 
lietuvių ekskursija į šį renginį 1974 
m. pabaigoje. Šiemetinės Lietuvių 
Dienos bus Melburne gruodžio 27-31 
d.d. Iš Čikagos planuojama išskristi 
gruodžio 18 d. ir jon grįžti 1977 m. 
sausio 9 d. Grįžtant trys dienos bus 
praleistos Havajuose. Smulkesnių in
formacijų JAV ir Kanados lietuviai 
gali gauti PLB valdyboje šiuo adre
su: Br. Nainys, 6804 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA. Tel. 
312-776-4028.

BENDRUOMENĖ AMERIKIEČIŲ 
TEISME. 1974 m. balandžio 7 d. LB 
Marquette Parko apylinkės metinia
me susirinkime buvo nutarta išrink
ti visą naują valdybą, bet su tokiu 
sprendimu nesutiko J. Vaičiūno va
dovaujama valdyba ir kaikurie jos 
rėmėjai. Jie išėjo iš susirinkimo sa
lės. Tuomet buvo išrinkta VI. Velžos 
vadovaujama apylinkės valdyba. J. 
Vaičiūno grupė pareikalavo, kad jai 
būtų perduoti apylinkės iždo pinigai, 
laikomi Čikagos Savings and Loan 
Ass. įstaigoje. Pastaroji kreipėsi į 
teismą, kad būtų išaiškinta, kuriai 
valdybai tie pinigai priklauso. Kovo 
10 d. įvykusiame teisme teisėjas S. 
B. Epstein padarė tokį sprendimą: 
apylinkės iždas ($257) turi būti per
duotas JAV Lietuvių Bendruome
nės, inkorporuotos Connect icut 
valstijoje, krašto valdybos pirm. Juo
zui Gailai, ir ši valdyba turi spręsti 
1974 m. incidentą Marquette Parko 
apylinkės susirinkime. Visi skundai 
bei jieškiniai, nukreipti prieš VI. 
Velžą, J. Gramą, P. Šukį, R. Kroną 
panaikinami. Teisme JAV Lietuvių 
Bendruomenei atstovavo adv. Modes
tas Jakaitis, bylą pralaimėjusiai J. 
Vaičiūno grupei — adv. J. Rosen- 

, berg.
kj VEIKLOS DEŠIMTMETĮ Carnegie 
'J International Center patalpose prie 

Jungtinių Tautų birželio 5 d. metine 
konferencija paminės baltiečių orga
nizacija UBA-BATUNas. Šia proga 
bus išleistas specialus leidinys, nu
šviečiantis BATUNo veiklą Jungti
nėse Tautose. Išlaidas tikimasi pa
dengti apmokamais sveikinimais bei 
skelbimais. Sveikintojai ir skelbėjai 
prašomi kreiptis į 
2789 Schurz Ave, 

Brazilija 
VASARIO 16

Paulo lietuviai pradėjo pamaldomis 
Vila Zelinos šventovėje. Oficialioji 
dalis buvo surengta Sao Miguel Ar- 
canjo gimnazijos salėje, kur didžiau
sio dalyvių dėmesio susilaukė “Bal
tiečių manifestas”, paskelbtas Esti
jos konsulo Ferdinando Saukas, Bal
tiečių Komiteto pirmininko. Jame 
primenamas Baltijos respublikų ne
priklausomybės paskelbimas, jų so
vietinė okupacija, reiškiamas griež
tas protestas prieš sovietinį jungą, 
ryžtas tęsti kovą, kol jos vėl atgaus 
nepriklausomybę. Baltiečių Komite
tas prašo Brazilijos vyriausybę tarp
tautinėse konferencijose reikalauti 
laisvės Baltijos valstybėms, pagar-

Kle- 
atei-

dail.

MINĖJIMĄ Sao

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

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

ą© LIETUVIAI PASAULYJE
bos pagrindinėms žmogaus teisėms, 
nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prievartinio įjungimo Sovie- 
tų Sąjungon. “Baltiečių manifestą” 
paskelbė ne tik vietiniai laikraščiai, 
bet ir didysis dienraštis “O Estado 
de Sao Paulo”, skaitomas visoje Bra
zilijoje. ' f [į

BATUNo įstaigą, 
N. Y. 10465.

Venecuela
VLB KRAŠTO VALDYBOS pirm, 

inž. Vladas Venckus gavo telegramą 
iš prezidentūros, pasirašytą jos ge
neralinio sekr. E. S. Aristeguietos. 
Ja atsiliepiama į Vasario 16 minėji
me priimtą ir prez. C. A. Perezui pa
siųstą rezoliuciją, kuri buvo paruoš
ta pagal VLIKo parūpintą pavyzdį. 
Prez. C. A. Perez buvo paprašytas 
imtis pastangų, kad Venecuelos at
stovas Jungtinėse Tautose atkreiptų 
dėmesį į sovietinę Lietuvos okupaci
ją bei tikinčiųjų persekiojimą, rei
kalautų Sovietų Sąjungos kariuome
nės atitraukimo ir laisvų demokrati
nių rinkimų. Gen. sekr. E. S. Ariste
guietos pranešimu, prez. C. A. Perez 
rezoliuciją perskaitė su dideliu dė
mesiu ir ją perdavė užsienio reikalų 
ministeriui.

Australija
ITALŲ BENDRUOMENES ŠVEN

TĖJE Carillos kalnuose prie Pertho 
pagrindiniu itališkų Mišių koncele- 
trantu buvo kun. J. Petrauskas, pa
sakęs ir gražų pamokslą italų kalba. 
Koncertinėje programos dalyje, be 
dviejų orkestrų ir italų solistų, da
lyvavo ir tautinių šokių grupė “Šat
rija”, vadovaujama V. Miliauskienės. 
Už liaudies šokius Jonkelį, žiogelius 
ir Vėdarą italai “Šatrijai” atsilygino 
specialia dovana.

SPORTO KLUBAS VARPAS me
tiniame narių susirinkime Melburne 
naujon valdybon išrinko pirm. R. 
Ragauską, vicepirmininkes I. Kvie- 
cinskienę ir V. Balnionienę, sekr. A. 
Liubiną, parengimų vadovą D. Liu- 
biną.

Italija
STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 

diplomatijos šefas, pasiuntė padėkos 
raštą Australijos vyriausybės užsie
nio reikalų ministeriui. Lietuvių tau
tos vardu jis dėkoja už Baltijos vals
tybių pripažinimo Sovietų Sąjungai 
atšaukimą, šis kilnus naujosios vy
riausybės aktas, patvirtinantis Lietu
vos, Latvijos ir Estijos teises į ne
priklausomybę, yra svarbus indėlis į 
tarptautinių santykių istoriją, tei
kiantis vilties, jog ateityje tarptau
tinė bendruomenė vadovausis tei
singumu ir drįs pasipriešinti netei
sėtiems savo narių veiksmams.

CIRO DI CONZA STRAIPSNĮ 
apie Lietuvą paskelbė Romos laik
raštis “Realta Politica”. Autorius 
italus skaitytojus supažindina su so
vietine Lietuvos okupacija, religijos 
bei žmogaus teisių varžtais, R. Ka
lantos susideginimu ir po šio įvykio 
kilusiomis demonstracijomis. C. di 
Conza taipgi rašo apie okupantų vyk
domą rusifikaciją, dėl kurios jie net 
į folkloristus žiūri su nepasitikėjimu, 
rež. J. Jurašo bei jo šeimos pasitrau
kimą į laisvąjį pasaulį. Pagrindinį 
klausimą iškelia straipsnio antraštė 
— “Ar pavyks Lietuvoje?” Autorius 
nori žinoti, ar rusams pavyks nuga
lėti lietuvius, šioje kovoje Lietuva 
jaučia visų kitų nerusiškų tautų so
lidarumą.

Britanija
EUROPOS LIETUVIŲ VYSK. A. 

DEKSNYS šį pavasarį aplankys Bri
tanijos lietuvių kolonijas. Gegužės 
23-30 d. d. jis viešės Londone ir Lie
tuvių Sodyboje, birželio 5-13 d. d.— 
Nottinghame, birželio 19-20 d. d. — 
Bradforde, kur tuo metu bus minima 
kun. J. Kuzmickio ir mons. Kl. Raz
mino 40 metų kunigystės sukaktis, 
birželio 27 d. — Mančesteryje.

Belgija
L I E TUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĘ Belgijos lietuviai pa
minėjo vasario 28 d. Lieže Prancū
zijos lietuvių kapeliono kun. J. Pet
rošiaus atnašautomis Mišiomis ir pro
gai pritaikytu pamokslu. Jis taipgi 
tarė ir atitinkamą žodį pačiame Va
sario 16 minėjime, kurio menine 
programa pasirūpino Belgijos LB 
krašto valdybos pirm. Stasė Baltus. 
Atlikėjų gretose buvo du svečiai — 
kun. J. Petrošiaus iš Paryžiaus atsi
vežtas jaunas Los Angeles muz. Al
gis Draugelis, pianinu paskambinęs 
liaudies melodijų bei savo kompozi
cijų, ir fleitistas Petras Odinis, ne
seniai iš Lietuvos atvykęs į V. Vo
kietiją. Essene jis dabar lanko augš- 
tąją muzikos mokyklą. Mūsų liaudies 
dainų padainavo Pr. Baltus ir Belgi
jos lietuvių sol. B. Gailiūtė ■ Spies. 
Programą tautiniais šokiais užsklen
dė “Gintaro”’ grupė. Minėjime daly
vavo kultūros ministerijos atstovas 
H. Vandekeere, ruošiantis vaizdinį ir 
garsinį montažą apie Valonijoje gy
venančias ateivių grupes. Jis padarė 
daug nuotraukų ir džiaugėsi folklori
ne lietuvių medžiaga savo montažui.

Ar jūsų vaikai jau lanko litua
nistinę mokyklą?

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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



Idiliškas Petro Bugailiškio paveikslo vaizdas. Jo paveikslų paroda rengiama Hamiltone, Ont., š.m. balandžio 9-10 d.d.

Dienoraštis "Neramios dienos”
ST. RAŠTIKIS

Tai buvusio Lietuvos finansų 
ministerio ir finansų tarėjo Jo
no Matulionio dienoraštis, ap
imantis Įvykius nuo 1941 iki 
1945 m., nors tų įvykių aprašy
mai dienoraščio forma praside
da tik nuo 1942 m. pradžios.

Knygos įžangoje autorius rašo:
Dienoraštį teko vesti labai nenor

maliose sąlygose. Kai kada jį rašiau 
vežime, automobilyje ar traukinyje. 
Dažnai pritrukdavau ir popieriaus. 
Tada panaudodavau sąsiuvinio lapus, 
banko čekių ar stenografijos knygu
tes, o kartais ir bet kokį popier
galį (9 psl.).

Turėjau nemaža rūpesčių ir su die
noraščio išsaugojimu. Mat, trejerių 
metų darbas sudarė šiokį tokį krovi
nį. O juk reikėjo jį nešioti ir saugoti. 
Nesykį atsitikdavo, kad reikėdavo 
rinktis, ar nešti iš degančio namo 
paskutines maisto atsargas, ar nie
kam nereikalingų popierių glėbį. Bet 
viskas baigėsi laimingai... (10 psl.).

Savo knygą autorius skiria 
savo žmonai Anicetai, daug pri
sidėjusiai prie jo rankraščių iš
saugojimo ir jų išleidimo.

Visa knygos medžiaga suskirs
tyta ne pagal buvusius įvykius, 
bet chronologine tvarka — me
tais.

disciplinos reikalu ... Dabar finan
sinę sistemą norima visai sugriauti. 
Galima ją panaikinti, bet tada rei
kia suprivatinti ir visą krašto ūki. 
Dabar gi vyksta kažkoks chaosas: at
lyginimus nustatinėja tūlos komisi
jos, etatų niekas nenustato, kiek kas 
nori, tiek ir laiko tarnautojų, o są
matų ūkinėse organizacijose nėra 
bendrai. Kas gi pasidarys? Tikra be
tvarkė (netvarka — S. R.).

Lietuvos laikinosios vyriausybės 
paskelbimą.

Be kitko, šiame skyriuje kny
gos autorius labai šiltai atsilie
pia apie pirmąjį generalinį ta
rėja gen. P. Kubiliūną (153-157 
p.).'

Apie Lietuvos finansinius ir 
kitus ūkinius reikalus dienoraš
tyje yra daug užrašų ir įvairiau
sių pastabų, nusiskundimų ir 
pasiūlymų.

Kovo 4 d. autorius jautriai 
nusiskundžia okupantais (50 p.):

Visų okupantų yra vienoda okupa
cinė taktika. Taip buvo bolševikų 
laikais, japonų (Korėjoje), taip yra 
ir vokiečių okupacijoje. Apie savisto
vumą, jei vokiečiai karą laimėtų 
100$;, netenka ir galvoti. Inteligenti
ją ištaškytų po visą Vokietiją, po 
plačius rytus, o ūkininkus paliktų 
suvokietinimui. Nuo vilko bėgom, 
ant meškos pataikėm, su tokiu tik 
skirtumu, kad peilis lietuviui jau bu
vo po kaklu, o čia jis dar tik galan
damas.

1941 metai •
Tai yra pats trumpiausias kny

gos skyrius, tik 18 puslapių, tuo 
tarpu kai kiti skyriai yra žymiai 
didesni, iki 200 puslapių. Apie
1940 m. įvykius nerašoma. Ir
1941 m. įvykių paminėjimas 
prasideda tik nuo tų metų pava
sario, kai busimojo sukilimo vy
riausiojo štabo vardu per Pra
puolenį buvo pranešta autoriui, 
kad jis esąs numatomas į busi
mosios Lietuvos vyriausybės fi
nansų ministerius (13-14 p.). 
Apie baisiuosius lietuvių trėmi
mus į Sibirą 1941 m. šiame 
knygos skyriuje yra tik keli sa
kiniai.

Prasidėjęs vokiečių-rusų ka
ras užtiko Matulionį Kulautuvo
je. Trečiąją karo dieną jis, kar
tu su Novickiu, atsidūrė Kaune, 
kur pataikė tiesiai į laikinosios 
vyriausybės posėdį. Apie lietu
vių sukilimą prieš bolševikus ir 
apie laikinąją Lietuvos vyriau
sybę autorius beveik nerašo. 
Jau 24 psl. pradeda kalbėti apie 
‘Tarėjų gadynę”, štai jo žo
džiai:

Tarėju reikšmė nemažai buvo kai 
kurių diskutuojama, žiūrint ortodok
siškai, norint reikšti protestą dėl 
Lietuvos valstybės užgniaužimo, ta
rėjams derėjo atsistatydinti. Bet, at- 
s! minant visą eilę faktų, bendradar
biavimas su vokiečiais buvo reikalin
gas ir mums naudingas. Tegul ir ne
daug ką tarėjai galėjo padaryti, bet 
vis tik buvo organas, su kuriuo oku
pacinė valdžia dalinai skaitėsi ir 
bendradarbiavo. Atrodo, 
buvę tarėjų, greičiausia
vę nė jokių lietuviškų įstaigų bei mo
kyklų (26 p.).

Baigdamas savo pastabas apie 
1941 m., autorius rašo:

jei nebūtų 
nebūtų bu-

Lietuvių visuomenės ir pačių 
tarėjų nepasitenkinimas vokie
čiais vis didėjo. Vokiečiai vis 
daugiau ir daugiau reikalavo iš 
Lietuvos darbininkų į Vokietiją. 
Jie nesitenkino darbininkų tel
kimu oficialiu keliu, per Lie
tuvos administracines įstaigas, 
bet vykdė tai dar ir patys savo 
būdu, gaudydami žmones turga
vietėse, kinuose, net šventovė
se. Labai daug nepasitenkinimo 
ir pasipiktinimo vokiečiai sukė
lė jų pačių vykdytu brutaliu žy
dų naikinimu Lietuvoje ir skel
bimais, kad tai esą daro lietu
viai (141 p.). Prasidėjo net vie
tinių gyventojų nežydų, ir net 
ūkininkų, šaudymai (84-85 p.). 
Net Vasario 16 buvo uždrausta 
švęsti ir paversta paprasta dar
bo diena (42 p.). Vokiečių kolo
nizacija pradėjo kelti siaubą 
žmonėse (119-120 p.). Dėl tų 
reiškinių, kaip knygos autorius 
rašo 142-143 puslapiuose,

Visuomenėje vyksta didelis nepa
sitenkinimas vokiečiais, o kartu ir 
tarėjais, lyg šie būtų pajėgus ką nors 
padaryti...

Akivaizdoje begilėjančios spragos 
tarp tarėjų bei visuomenės, painfor
muoju gen. Kubiliūną apie projektą, 
jei leis aplinkybės, sudaryti lyg ir 
tautos atstovybę. Tą organą galėtų 
sudaryti 12-15 asmenų, parinktų tiek 
iš visuomenės grupių, tiek iš įvairių 
visuomenės sluoksnių ... Generolas 
pilnai pritarė tokios atstovybės su
darymui. Ir taip numatėm net kai 
kuriuos asmenis tokiam branduoliui 
sudaryti... Toliau į šį organą be 
abejonės reikėtų įtraukti ūkininkų, 
dvasiškių, profesorių, apskrities vir
šininkų ir kitų įtakingų žmonių ... 
Vienintelis klausimas, ar sutiks vo
kiečiai?

1943 metai
Vokiečių frontas rytuose pra

deda braškėti. Vėl kyla naujas 
bolševizmo pavojus Lietuvai, 
“šiam slibinui pajudėjus, ir vo
kiečiai pasidarė ne tokie baisūs" 
(188 p.). Todėl ir visi 1943-tieji 
metai praėjo naujo pavojaus ir 
mobilizacijos rūpestyje. Vokie
čiai pasidarė nuolaidesni. Oku
pacijos pradžioje jie nenorėjo 
net kalbėti apie lietuvių gink
luotą jėgą. Dabar jau jie patys 
kelia klausimą net apie lietuvių 
diviziją, apie lietuvių SS legi- 
joną, apie lietuvių kariuomenę, 
apie mobilizaciją. 1943 m. buvo 
leista viešai paminėti ir Vasario 
16-tąją, kurią lietuviai labai iš
kilmingai atšventė, nors vokie
čiams tai labai nepatiko (204 p.).

Mobilizacijos reikalu prasidė
jo labai sunkūs ir ilgi pasitari
mai tarp lietuvių generalinių ta
rėjų ir vokiečių Kaune bei Ry
goj. Tarėjų sąlygos buvo aiš
kios: jie pasisakė, kad nesu
tvarkius Lietuvos politinės pa
dėties, negalima spręsti lietu
vių kariuomenės klausimo. Pir
miausia valstybė, ir tik paskui 
kariuomenė. Visų tarėjų nusi
statymas buvo tvirtas ir vieno
das. Šį kartą jie visi pasireiškė 
kaip valstybininkai (193 p.). Tuo 
tarpu vokiečiai pradėjo patys 
labai nevykusiai ruošti lietuvių 
mobilizaciją į lietuvių SS legi- 
joną, visai neliesdami Lietuvos 
valstybės reikalų. Vokiečių pa
skelbtą mobilizaciją lietuviai 
vieningai boikotavo. Prasidėjo 
vokiečių reakcija: kerštas, re
presijos, lietuvių inteligentų su
ėmimai ir siuntimai į koncentra
cijos stovyklą. Net keli lietuviai 
generaliniai tarėjai neišvengė 
koncentracijos stovyklos. Paga
liau buvo sušaukta vadinamoji 
lietuvių konferencija, bet ir ji 
nedavė to, ko vokiečiai tikėjosi 
(238-252 p.).

Baigdamas 1943 m. įvykių ap
rašymus, autorius gruodžio 31 
d. rašo:

Vienašališkas m užėjus Vilniuje
Lietuvos istorijos ir etnografijos muzėjus, kuriame 

nerodomas nepriklausomos Lietuvos gyvenimas 
rusų politika 
šventovė.

Muzėjuje rodomos jotinio sti
liaus senosios Bernardinų šven
tovės durys, papuoštos Gedimi- 
naičių dinastijos herbais (lenkų 
Ereliu ir lietuvių Vyčiu). DL 
Kunigaikštijos kanclerio ant
spaudas padėtas ant atspausdin
to DL Kunigaikštijos pilių ir 
miestų žemėlapio.Tai nesugriau
namas dokumentas iš XVI šimt
mečio, rodąs rytines Lietuvos 
sienas prie Smolensko, Kievo ir 
Dniepro. \

Kitoje vietoje kabo Vilniaus 
vaivados K. Radvilos Slucko, 
vietovėje austos juostos. Tarp( 
dvarų dovanojimo ir karaliaus 
privilegijų aktų padėtas “Lietu
vos statutas” — teisės rinkinys, 
išsilaikęs Lietuvoje iki 1830 m. 
sukilimo. Kabo sukilimo vėlia
vos su Ereliu ir Vyčiu, kardai, 
dalgių galai, primityvūs šautu
vai ir pistoletai. Tai sukilėlių 
naudoti ginklai prieš reguliarią 
rusų kariuomenę. Už žemę, už 
laisvę, už tikėjimą buvo kovota 
ir žūta Muravjovo kartuvėse.

Baudžiavos laikotarpio Lietu
vos valstiečio aplinkumai pa
vaizduoti skirti keli muzėjaus 
kambariai. Dūminės pirkios ra
kandai, lopšys, suolai, langeliai, 
plūktinė krosnis aiškiai nusako 
vargingą lietuvio gyvenimą ba
lanos laikotarpyje. Priemenėj 
pasieniais išdėstyti pintiniai ku
bilai grūdams laikyti, kamaros 
girnos ir kitas valstiečio turtas. 
Taip baigiamas vaizduoti senų
jų laikų lietuvio gyvenimas.

Muzėjui pradžią davė Vil
niaus universitetui brolių E. ir 
K. Tiškevičių paaukoti rodiniai. 
Vėliau Lenkų Mokslo Mylėtojų 
Draugijos ir Lietuvių Mokslo 
Draugijos surinkti rodiniai bu
vo sukataloguoti ir paruošti vie
šumai. Didelė dalis rodinių lai
koma sandėliuose. Daug Lietu
vai reikalingų rodinių yra per 
karus žuvę arba išvežti į Petra
pilio, Maskvos, Krokuvos muzė
jus.

Muzėjuje nėra rodinių nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio. 
Taip pat, komunistų partijos va
dovų įsakymu, ginama koriko 
Muravjovo “garbė”, nerodomas 
barbariškas generalinio guber
natoriaus 
lietuviams spaudos draudimo 
įsakymas, neminimi 
vadų — Kosčiuškos, Gelgaudo, 
Kalinausko atsišaukimai sukilti 
prieš rusų valdžią, nes nuo eša
foto pasakyti K. Kalinausko žo
džiai yra perdaug reikšmingi 
šiems laikams: “Nes aš tau, liau
die, sakau iš po kartuvių, jog tik 
tada laimingai gyvensi, kai ant 

1 tavęs nebebus maskolio”. C.

ir ginama i
ž Katedros parko, į Antakal

nio pusę, yra pasislėpęs senas 
pastatas, tartum seni dvaro rū
mai. Tai Istorijos ir Etnografi
jos Muzėjaus patalpos, įrengtos 
išlikusiame XV-XVI šimtmečio 
pilies rūmų statinyje. Kaip pa
tys rūmai, taip ir rodiniai dvel
kia gilia senove. Kiekviename 
kambaryje atrandi tai, ką buvai 
girdėjęs mokykloje, skaitęs 
knygose. Kas buvo per tūkstan
čius metų paslėpta po žeme, už
mesta palėpėse arba tik šeimos 
archyvuose saugota, dabar iškel
ta į dienos šviesą. Tai daugelio 
metų ir įvairių asmenų sudėti
mis darbas, atliktas su viltimi, 
kad išliks reti, vertingi doku
mentai būsimoms kartoms ir su
pažindins jas su savo tautos pra
eities kultūra bei istorija.

Muzėjuje yra Šventosios uos
to apylinkėje darytų kasinėji
mų rodiniai (iš akmens amžiaus 
laikotarpio), seniausi žvejybos 
įrankiai, kurie liudija, kad 5000 
m. prieš Kristų žuvys buvo gau
domos tinklais, kad mokėta pin
ti kilimėlius ir kad prieš baltie- 
čius gyventa šiose vietovėse 
žmonių.

Ankstyvųjų prekybos pėdsa
kų su Vakarų Europa rasta Ryt
prūsiuose: Romos imperijos pi
nigų, žalvario papuošalų ir 
ginklų.

Čia matyti Kuršių Neringos 
rezervato - parko modelis. Pie
šinyje aiškiai matomos senosios 
kopos ir pustomo smėlio slinki
mo kryptis, kai iškirtus nuo se
nų laikų augusius Neringoje 
medžius (Septynerių metų karo 
laikotarpyje — 1756 m.) buvo 
sunaikinta natūrali gamtos ap
sauga. Dabar vėl bandoma įsta
tymais saugoti tai, kas po karų 
ir netvarkos metų dar yra iš
likę.

Po stiklu stovi burinio laivo 
modelis, lietuvių svajonė — 
XIX šimtmetyje šventosios uos
te turėti savo laivyną. Nesėk
mingai pasibaigę karai ir nauji 
valdovai viską nustūmė užmarš
tin. Lietuvai vedant su švedais 
ir Maskva nuolatinius karus, 
samdytai kariuomenei ir savi
tarpio ginčams buvo išmėtomi 
pinigai. Kraštas, karų išvargin
tas, nuskurdo. Nebuvo padaryta 
Zigmunto Augusto valakų refor
ma, neįvykdyti Tyzenhauzo ban
dymai pramoninti kraštą. Per 
karalių rinkimus reikalaujami 
iš kandidatų pažadai ginti DL 
Kunigaikštijos žemes nuo prie
šų neišgelbėjo valstybės.

Iš tų laikų yra išlikusios per
galėms atžymėti Šv. Petro ir Po
vilo šventovė Antakalnyje, Pa
žaislio vienuolynas, Rokiškio

Kaufmano išleistas

sukilimo
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d KULTI1 RltJ E VEIKLOJE

Mūsų padėtį pablogina geografi
nė kryžkelė. Esame tarp didelių tau
tų, įvairių santvarkų ir ideologijų, 
kurios nori mūsų tautą pasiglemžti. 
Norint išsilaikyti, reikia būti labai 
apdairiems. Bolševikai kaltino mus, 
kad mes norėjome eiti su vokiečiais. 
Dėl to net į 
do. Vokiečiai 
ne su jais. O 
suprasti, kad
savarankų gyvenimą ir turėti savo 
nepriklausomą valstybę (30-31 p.).

kalėjimus žmones grū- 
priekaištauja, kad mes 
nė vienas iš jų nenori 
ir mes norime gyventi

1942 metai
1942 m. dienoraščio užrašai 

pradedami sausio 13 d. ir, kaip 
finansų tarėjui pridera, apie fi
nansų reikalus. Kitoje vietoje 
(43 p.) rašoma:

šiandien prašiau finansavimo dep- 
to direktoriaus Krukausko parašyti 
generalkomisariatui raštą finansinės

1943 m. vokiečiai sutiko su
daryti, bet kiek kitonišką atsto- 
vybę-tarybą prie pirmojo gene
ralinio tarėjo Kubiliūno. Tačiau 
ji jokios reikšmės negalėjo pa
rodyti. O tuo tarpu vokiečiai 
rodė vis daugiau griežtumo, net 
žiaurumo, norėdami užgniaužti 
ir nugalėti lietuvių nepasitenki
nimą ir opoziciją. Jie buvo su
manę net atsiųsti Į Lietuvą vie
ną vokiečių smogikų SS divizi
ją oficialiai “Lietuvos miškams 
nuo banditų išvalyti” (86 p.), 
bet iš tikrųjų lietuviams baugin
ti ir bausti.

96-103 psl. Matulionis plačiau 
prisimena prieš metus buvusias 
siaubingas dienas, kai bolševi
kai vykdė nežmoniškus masi
nius lietuvių trėmimus Į Sibirą. 
Jis tai daro minėdamas tų ka
tastrofiškų dienų metinę sukak
ti. Bet ir šia proga jis nieko ne
rašo nei apie buvusį lietuvių su
kilimą prieš bolševikus, nei apie

Montreal!© Aušros Vartų vyrų oktetas. Iš kairės: dirigentė M. Roch, A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, A. Urbonas, 
sol. G. Capkauskienė, V. Murauskas, H. Celtorius, P. Žukauskas, V. Kačergius. Sis oktetas koncertuos Toronte- 
Mississaugoj Anapilio salėje š.m. balandžio 24 d.

Ką mums davė 1943 metai? Tai 
buvo bandymų metai. Mūsų padėtis, 
išoriniai imant, lyg ir paliko ta pati. 
Nieko nelaimėjom, bet per daug 
nieko nepralaimėjom. Tylios grum
tynės, pilnos pasiryžimo ir susikau
pimo, lydėjo visus 1943 metus. Nie
kur neužsiangažuota ir niekam vek
selių neišduota. Taip pat ir savo po
zicijų neperleista ... Lyg ir nema
toma ranka vestų mūsų kraštą ir jį 
saugotų nuo kvailysčių, kokių ne
atsakingas žmogus prisigalvoja ... 
(313-314 p.).

(Bus daugiau)

DAIL. ELENOS KEPALAITĖS 
skulptūrų paroda vasario 14 — kovo 
5 d. d. įvyko Phoenix galerijoje, , 
Niujorko centre. Tai buvo jos jau 
ketvirtoji individuali paroda šioje 
galerijoje. Šį kartą ji parodai patei
kė senesniuosius savo bronzinius 
darbus, atsisakydama iš aliuminiaus 
vamzdžių bei plokštelių sukurtų 
skulptūrų. Parodą papildė dail. E. 
Kepalaitės naujausieji tapybos dar
bai — geometriniai piešiniai, dro- 
bėn perkelti akrilio dažais.

LB BOSTONO KULTŪROS KLU
BE viešėjo Aušra ir Jonas Jurašai. 
Dalyvius su svečiais iš Niujorko su
pažindino klubo pirm. R. Kondro- 
tas. A. Jurašienė tarė trumpą žodį, 
kuris skambėjo kaip sveikinimas iš 
anapus Atlanto, dvelkiantis lietuviš1 
ka šilima. Apie dabartines Lietuvos 
problemas prabilo J. Jurašas. Ypa
tingo dėmesio susilaukė jo pasakoji
mas apie išeivijoje išleistą dr. Juozo 
Griniaus knygą “Žmogus be Dievo”, 
kažkaip patekusią Lietuvon. Ji ten 
buvo ranka perrašinėjama ir platina
ma. Panašiai daroma ir su kaikuriais 
kitais išeivijos leidiniais. Nors ru
sas lietuvius laiko lyg po cemento 
sluogsniu, jie, kaip žolė, leidžia dai
gus, prasikala per cementą ir siekia 
šviesos. Po pranešimo Aušra ir Jo
nas Jurašai atsakinėjo į klausimus. 
Jiems buvo surengta vakarienė Tau
tinės Sąjungos Namuose.

KALIFORNIJOS MOKSLO IR 
PRAMONĖS MUZĖJUJE JAV dvi- 
šimtmečio proga vasario 14 d. buvo 
atidaryta Lietuvai skirta paroda, 
truksianti iki balandžio 4 d. Ją su
rengė Los Angeles mieste specialus 
jaunosios kartos komitetas — pirm. 
Rimas Mulokas, nariai Ed. Arbas, 
Vytautas ir Irena Tamošaičiai, talki
nami didelio entuziastų būrio. Pa
rodos atidaryme kalbėjo rengėjų ko
miteto pirm. R. Mulokas, iš Čikagos 
atskridęs ALTos pirm. dr. K. Bobe
lis ir poetas B. Brazdžionis. Didoka 
salė užpildyta liaudies drožiniais, 
gintaro dirbiniais, audiniais, tauti
niais drabužiais, senosios Lietuvos 
pinigais, nepriklausomo laikotarpio 
sidabriniais bei popieriniais litais, 
JAV lietuvių spauda. Istorijos sky
rius lankytojus supažindino su se
naisiais Lietuvos žemėlapiais, žy
miaisiais veikėjais, nepriklausomy
bės paskelbimo aktu, anglų kalbon 
išverstom “Lietuvos statuto” ištrau
kom. Parodą papildė grafikos ir ta
pybos darbai. Čiurlionio, Galdiko, 
Puzino, Šimonio ir kitų žymiųjų dai
lininkų darbai buvo rodomi automa
tiškai veikiančia skaidrių sistema. 
Paroda domisi ir ją gausiai lanko 
amerikiečiai.

SKAITYTOJUS NETRUKUS PA
SIEKS dvi Vytauto Alanto knygos— 
dokumentinė apybraiža “Romas Ka
lanta”, kurios antrinė antraštė yra 
“Gyvieji deglai Nemuno slėnyje” ir 
novelių rinkinys “Atspindžiai ūka
nose”. “Romą Kalantą” numatoma 
išleisti jo susideginimo ketvirtųjų 
metinių išvakarėse šį pavasarį, o 
“Atspindžiai ūkanose” jau baigiami 
spausdinti. Šioje knygoje yra sutelk
tos rinktinės V. Alanto novelės, pra
dedant pirmosiomis ir baigiant pas
kutinėmis, laimėjusiomis “Dirvos” 
konkursus.

TRADICINIU GIESMIŲ VAKARU 
savo šventovėje Čikagos lietuvių 
evangelikų liuteronų “Tėviškės” 
parapija balandžio 11 d. paminės R. 
Prūsijos lietuvių tautosakininko, po
eto ir kultūrininko Liudviko Rėzos 
200 metų gimimo sukaktį.

ČIKAGOS LIETUVIUS dviem F. 
Leharo operetės “Grafas Liuksem
burgas” spektakliais pradžiugino se
niausias lietuvių išeivijos choras 
“Pirmyn”, vadovaujamas muz. Kazio 
Steponavičiaus. Spektaklių režiso- 
rium ir dirigentu buvo pats choro 
vadovas. Pagrindinius vaidmenis at
liko solistai — A. Brazis, K. Mileriū- 
tė, A. Snarskis, V. Liorentas, E. Za- 
polienė, A. Giedraitienė, J. Panka, 
A. Kovera ir J. Vieraitis, talkinami 
akt. R. Stakausko, T. Deveikytės, L. 
Tilindytės, E. Pociaus ir J. Ruikio. Į 
spektaklius taipgi buvo įsijungęs 
“Pirmyn” choras ir būrys Lietuvos 
vyčių šokėjų. Grojo Čikagos “Lyric” 
operos orkestrantų grupė. Abiejų 
spektaklių metu žiūrovai užpildė Ma
rijos Augštesniosios Mokyklos salę. 
Su Lietuvos gen. konsule J. Daužvar- 
diene, buvo atvykęs ir Liuksemburgo 
valstybėlės konsulas. Po paskutinio 
spektaklio kovo 14, sekmadienį, Lie
tuvos vyčių salėje buvo surengtas 
priėmimas, kuriame dalyvavo “Pir
myn” choras, mecenatai ir spaudos 
atstovai. Trumpą žodį tarė “Pirmyn” 
choro vadovas K. Steponavičius ir 
jam daug talkinusi A. Steponavičie
nė. K. Steponavičiui visi priėmimo 
dalyviai sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
o inž. A. Rudis šeimos vardu įteikė

• iš Turkijos atvežtą dovaną.
A / BRAZILIJOS DIENRAŠTIS “A 
MjAZETA”, leidžiamas Sao Paulo 

mieste, savo skyriuje “Plastikos me
nas” sausio 12 ir 14 d. d. paskelbė 
du straipsnius apie čikagietį dail. 
M. Ivanauską — “Fotografija ar ta
pyba?” ir “Liepsnos tapyba”. Straips
nių autorė — skyriaus “Plastikos 
menas” redaktorė Maria Silvia Alves 
de Lima. Straipsniai buvo iliustruoti 
keturių M. Ivanausko kūrinių nuo
traukomis ir jo paties fotografija. 
Juose aptariama didelio dėmesio su
silaukusi jo liepsnos tapyba ir jo iš
rastas foto-grafikos metodas “Šviesa 
iš šviesos”.

VYTAUTO VITKAUSKO “Siaurės 
rytų dūnininkų šnektų žodyną” išlei
do “Mokslas” Vilniuje. Autorius 
apie 20 metų tyrinėjo savo gimtojo 
krašto — rytinių žemaičių tarm'ės 
duomenis, buvo sudaręs 50.000 lape
lių kartoteką. Kalbininkas dr. Zig
mas Zinkevičius, supažindindamas 
“Literatūros ir Meno” skaitytojus su 
šiuo pirmuoju lietuvių dialektologi- 
niu žodynu, rašo: “Autorius vykusiai 
pasirinko diferencinio žodyno tipą, 
išradingai panaudodamas tarmėje ir 
bendrinėje kalboje sutampančių žo
džių registrą, kuris labai pravers 
struktūriniams tarmės leksikos tyri
nėjimams. “šiaurės rytų dūnininkų 
šnektų žodynas” — monumentalus 
lietuvių kalbos mokslo veikalas. Ja
me sukaupti tarminės leksikos lobiai 
pravers visų lietuvių kalbos mokslo 
sričių tyrinėtojams. Tokio žodyno se
niai laukia ne tik lietuvių kalbinin
kai, bet ir užsienio baltistai bei in
doeuropeistai. Čia ras sau peno ne 
tik dialektologai, leksikologai bei 
leksikografai, bet ir dabartinės kal
bos ir jos istorijos problemų, ypač 
fonomorfologijos reiškinių, tyrinėto
jai. Juo naudosis ir nekalbininkai, 
būtent: etnografai, folkloristai, isto
rikai. Žodynas taip pat turės nema
žą praktinę reikšmę. Iš jo matome, 
kokie neišsemiami leksikos lobiai 
dar slypi mūsų tarmėse...”

“LIETUVOS” ANSAMBLIS, vado
vaujamas Prano Budriaus, išvyko 
gastrolių į R. Vokietiją. Tai yra jau 
ketvirtoji ansamblio išvyka i šį kraš
tą. Ji pradėta koncertais pavasa
rinėje Leipcigo mugėje, tęsiama Er
furto, Gotos ir R. Berlyno koncerti
nėse salėse. Pirmąją šių koncertų 
programos dalį sudaro senovinės lie
tuvių liaudies dainos ir šokiai, antrą
ją — dabartinių Lietuvos kompozito
rių kūriniai, 
rusų liaudies 
nių kūrinių 
A. Bražinsko 
gio vokalinės • choreografinės siui
tos — “Draugystės juosta”, “Po Tė
vynės dangum”.

KAUNO DRAMOS TEATRAS sa
vo repertuarą papildė dramaturges 
ir poetės Dalios Urnevičiūtės pjese 
“Pagonė”, nagrinėjančia dabartines 
darbo problemas. Pagone yra vadi
nama pagyvenusi moteris Monika, 
po daugelio metų vėl įsijungusi dar
ban. Spektaklį režisavo A. Gabrėnas, 
talkinamas jauno rež. J. Vaitkaus. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. G. Masy- 
tė - Baškienė, muziką — vilnietis 
kompoz. T. Makačinas. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka aktoriai — G. Tol- 
kutė, A. Barčas, A. Mackevičiūtė, A. 
Vrubliauskas, E. Paulauskas. D. Ur
nevičiūtės pirmoji pjesė “Vadink 
mane motina” buvo pastatyta prieš 
11 metų. Po to sekė jos pjesės — 
“Numintas slenkstis”, “Tyluva — 2 
km” ir “Tėvuko žaislai”.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUJE 
įvykusi japoniškų graviūrų paroda 
lankytojus supažindino su XVIII- 
XIX š. japonų dailininkų spalvotais 
medžio raižiniais ir dabartinių dai
lininkų kūryba. Senieji kūriniai at
spindėjo istorinius, etnografinius, 
buitinius siužetus, naujieji — dabar
tinį japonų gyvenimą bei jo rūpes
čius. Aštuoniasdešimt graviūrų, pa
imtų iš valstybinio rytų meno muzė
jaus fondų, jau penktus metus ke
liauja po Sovietų Sąjungą. Vilniumi 
pradedama jų viešnagė Pabaltijy.

BULGARŲ DIENRAŠTIS “Narod- 
no Delo” Varnoje surengtą vilniečio 
Antano Sutkaus meninių nuotraukų 
parodą sutiko straipsniu “Su meile 
Lietuvai ir Bulgarijai”. Parodos ati
daryme dalyvavo Bulgarijos visuo
menės veikėjai ir menininkai.

MASKVOS P. ČAIKOVSKIO KON
SERVATORIJOS salėje skambėjo 
lietuvių kompozitorių kūriniai — M. 
K. Čiurlionio simfoninė poema “Jū
ra”, V. Barkausko “II simfonija”, E. 
Balsio “II koncertas smuikui ir or
kestrui”. Juos atliko simfoninis So
vietų Sąjungos orkestras, diriguoja
mas vilniečio Juozo Domarko. Kon
certe dalyvavo vilnietis smuikinin
kas Raimundas Katilius, tarptauti
nių konkursų laureatas.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
įvykusioj II respublikinėj 
parodoj dalyvavo 42 
270 plakatų, sukurtų 
sius penkerius metus.
plakatų paroda buvo 
pat Vilniuje 1967 m. Antrajai paro
dai daugiausia darbų, kurie taipgi 
buvo ir brandžiausi, pateikė daili
ninkai - plakatistai J. Galdikas ir V. 
Kaušinis, lietuviškojo plakato raido
je paliekantys ryškiausią braižą. 
Plakatų gausa pasižymėjo ir dail. J. 
Gudmonas. Skurdoka buvo teatrinio 
plakato sritis, nes daug jų dėl žemo 
meninio lygio nepateko šion paro
dom Gausesni ir geresni yra koncer
tų reklamai skirti plakatai, kuriuos 
užsako Vilniaus filharmonija. Paro
doje buvo sutelkti jau išleisti plaka
tai ir tik vienas kitas originalas.

DAIL. VERONIKA Š L E I VYTĖ 
XXXV asmeninę savo tapybos darbų 
parodą surengė Kauno dramos teat
ro priesalyje, pateikusi dešimtis pei
zažų, natiurmortų ir gėlių pasaulio 
vaizdų.

DAIL. ROBERTO ANTINIO (sū
naus) dekoratyvinė skulptūra “Mer
gaitė su dūdelėmis” papuošė Biršto
no kurortą, gražiai įsijungdama į jo 
aplinką. Kūrinys pasižymi savitu 
erdviniu siluetiniu sprendimu bei 
formų dinamika. v. Kst.

papildyti vokiečių ir 
dainomis. Iš stambes- 

minėtinos dvi kompoz. 
ir choreografo J. Lin-

plakato 
dailininkai su 
per pastaruo- 
Pirmoji tokia 
surengta taip
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ištremti iš kitų kraštų dėl špio
nažo. Ambasados II aviacijos.pa- 
tarėįas mjr. V. Vasilevas 1969 
m. buvęs išprašytas iš Libano 
už bandymą pavogti prancūziš
kos gamybos “Mirage” naikin
tuvą. Iš Britanijos buvęs ištrem
tas V. Vėberis, kuris dabar Ota
voje yra II sekretorius konsu
liniams reikalams. Užsienio rei
kalų ministeris A. MacEachen, 
atsakydamas Į parlamento atsto
vo O. Jelineko klausimus, užtik
rino, kad Sovietų Sąjungos am
basados pareigūnų laukia ištrė
mimas ir iš Kanados, jeigu jie 
pažeis diplomatinį statusą. RC 
MP policijos reikalus tvarkan
tis min. W. Allmand teigė, kad 
RCMP saugumiečiams yra žino
mas KGB agentų buvimas sovie
tų ambasadoje, bet jie nėra lai
komi šnipais. Sovietų ambasa
dos atstovai diplomatų įsivėlimą 
į KGB veiklą paneigė. Jiems pa
skelbtasis sąrašas esanti nesą
monė.

Sovietų Sąjungos profsąjungų 
laikraštis “Trud” puolė “Radio 
Canada” rusiškas ir ukrainietiš- 
kas radijo laidas, prikišdamas 
joms šaltojo karo tęsimą, pažei
džiantį Europos saugumo konfe
rencijos susitarimus. Esą, tų lai
dų tonas nesiderina su premje
ro P. E. Trudeau bei kitų par
eigūnų oficialiais pareiškimais 
ir sudaro įspūdį, kad kanadie
čiai yra aštrūs bei agresyvūs So
vietų Sąjungos priešai. “Radio 
Canada” priklauso valstybinei 
CBC radijo ir televizijos bend
rovei. Kanadoje ji jau nekar
tą yra susilaukusi priekaištų 
kaip tik dėl palankumo komu
nizmui, kuris ypač išryškėjo 
Vietnamo karo metu JAV puo
limais. Dabar CBC atstovai ig
noruoja net ir “Toronto Star” 
dienraščio neseniai paskelbtą 
pranešimą apie komunistų vyk
domas žudynes Kambodijoje, 
pareikalavusias ištiso milijono 
aukų.

Ontario sveikatos draudos 
OHIP planui priklauso 12.037 
gydytojai. Per pastaruosius me
tus pusė jų iš OHIP draudos 
gavo po $50.000, o 812 gydytojų 
— daugiau kaip po $100.000. 
Draudos išlaidos per metus pa
didėjo $90.6 milijono ir pasie
kė $648,1 milijono, šios gydy
tojų pajamos yra pateikiamos 
be jų turėtų išlaidų atskaitymo, 
tas pajamas sumažinančio
50%. Ontario parlamento narys 
E. Ziemba apkaltino 21 gydyto
ją kyšių ėmimu iš laboratorijų 
už į jas nukreipiamus tyrimus. 
Kaltinimas buvo susietas su 
“Abko” laboratorija Toronte. 
Jos vadovų jau laukia byla už 
neteisėtai iš OHIP draudos gau
tą $20.000 sumą. Ontario gydy
tojų draugija žada imtis discip
lininių priemonių prieš aštuo
nis minėtame sąraše paskelbtus 
gydytojus, bet nesutinka duoti 
jų pavardžių, kol jų dar nėra 
pripažinusi kaltais.

Kanada ir JAV pasirašė nau
ją sutarti, kuri abu kraštus įpa
reigoja grąžinti tokius nusikal
tėlius, kaip lėktuvų grobėjai, te
roristai, narkotikų skleidėjai. 
Teroristams nebus leidžiama 
dangstytis politinio nusikalti
mo skraiste, kai jie užpuola ar 
nužudo vyriausybių vadus, už
sienio reikalų ministerius, di
plomatus bei kitus asmenis, ku
riuos saugo tarptautinė teisė. 
Naujoji sutartis pakeičia dauge
lį paragrafų. Kaikurie jų jau 
yra galioję 134 metus.

Protesto raštą Kanados paš
to ministeriui B. Mackasey pa
siuntė dvi Kanados periodikos 
leidėjų organizacijos, jungian
čios 124 kanadiškus žurnalus ir 
550 savaitraščių įvairiose vieto
vėse. Paštas nuo š.m. sausio 1 
d. II klasės siuntas į JAV pa
brangino net 400%, bet laiku 
nepainformavo laikraščių bei 
žurnalų leidėjų. Dėlto jie nesu
skubo pakelti 1976 m. prenume
ratų ir pabranginti skelbimų 
skaitytojams JAV. Keturių unci
jų leidinio persiuntimas, anks
čiau kainavęs tik 5 centus, nuo 
sausio 1 d. staiga pakilo iki 20 
centų. Už astuonių uncijų leidi
nį reikėdavo mokėti tik 7 cen
tus, o dabar jau reikia 36 centų. 
Savaitraščių ir žurnalų leidėjai 
taip pat puolė labai blogą pašto 
darbą — reguliarumu nepasižy
mintį šių leidinių pristatymą 
net ir normaliose sąlygose, kai 
paštininkai nestreikuoja.

PAULIUS KURAS, trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atstovas iš 
Windsoro, Ont., diskutuoja atstovų posėdyje Brazilijoje D. Blauzdžiūnaitė

©^SPORTAS

30- Banerju,

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp 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 Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą

■ pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda

9 šeimos apsaugą
• Studentų draudos

fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas,
District Manager of

Canadian Premier Life

2 Carlton St., suite 714 
Namai: 766-5857 

Raštinė: 363-7881

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

RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. 9 Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C kovo 22 d. žaidė draugiš

kas rungtynes su St. XY mokykla. 
Rungtynes nesunkiai laimėjo vytie- 
čiai 26:6. Žaidė: J. Karpis 8, J. Zen
kevičius 8, A. Radzevičius 6, A. Kišo- 
nas 2, E. Augaitis 2.

Jaun. stalo tenisininkai dalyvavo 
Ontario atrankinėse rungtynėse, ku
rios buvo skirtos atrinkti koman
doms Otavoje įvykstančioms rungty
nėms. Dalyvavo L. Janušauskaitė, A. 
Sinkevičiūtė ir P. Tutlys. Deja, ry
tiečiams nepavyko patekti į koman
dą. Kiti žaidėjai buvo vyresni ir žy
miai geriau žaidė.

Montrealyje įvyko geriausių sta
lo teniso žaidėjų tarpusavio turny
ras. Buvo žaidžiama paviem ... Mo
terų klasėje V. Nešukaitytė pralai
mėjo tik vienerias rungtynes prieš I. 
Čordas 19:21 ir 20:22. Susidarė tri
kampis — Violeta pralaimėjo žaidė
jai I. Čordas, pastaroji pralaimėjo R.

o ši — Violetai. Pirmoji
vieta buvo išvesta pagal taškus se
tuose ir atiteko I. Čordas, II — V. 
Nešukaitytei. Į III v. netikėtai iškilo 
Montrealio D. Eargo, prieš kurią ne
seniai laimėjo G. Nešukaitytė. Šiame 
turnyre nelabai sekėsi G. Nešukai-

Ateitimninkų žinios
Ateitininkų studentų ir sendrau

gių susirinkimas šaukiamas balan
džio 4, sekmadienį, 6 v.v., Prisikė
limo Muzikos studijoje. Apie daugia- 
kultūriškumą ir lietuvius Kanadoje 
kalbės simpoziumo rėmuose: G. Juo
zapavičiūtė, Almis Kuolas, Juzuko- 
nis, jn. Po susirinkimo — kava ir 
pokalbiai. Valdyba kviečia visus stu
dentus ir sendraugius dalyvauti.

Skautų veikla
a Sesei A. Stadytei, netekusiai 

tėvelio, užuojautą reiškia “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų sesės-broliai.

a “Šatrijos” tuntas dėkoja Elzei 
Jankutei už padovanotą skarą lote
rijai.

A “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadovų-vių pasitarimas šaukiamas 
balandžio 4 d., 11 v.r., skautų būkle.

a Balandžio 5, pirmadienį, kana
diečių skautų organizuojamos varžy
bos įvyks Presbyterian Church sa
lėje, Eglinton-Hanna Rd. Pradžia 
7.15 v.v. Programoje — mazgai ir 
pirmoji pagalba.

A Gegužės 16 d. kanadiečių skau
tų organizuojamas kasmetinis 
“Church Parade”. Kviečiamos daly
vauti visos grupės.

A Medelių sodinimas vėl bus High 
Parke. Lietuviams paskirta 1500 me
delių. Už pasodintus medelius atly
ginama.

A Obuolių Diena — balandžio 24 
d. Gautas tas pats rajonas ir ta pati 
būstinė, č. S.

GARBENS
REAL ESTĄ T E

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

WASAGA, gražus, atskiras vienaaugštis (back split); 8 kambariai, 
3 metų senumo, didžiulis žaidimo kambarys su židiniu, 2 mūriniai 
garažai, didelis sklypas, graži vieta; prašo apie $30,000 įmokėti.

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras plytų namas, 10 kambarių per 
3 augštus, 4 virtuvės, 3 prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte su 
vonia, namas labai gerame stovyje, $10.000 Įmokėti.

WRIGHT — RONCESVALLES, gražus atskiras namas, 10 kambarių, 
arti Indian Rd., įmokėti apie $10.000.

HIGH PARK, tributis — 14 kambarių per tris augštus, vandeniu 
šildomas; 2 garažai, arti požeminio ir Lietuvių Namų. Įmokėti apie 
S25,000.00.
JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti tik 
$5,000.00 savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti. Atvira skola.

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

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /S J®
TORONTO LIETUVIŲ E
KREDITO KOOPERATYVE

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

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

Savininkai: A. Paškevič'ius ir J. Tamošiūnas

Lietuvių Dieną Toronto uni
versitete surengė lietuvių stu
dentų klubas vasario 27 d. Ji 
buvo sėkminga, tik rengėjai iki 
šiol neturėjo laiko apie tai pa
rašyti spaudai. “TŽ”.jau gautas 
platesnis pranešimas, kuris ne
trukus bus išspausdintas.

NESĖKMINGAS BANDYMAS
Nacių karo pramonės vado

vas Albert Speer, už karinius nu
sikaltimus kalintas 20 metų, pri
sipažino, kad 1945 m. norėjo du
jomis nužudyti A. Hitlerį jo 
bunkeryje, šį žingsnį jam pa
diktavo tolimesnis karo bepras
miškumas. Sumanymo negalėjo 
įgyvenditi dėl dūmtraukio pavi
dalo augštų vamzdžių, pro ku
riuos buvo siurbiamas oras bun
keriu. Dujos, būdamos sunkes
nės už orą, negalėjo pasiekti jų 
viršūnės.

tytei ir mūsų kaimynei B. Plučaitei, 
kurios pasitenkino tolimesnėmis vie
tomis.

Medž. ir Žūklautojų Klubo “Kir
vis” geriausio slidinėtojo taurė ir 
šiais metais atiteko Linui Stripiniui. 
Jis baltiečių ir jaunių d. slalome lai
mėjo I vietas. Blogiau sekėsi L. Ali
šauskui, kuris vyrų slalome laimėjo 
III v., o d. slalome išvirto. J. Jonaitis 
lietuvių senjorų klasėje laimėjo III 
v. Iš lietuvaičių geriausia buvo V. 
Stripinytė, kuri laimėjo dvi pirmas 
vietas lietuvių pirmenybėse ir II — 
baltiečių moterų d. slalome.

Suneškime laimėtas taures ir do
vanas! Ant. Klimo pastangomis pa
daryta ir jau pakabinta L. Namų Vy
tauto D. menėje puiki lentyna tau
rėms ir dovanoms išstatyti. Per 28 
metus laimėjome nemažai taurių, ku
rias dabar galėtume parodyti visuo
menei. Šiuo reikalu prašome kreiptis 
pas turto globėją Ant. Klimą.

Vyt. Siminkevičius dalyvavo lietu
vių inžinierių surengtame daugia
dieniame golfo turnyre St. Peters
burg, Floridoj. V. S. kelias dienas 
sužaidė gerai — 81 ir 83, tačiau kitos 
dienos nebuvo tokios sėkmingos ir 
žymesnės vietos nelaimėjo. A. S.

Studentų žinios
ŠALFAS VEIKLA

— Lietuvių Studentų Klubas 
Northern Illinois universitete, vado
vaujamas Rimanto Genčiaus, suorga
nizavo žygį supažindinti Dekalb, H-' 
linois apygardos, kunigus ir tikin
čiuosius su religijos persekiojimu 
Lietuvoje Vasario 16 proga. Daugiau 
kaip pusė visų Dekalb apygardos 
šventovių parėmė jų žygį. Apie 
16,000 pamaldų dalyvių skaitė ar 
girdėjo apie lietuvių tikinčiųjų prob
lemas Lietuvoje.

— Omahos Liet. Studentų Klubas, 
vadovaujamas Danguolės Antanaity
tės, rengia planus studentų stovyk
lai, kuri įvyks rugpjūčio pradžioje.

— “Lituanus” žurnalas turėtų bū
ti žinomas kiekvienam lietuviui stu
dentui. ŠALSS yra išsiuntus blankus 
studentams, kad užsisakytų šį žurna
lą.

— Romualdas Bublys Klevelande 
pirmininkauja Jaunimo žygiui už Ti
kėjimo Laisvę. Kovo 19 d. minėjo 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” 4 metų sukaktį.

— Įvairiuose miestuose liet, stu
dentai kovo 19 d. 24 valandas budė
jo prie šventovių ar skleidė žinias 
anglų kalba apie “Kroniką”.

— Bostono Liet. Stud. Klubas, 
Mariaus Žiaugos vadovaujamas, ren
gia velykinius jaunimo šokius.

— Čikagoj Liet. Studentų Klubas, 
rengia baltiečių jaunimo studijų 
dienas spalio pabaigoje. Temos: JAV
— užsienio politika; kultūros kon
fliktas — Amerikos kultūra prieš 
etnines kultūras; etninis švietimas 
gausioje visuomenėje. V. Mk.

— Kovo 23 d. Toronto Un-to Liet. 
Studentų Klubo susirinkime išrink
ta nauja studentų valdyba. Tikimės 
ateinančiais metais įtraukti daugiau 
studentų iš Erindale campus ir kitų 
universitetų bei kolegijų. Naujos 
valdybos nariai: Lilija Zenkevičiūtė
— pirmininkė,- Andrius Rasulis — 
vicepirm., Rasa Draugelytė — iždi
ninkė, Neris žulytė — parengimų 
vadovė, Vida Javaitė — sekretorė.

A Dienai rašyti užtenka rašalo, 
šimtmečiams rašyti — reikia ašarų.

J. ERETAS

už 
už 
už 
už

MOKA:
2 m. term. dep.
1 m. term. dep. 
taupymo s-tas 
pensijų planą

914%
8V4%
714%
814%

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

914% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto 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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

1113 Dundas Si-tSiStKdl Lietuviams daroma 
Toronto 3f Ontario 1 NUOLAIDA

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai,

SPAUSTUVĖ programos,
visi verslo bei

971 College St., Toronto 4, Ontario r e k 1 a m i n i a i
Telefonas: 533-4363 spaudiniai

LIETUVIAI SAVININKAI

CHOLKRR
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

keliolikos metų senumo gražus su balko-SWANSEA — BLOOR, vos 
nais originalus tributis (triplex); garažai su privačiu įvažiavimu; 
prašoma kaina — $129.500; atvira skola.
JANE — BLOOR, 5 minutės eiti iki požeminio traukinio stoties; 3 
miegamųjų atskiras namas, 2 prausyklos; prašoma kaina $67.500.
KINGSWAY, 2 miegamųjų vienaaugštis, užbaigtas rūsys; garažas su 
privačiu įvažiavimu; didelis kiemas; prašoma kaina — $69.900; netoli 
Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR, 11 kambarių per du augštus, gražus at
skiras namas, 3 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su privačiu 
įvažiavimu; prašoma kaina — $82.500.
SHAVER — BLOOR, 6 kambarių vienaaugštis, puikiai užbaigtas rū
sys, su baru etc., 2 prausyklos; garažas su privačiu įvažiavimu; pra
šoma kaina — $79.000.
Turiu didelį pasirinkimą modernių bendrabutinių (condominium) 
apartamentų, 2-3 miegamųjų, su dviem prausyklom, balkonais, mau
dymosi baseinais etc., Swansea ir kitose vakarų Toronto rajonuose; 
neaugštos kainos; geriau negu nuomoti.

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

tel« 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

☆

ir

rezidenciniai 
komerciniai 
investacijos 
mortgičiai 
įkainojimas 
namų drauda

Trident Real Estate Ltd
2150 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S 4V7
Sąžiningas patarnavimas perkant ar parduodant 
nuosavybę Toronto ir Mississaugos apylinkėje

Vyt. V. Girdauskas

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075



: Čikagos lietuviui horizonte ii 
VLADAS RAMOJUS

,i STUDENTAI PRIE KATEDROS vicepirmininkai V. Kasniūnas ir VI. 
Šiemet švenčiam Lietuvos bažnyti- Būtėnas. Auką prie altoriaus neš LŽS 

nes provincijos atkūrimo 50 m. su- cv vicepirmininkai E. Pakštaitė, J.
kaktį ir taip pat 4 metų sukaktį, kai 
okup. Lietuvoje pogrindyje yra lei
džiama laisvuosius Vakarus pasie
kianti “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Lietuvos bažnytinės pro
vincijos atkūrimo 50 m. sukaktis bu
vo iškilmingai paminėta Mišiomis jė
zuitų koplyčioje ir akademija Jau
nimo Centre kovo 14 d. Aktyvioji 
lietuvių studentija nors ir neapvalią 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni- 
kos” sukaktį pasiryžo išnešti į pla
tesnius vandenis. Prie Šv. Vardo ka
tedros, esančios Čikagos vidurmies- 
čio pašonėje, kovo 18 d. vakare lietu
viai studentai pradėjo budėjimą, ku
ris truko ištisas 24 vai. Į budėjimą 
įsijungė Lietuvių Studentų S-ga, atei
tininkai, Akademinis Skautų Sąjūdis 
ir kt. Šiuo budėjimu norėta atkreip
ti amerikiečių dėmesį į liūdną reli
gijos padėtį okup. Lietuvoje, į tikin- 
žiųjų kryžiaus kelią, kurio faktams 
atvaizduoti ir leidžiama “Lietuvos K. 
Bažnyčios Kronika”. Iš neoficialių 
šaltinių teko sužinoti, kad studenti
ja ryžosi budėjimą atlikti pačioje ka- 
tedroje, bet tam iš bažnytinės vy
riausybės negavo leidimo.

ŽURNALISTŲ GARBĖS NARIAI
Lietuvių žurnalistų S-gos centro 

valdyba mėnesiniam posėdžiui susi
rinko kovo 17 d. liet, jėzuitų vienuo- 
lyne. Pasidžiaugta praėjusiu spaudos 
baliumi, kuris davė $2,042 pelno. Iš 
to pelno į LŽS cv iždą pervesta 
$1,000, o $1,042 į Dr. Daužvardžio 
Fondą jauniesiems lietuvių spaudos 
ir radijo bendradarbiams ugdyti. Ka
dangi “Lituanicos” tunto jaunųjų 
skautukų redaguojamas ir prirašo
mas leidinys “Skiltis” mini 10 m. su
kaktį, iš Dr. Daužvardžio Fondo pa
skirta S100 to leidinio rašinių ir fo
to nuotraukų autoriams premijuoti. 
Premijuojamus autorius atrinks jau
nimas, leidžiantis ir redaguojantis tą 
skautišką leidinį. Premijas laimėju
siems čekiai bus įteikti a.a. Julijono 
Būtėno pagerbimo akademijoje jo 
mirties 25 m. sukakties proga. Juli
jonas Būtėnas, Vakarų kultūros laik
raštininkas, pasižymėjęs brandžiais 
politiniais straipsniais “XX amžiuje” 
Lietuvoje, taip pat “Žiburiuose” V. 
Vokietijoje ir kituose laikraščiuose 
bei žurnaluose, 1951 m. iš laisvųjų 
Vakarų savo valia grįžo į Lietuvą, į 
rezistencinės kovos lauką ir ten žuvo 
partizano mirtimi 1951 m. gegužės 
mėn., susisprogdinęs bunkeryje, kai 
jį apsupo sovietinė kariuomenė ir 
saugumiečiai.

Janušaitis, ižd. D. Vakarė ir sekr. A. 
Pužauskas. Solo giesmėmis dalyvauti 
kviečiama sol. D. Kučėnienė, kurios 
tėvelis kpt. J. Noreika žuvo partiza
no mirtimi Lietuvoje. Iškilmingame 
pagerbime kalbės: kun. dr. J. Pruns- 
kis — apie bendrą darbą su a.a. Ju
lijonu neprikl. Lietuvos laikais “XX 
amžiuje”; “Akiračių” red. kolektyvo 
narys H. žemelis, kartu su a.a. Juli
jonu nacių okupacijos metais kalėjęs 
Salaspilio koncentracijos stovykloje 
— apie a.a. Julijono veiklą antinaci- 
nje rezistencijoje; dr. K. Ambrozai- 
tis, a.a. Julijono bendramintis — 
apie a.a. Julijono aukos prasmę tė
vynės laisvei. Vienas pirmaujančių 
mūsų dramos aktorių — J. Kelečius 
perduos gyva dokumentine medžia
ga ir lyrika perpintą draminį kūrinį. 
Iš 100 jaunuolių susidedantis jauni
mo choras “Audra”, vad. muz. F. 
Strolios, atliks partizanų dainų kon
certą, įpindamas vieną kitą karinę 
dainą, nes a.a. Julijonas buvo atsar
gos karininkas. Taip bus pagerbtas 
vienas tų retos drąsos vyrų, kuris už 
tėvynės laisvę kovojo ne vien tik 
plunksna, bet ir gyvybę atidavė.

Tame pačiame posėdyje LŽS cv 
vienbalsiai nutarė pakelti sąjungos 
garbės nariais du nusipelnusius 
plunksnos vyrus — prof. J. Eretą ir 
ilgametį “Keleivio” redaktorių J. 
Sondą. Jiems bus paruošti specialūs 
garbės lapai ir išsiųsti, nes jie vargu 
galės dalyvauti a.a. Julijono Būtėno 
pagerbimo akademijoje. LŽS cv taip 
pat atkreipė dėmesį į puikiai reda
guojamą ir įdomiais straipsniai bei 
nuotraukomis ataustą jaunimo sky
rių “TŽ”. Kadangi eilė to skyriaus 
bendradarbių laimėjo premijas šių 
metų pradžioje, o leidėjai finansinės 
paramos neprašo, tad į tuos šaunius 
bendradarbius, tikime, dėmesys bus 
atkreiptas kita proga. Yra vilties tau- 
tinių šokių šventės išvakarėse, rug
sėjo 3 ir 4 d.d., sušaukti spaudos ir 
radijo darbuotojų suvažiavimą Čika
gos pašonėje esančioje “Gintaro” va
sarvietėje, Union Pier, Mich. Tuo 
metu daugelis redaktorių bei akty
vių spaudos ir radijo darbuotojų bus 
pakeliui į Čikagą, į tautinių šokių 
šventę, ir visų susitikimas būtų tik
rai įdomus, nes savo tarpe pagvil
dentume pačias aktualiausias temas. 
Suvažiavimui galimybes ištirti ir tei
giamu atveju jį suorganizuoti LŽS cv 
paprašyti J. Janušaitis, Vyt. Kasniū
nas ir A. Pužauskas su kviestais tal
kininkais.

Čikagiškio “Dainavos” ansamblio 30 metų sukakties pokylyje: ansamblio kapelionas kun. A. Stašys, rež. Z. Keva- 
laitytė-Visockienė, gen. Lietuvos konsule J. Daužvardienė, ansamblio vadovas muz. A. Jurgutis Nuotr. Z. Degučio
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® SKAITYTOJAI PASISAKO
n

z VLIKo INFORMACIJA
"_v. Šliogeris “TŽ” 11 nr. kaltina 
VLIKą, kad jis duoda visuomenei 
nepilnas, naivaus turinio ir netiks
lias informacijas, bet nenurodo nė 
vieno fakto. VLIKo nutarimai — 
“vanduo”. “Skystesnių nutarimų sun
ku sugalvoti.” Neteko niekur skai
tyti, kad V. Šliogeris būtų siūlęs ka
da geresnius nutarimus padaryti ar 
davęs pilnesnes informacijas lietu
vių visuomenei, ar būtų parodęs ypa
tingų pastangų, kad Australijos 
Whitlamas nebūtų “užrašęs” Pabalti
jo rusams.

Nebloga mintis, kad visuomenė bū
tų supažindinama su VLIKo asme
nimis bei jų atstovaujančiomis or
ganizacijomis. Argi dėl to reiktų 
peikti VLIKą, visus lietuvius apjun
giantį vienetą? Ar be VLIKo su “ant
ru” — dirbtiniu pakaitalu būtų ge
riau? Ar tada neatsirastų iš kito pa
saulio kampo naujas siūlymas? Taip 
ir užkliuvo mano akis už dr. S. Aliū- 
no redaguojamo puslapio “Drauge” 
posmo:
“Didvyriai, nauji ir

Bendrai susijungę 
Jie ruošias ir nori

Tą neelinį kovojančios Lietuvos 
sūnų jo mirties 25 m. sukakties pro
ga prisiminti iniciatyvas ėmėsi LŽS, 
kurios nariu velionis buvo. Jo pager
bimo iškilmė gegužės 9, sekmadienį, 
prasidės Mišiomis jėzuitų koplyčioje

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap-

3 v.p.p. Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys LŽS cv pirm. kun. J. Vaiš- 
nys, SJ. Mišių lektoriais bus LŽS cv

traukiami seni PIGIA KAINA.
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
ŽH%AWGJ.',stLSTS 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 •

seniau jau 
girdėti, 

į vieną galybę, 
dar kartą

pradėti
Skalpuoti kiekvieną už savo 

teisybę.
T. Aškas”

Įdomu, kiek Australijos lietuviai 
pinigais remia VLIKo veiklą, ar V. 
Šliogeris yra aukotojų sąrašuose?

V. Matulaitis
TAI NĖRA ARDYMAS

Į “TŽ” 8 nr. išspausdintą penkto
sios taut, šokių šventės rengėjų ko
miteto pirm. Br. Juodelio pareiški
mo ištrauką, pavadintą “Niekam ne
valia ardyti”, atsiliepė ilgu laišku C. 
K. Pašilys iš Amerikos dvišimtme- 
čio lietuvių komiteto. Jame rašoma:

“1975 m. Čikagos lietuvių organi
zacijos buvo pradėtos kalbinti JAV 
200 metų minėjimą suruošti su ki
tomis tautinėmis grupėmis. Bet bu
vo pasitarta ir sumanyta, jog Čika
goje gyvena daug lietuvių, yra ne
mažai organizacijų, tai minėjimą su
ruošti tiktai lietuvių grupės var
du. Galutiniam susitarimui ir komi
teto sudarymui buvo sukviesti visų 
lietuvių organizacijų pirmininkai ar 
jų atstovai posėdžio. Dalyvavo 34 
organizacijų atstovai ir vienbalsiai 
nutarė lietuvių tautinės grupės — 
Čikagos ir apylinkių vardu sudaryti 
komitetą. Jis buvo sudarytas, ir jam 
vadovauti išrinktas dr. V. Balčiūnas. 
Tuo metu nei Tautinių Šokių Insti
tutas, nei suskilusios bendruomenės 
vadovybė nekalbėjo ir nesiruošė lie
tuvių grupės vardu surengti Ameri
kos 200 metų nepriklausomybės mi
nėjimą. Tik kai jau buvo sudarytas 
Čikagos lietuvių organizacijų minė
jimo komitetas, nusamdyta salė, pra
dėti pasiruošimo darbai, staiga at
sirado penktosios lietuvių tautinių 
šokių šventės komitetas, nutarimas 
šventę ruošti ne 1977 m., bet Ame
rikos 200 metų sukaktuviniais 1976 
m. Čikagos lietuvių organizacijų 
JAV 200 metų nepriklausomybės mi
nėjimo lietuvių komitetas tokį nuta-

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
33S Roncesvalles Avė., _ . coc loco
TORONTO, ONTARIO 1 Cl*
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

įvairūs siuntiniai ir
dovanos j Lietuvę, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. 482 Roncesvalles Ave., 

Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

rimą sveikina, nes 200 metų minėji
mas yra neeilinis reikalas, bet kartą 
į 200 metų pasitaiko. Nėra jokios 
baimės, kad Čikagos lietuvių organi
zacijų rengiamas minėjimas ir penk
toji lietuvių tautinių šokių šventė 
bei joje didingas paminėjimas JAV 
200 metų sukakties viena kitai pa
kenktų ar būtų konkurentė. Tauti
nių šokių šventė bus rugsėjo 5 d., 
gi Čikagos lietuvių organizacijų ren
giamas JAV 200 metų minėijmas bus 
1976 m. balandžio 25 d. Nebus nusi
žengta ir nebus perdaug Čikagos 
lietuvių tautinei grupei suruošimas 
dviejų minėjimų”.

C. K. Pašilys,
Čikagos lietuvių minėjimo 
komiteto narys

VAIKO SUGEBĖJIMŲ 
VERTINIMAS

“TŽ” 1976 m. 2 nr. buvo rašyta 
apie šiuo metu Amerikoje naudoja
mas priemones vaikų inteligencijos 
laipsniui nustatyti. Esą tiek visa 
procedūra, tiek jos rezultatai, iš
reikšti mįslinguoju IQ, nevisada bū-

numeratoriams. Be to, sakoma, kad 
norintieji gauti kvitus pridėtų ati
tinkamus pašto ženklus Kanadoje, o 
gyveną kituose kraštuose pridėtų 
atitinkamą pinigų sumą arba tarpt, 
kuponus. Mano nuomone, admi
nistracija iš viso neturėtų siųsti 
prenumeratoriams kvitų, jeigu ji, 
siųsdama laikrašti, prie prenumera
toriaus adreso parašytų datą, iki ku
rio laiko prenumerata sumokėta. O 
prenumeratorius iš šios datos suži
notų, jog jo pasiųstas prenumeratos 
mokestis akministracijos yra gautas. 
Tuo būdu nebereikėtų daryti ne tik 
redakcijai, bet ir prenumeratoriams 
nereikalingų susirašinėjimo išlaidų.

Rokas Petkevičius
Red. pastaba. Kvitai užsimokėju

siems “TŽ” prenumeratoriam nebe- 
siunčiami jau kelinti metai. Tik 
labai maža dalis jų prašo atsiųsti 
kvitą. Vietoje to kiekvieno metinio 
prenumeratoriaus adreso plokštelėje 
yra pažymėta prenumeratos data — 
mėnuo ir diena (pirmoje adreso eilu
tėje). Ji rodo ne tik prenumeratos 
užsakymo, bet ir mokėjimo datą — 
pvz. III. 15 (kovo 15 d.). Laiku ne- 
atsilyginusiem p r e n u meratoriam 
siunčiami priminimai laiškais.

Keisti žmonės
— Žinai, Petrauskai labai 

keisti žmonės. Neseniai nusipir
ko kilimą ir dabar visus svečius 
verčia nusiauti batus.

— Kas čia keisto? Daugelis 
taip daro.

— Taip, bet jie kilimą pasi
kabino ant sienos.

Du ateiviai
— Ar ši vieta yra pakankamai 

sveikatinga? — klausia naujas 
ateivis.

— Žinoma, — atsako užklaus
tasis. — Kai aš čia atvykau, bu
vau visiškai plikas, negalėjau 
vaikščioti, mane turėdavo įkelti 
Į lovą ir iškelti iš jos . . .

— Tai puiku, — džiūgauja 
naujasis ateivis.. — Kaip seniai 
jūs čia gyvenate?

— Oh, I was born here ...

ŠYPSENOS
Žmonos amžius

Vienas Hollywoodo aktorius 
paklaustas, kiek metų turi jo 
žmona, atsakė:

— Kai aš buvau dvidešimties 
metų, jai buvo dvidešimt pen- 
keri. Sulaukęs trisdešimties me
tų, aš ją prisivijau, o šiuo metu 
ji bus jau apie dešimti metų už 
mane jaunesnė...

Neprieštaraukim policijai
Maskvoj, bestatant namą, iš 

trečio augšto nukrito darbinin
kas. Atvykęs milicininkas ap
žiūrėjo, pasiklausė širdies pla
kimo, pajudino ir nusprendė: 
Nebegyvas! “Numirėlis” lėtai 
atvėrė akis ir pusbalsiu su
šnabždėjo:

— Netiesa!
— Laikyk liežuvį, idijote! — 

sušuko kitas darbininkas. — Tu 
nori už miliciją daugiau išma
nyti!?

*0 TORONTO
“DAINOS” VEIKLA

Šalpos grupės “Daina” pirm. K. 
Butienė padarė pranešimą narių su
sirinkime pas M. Karkienę apie dai- 
niečių veiklą. Ji pasidžiaugė, kad 
draugijos 35-rių metų sukakties va
kare atsilankė nemažai tautiečių, jų 
tarpe KLB Toronto apyl. pirm. V. 
Bireta, p. Biretienė, p. Žilinskienė, 
kun. A. Žilinskas, kuris sukalbėjo 
atidarymo maldą. — Dainiečių pa
dėka priklauso: J. M. Strazdams už 
pranešimus LN biuletenyje, J. Kar
kai už programos pravedimą; už do
vanas loterijai — V. Bačėnui (bilie
tas Otavon), Anapilio Moterų Būre
liui, KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriui, KLK Moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių par. skyriui; už 
sveikinimus ir pinigines dovanas — 
p. Jaseliūnui, H. Chvedukui, M. 5i- 
manskiui (100 unicijų bonka šam
pano). Kitos dovanos buvo suauko
tos dainiečių. Padėkota M. Pečiulie
nei už $5 velykinėm senelių dova
nom. — Padėkos laiškų tarpe buvo ir 
kun. P. Girčiaus, kuris gražiai įver
tino “Dainos” pastangas ir pateikė 
papildomą senelių sąrašą. Velykų 
proga nutarta pasiųsti minėtiem se
neliam vienodas dovanas, kaip ir Ka
lėdom. — Sekantis susirinkimas bus 
gegužės mėnesį. Dėkojame M. Kar- 
kienei už šiltą priėmimą. Kor.

D a i n i e t ė s vasario 18 d. L. 
Novgorodskienės namuose var
dadienio proga pagerbė savo 
pirm. K. Butienę, kuri jau per 
10 metų vadovauja “Dainai”. 
Kaip padėkos ženklas jai buvo 
įteikta dovana. Ją sveikino dai
niečių vardu M. F. Jokubynie- 
nė, LN Moterų Būrelio vardu— 
pirm. Aid. Jankaitienė ir kitos 
bičiulės. Dalyvavo ir K. Butie- 
nės sesuo E. Jakšienė iš Detroi
to. Padėkos žodį tarė K. Butie
nė, primindama, kad lietuviško
je veikloje dalyvauja jau 50 me
tų; pirmuosius žingsnius pradė
jo šaulių sąjungoje studentavi-

na patikimi. Kaikam galėjo susida
ryti įspūdis, kad senoji sistema, 
paremta mokytojo įvertinimu pagal 
savo paties sprendimą, buvo geres
nė. Bet kiti šaltiniai sako, kad ir 
senoji sistema nebuvo gera. Štai 
vienas Anglijos mokytojų laikraštis 
savo senojo metodo kritikoje nuro
do klaidas, kurios buvo padarytos 
vertinant busimuosius pasaulio ge
nijus. B. Shaw mokykloje buvo įver
tintas kaip silpnas skiemenavime, 
B. Franklinas — matematikoje, 
Einšteinas buvo pažymėtas kaip silp
no galvojimo, o vėliau visai iš mo
kyklos atleistas. Panaši atestacija te
kusi Rentgenui. Edisonas mokyklos 
blankuose buvęs pažymėtas kaip 
vienas paskutinių mokinių, o Watt 
— kvailas ir mažai kam tinkamas. 
Šie visi vyrai vėliau pasirodė moks
lo genijais. Taigi tėvai, turintieji 
silpnai besimokančius vaikus, netu
rėtų nusiminti — galbūt ir jie kada 
nors bus Einšteino ar Edisono lygio 
genijais A. R.

ATITAISYMAS
“Gimtasis Kraštas” Vilniuje š.m. 

vasario 5 d. 6 nr. išspausdino du 
mano darbu — “Seną pilį” ir “Pira
to nuotaką” su M. Macijauskienės 
tekstu, kurį užvardino “Grafikos dar
bai iš Paryžiaus”. Paskutinis saki
nys — “Pateikiame porą Ž. Mikšio 
atsiųstų grafikos darbų.” Jokių dar
bų “Gimtajam Kraštui” nesu siun
tęs (ir tokia mintis man visai gal
von neateitų). “Gimtasis Kraštas” 
nuotraukas pasidarė ne nuo mano 
darbų, nes šitų darbų niekas Lie
tuvoje neturi, bet iš A. Kezio, SJ, 
leidinio “Žibuntas Mikšys. Slides. Li
thuanian Photo Library. Chicago 
1969.” M. Macijauskienė jau seniau 
buvo rašiusi apie mane, bet “Gim
tasis Kraštas”, išsirinkęs iš jos teks
to kas jam patinka, pabaigė savo pri
dėtu melu. ž. Mikšys

APIE KVITUS
“Tž” nr. 9 užtikau nelabai malo

nų šio laikraščio skaitytojams primi
nimą, kuriame nurodoma, jog “Tž” 
administracija taupumo sumetimais 
nesiunčia kvitų užsimokėjusiems pre-

Istorinis latvių sąskrydis

Simon's 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

WEST END AUTO BODY
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas.
Darbas garantuotas. Savininkas lietuvis JONAS JURĖNAS

87 Shorncliffe Rd. • East of Hwy. 27 Telefonas 
South of Dundas St. West
Toronto, Ont. M8Z 5K5 231-6710

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
vių išeities bazė Amerikos pa
kraštyje. čia jie (kurzemiečiai - 
latviai) pasistatė keturias tvir
toves, miestelį - bažnytkaimį ir 
pirmąją liuteronų šventovę 
Amerikoje.

Dar ir šiandien Tobago salo
je randama užsilikusių gyvų liu
dininkų iš ano istorinio laiko
tarpio kurzemiečių - latvių žy
gių įvairių vietovių vietovar
džiuose — D i d ž ioji Kuržemės iškilmingoms pamaldoms vado- 
įlanka, Kuržemės upė, Kurže
mės dvaras, Jekaba forts ir t. t.

Po II D. karo Tobago sala dėl 
savo istorinės praeities yra ta
pusi įvairiuose kraštuose gyve
nančių latvių mėgstama bei vi
liojančia kurortine atostogų vie
tove. Daugelio metų tyrinėji
mai, kuriuos esu atlikęs Toba
go saloje, sako dr. Edgars, ati
dengia visai naują, ryškų, spal
vingą ir garbingą Latvijos isto
rijos dalį.

Trinidado ir Tobago saloms 
neseniai gavus nepriklausomy
bę, jungtinė šių salų vyriausybė 
pradėjo domėtis savąja istorija. 
Anglų viešpatavimo laikotarpy
je betkoks domėjimasis olan
dų, latvių, prancūzų, ispanų lai
kais Trinidado ir Tobago istori
joje buvo nutylimas ar net sle
piamas. Visai neseniai, kai ang
lų kartografų grupei buvo pa
vesta paruošti naują Tobago že
mėlapį, buvo mėginama “atitai
syti” 350 metų senumo “klai
dą”: pakeisti “Great Courland 
Bay” į geriau angliškai skam
bančią “Courtland Bay”. Vieti
nė valdžia po pakartotinių isto
rikų, įskaitant ir šių eilučių au
torių dr. Edgars Andersons, in
tervencijų privertė minėtąją 
anglų kartografų komisiją “iš
taisytuosius” žemei apius per
spausdinti ir “pasitaikiushi klai
dų” nebepakartoti.

Trinidado ir Tobago archy
vuose randama daug istorinės 
medžiagos, liudijančios apie is
torinę šių salų praeitį. Doku
mentai liudija, kad Kuržemės 
hercogai ir vietiniai administra-

toriai jau tuo laiku buvo labai 
liberalūs. Kolonijoje toleravo 
absoliučią tikėjimo laisvę, 
me laikotarpyje panaikino 
giją. Buvusieji vergai tapo 
vais žemės savininkais 
amatininkais.

Pagal Venecuelos latvių ev. 
liuteronų parapijos b i u 1 e tenį 
“Vestis” numatoma, kad šiame 
istorinės reikšmės sąskrydyje š. 
m. birželio mėn. Tobago saloje

Ta- 
ver- 
lais- 
arba

vaus šio krašto latvių ev. liute- 
ronių pastorius Romans R. 
Reinfelds. Taipogi laukiama 
gausių ekskursijų ne tik iš Ve- 
necuelos, bet ir iš kitų kraštų 
bei kontinentų.

Vladas Venckus
(Iš latvių kalbos pagal dr. Ed
gars Andersons straipsnį “Ves
tis” nr. 278, 1976 m. vasario m.)

c Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

mo laikais. Visos pobūvio daly
vės jai palinkėjo ilgiausių me
tų. M. F. Yokubynienė

Toronto Maironio mokyklos mokinė 
deklamuoja metinio vakaro progra
moje Nuotr. S. Dabkaus

■
743-0100

j Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai,
_____ Į žemės investacijos

FRANK BARAUSKAS, F.R.I., R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor
3828 Bloor Street West ® Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIAI, DAUGIABUČIAI (condominiums)

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty 
Raštinės telefonas 305/844-5500, namu: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

DTfe INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS agency------------------------------------------------------------- LTD

Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

Tel. įstaigos: 233-3334 ir 231-2661, namų 233-4446
3828 Bloor Street W., Islington, Ontario M9B 1K8

(Prie Kipling ir Six Points Plaza)
Žinotina apie namų drauda:

Dauguma draudos bendrovių reikalauja apdrausti namą 80% iki 
100% atstatymo kainos. Kitaip, įvykus ir mažam nuostoliui, bendrovė 
nėra įpareigota pilnai padengti nuostolį

Jeigu turite klausimų apie betkokią draudą, kreipkitės — 
paaiškinsime. Valteris Drešeris

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

OKULISTAS

• i Visais kelioniųV IU1SAS reikalais betkur
Al' Seasons Travel,
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531
Toronto, Ontario M6R 1x3 n..o n v. r iki 7 v. v.

L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

_ * Namu — Gyvybės
AUtBiAt ★ Automobiliu

< VW * Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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Anapilio žinios

Telefonas: 277-1270
— Šį sekmadienį — kurijos įsa

kyta rinkliava “Share Lent”. Ji ski
riama Toronto šv. Augustino kunigų 
seminarijos išlaikymui ir nepasitu
rintiems kraštams. Auka įjungiama 
į sekmadieninį vokelį ir surenkama 
per vieną rinkliavą.

— Gavėnios rekolekcijos bus D. 
Savaitę; prasidės D. Ketvirtadienį
7.30 v. v. ir baigsis Velykų dienos 
pamaldomis. Rekolekcijas ves kun. 
dr. Viktoras Rimšelis, marijonas iš 
Čikagos.

— Praėjusį sekmadienį Anapilio 
salėje įvyko Kanados lietuvių spor
tininkų XXII-sios žaidynės.

— Anapilio Jaunimo Būrelio su
eigos būna trečiadieniais, 7.30 v. v., 
Anapilio salėje.

— Montrealio AV parapijos cho
ras, sol. G. Čapkauskienė ir vyrų ok
tetas Atvelykio šeštadienį, balandžio 
24, koncertuoja Anapilio salėje. Šį 
parengimą globoja KLK Moterų dr- 
jos šios parapijos skyrius, vadovau
jamas S. Petraitienės.

— Pamaldos šį šeštadienį: 10 v. 
r. metinės už a. a. Eleonorą Zemla- 
Mozūraitę, 11 v. metinės už a. a. Jo
ną Beržinską (abejos pamaldos lai
komos Prisikėlimo šventovėje); šį 
penktadienį, 8 v. r., už a. a. Petronė
lę Jagėlaitienę; sekmadienį: 10 v. r. 
už a. a. Moniką Jakulienę, 11 v. už a. 
a. Romualdą Benotą ir p. p. Matule- 
vičių-Kronų geimų mirusius.

— Pakrikštyta: Daina R. Batūraitė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Gavėnios choro repeticijos — 

kas antradeinį, 8 v. v.
— Gavėnios moterų apmąstymo 

vakaras — balandžio 10 d. 7 v. v.
— Moterų draugijos susirinkimas 

— šį sekmadienį, balandžio 4 d., po 
pamaldų pas p. Delkuvienę.

— Šį ketvirtadienį — konfirman- 
tų pamokos: 6.30—7.30 v.v. ir 7.35—
8.30 v. v.

— Taip pat šį ketvirtadienį, 8.30 
v.v., par. turto komitetas renkasi po
sėdžio šventovėje.

— Pamaldos sekmadienį su sek
madienio mokykla 9.30 v. ryto.

PADĖKA
Savo 25-rių metų vedybinės su

kakties proga sulaukėme daug nuo
širdaus dėmesio. Reiškiame nuošir
džią padėką kun. B. Bagdonui, OFM, 
už pobūvyje sukalbėtą maldą bei gra
žius linkėjimus. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame pobūvio rengėjams, ypač 
jo iniciatorei Adai Jagėlienei, ir jos 
vyrui už gražią lietuviškų šokių mu
ziką; Aloyzui Šlekiui už gražius žo
džius bei pobūvio pravedimą; A. Rin- 
kūnui už išsamią kalbą; J. Staliorai- 
čiui už eilėraštį; Albertui Kamins
kui už priminimą jaunystės dienų 
Šiauliuose. Gili padėka vyresniajam 
pabroliui L. Lėmanui, negalėjusiam 
dalyvauti mūsų šventėje ir atsiuntu
siam šiltus žodžius iš Vankuverio. 
Pagaliau neužmirštamas ačiū visiems 
draugams už vertingą dovaną.

Lorencų šeima

NUOŠIRDUS AČIŪ 
mieliems bičiuliams ir pažįstamiems, 
lankiusiems mane ligoninėje ir apdo
vanojusiems. Taip pat ačiū. Lietuvos 
Kankinių parapijos kunigams ir K. 
L. Katalikių Moterų Dr-jos skyriui, 
Prisikėlimo parapijos kunigams,“Gin
taro” tėvų-rėmėjų komitetui. “TŽ”re- 
daktoriams, administracijai ir pagal
biniam personalui, taip pat spaustu
vėje dirbantiems, ypatingas ačiū už 
parodytą dėmesį, gėles ir dovanas.

, Jūsų — K. Rusinas ir šeima

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

JONAS BANYLIS atleika visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

RETA PROGA — parduodamas ge
ram rajone, dvejų metų senumo na
mas; 3 miegamieji, 2 pilnos prau
syklos, 2 balkonai, didelis, šviesus 
salonas ir valgomasis, talpi virtuvė; 
šaldytuvas, plyta, indų plovimo ma
šina; sandėliukas, skalbykla, garažas, 
maudymosi baseinai, pirtis, sporto 
kambariai ir aikštės; tik per gatvę 
— TTC. Kaina S43.500. Tel. 622-3402, 
Toronte.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-2256,_______________________
SPRINGIIURST BEACH parduoda
mas pilnai apstatytas ir gerai izo
liuotas ant dvigubo sklypo (100’ x 
150’) vasarnamis: 4 kambariai ir vir
tuvė su visais patogumais, elektros- 
alyvos šildymas ir židinys. Tinkamas 
naudoti vasarą ir žiemą. Skambinti 
tel. 759-8118 Toronte.
MIKOLAI N IS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambi” 
ti 769-5024, Toronte.

MIAMI BEACH arti vandenyno ne
brangiai išnuomojami kambariai ir 
dviejų miėgamųjų apartamentas su 
“Florida room” savaitėms, mėne
siams ar metams. Skambinti telefo
nu: 305-868-8697.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame Karolį, Vy

tautą ir Eugenijų Abromaičius, Van
dą Jasinevičienę ir Emiliją Čepienę, 
mirus Lietuvoje jų mamytei.

— Metinis parapijos susirinkimas 
įvyko kovo 28 d. Dalyvavo nemažas 
skaičius parapijiečių. Visos tarybos 
sekcijos padarė pranešimus iš sa
vo veiklos. Buvo išrinkti 9 nauji par. 
tarybos nariai: Eug. Abromaitis, Alb. 
Arlauskas, Vyt. Bireta, Alg. Čepas, 
A. Karkienė, Al. Kuolas, Myk. Petru-, 
lis, Raimundas Sungaila, Vyt. Tasec- 
kas.

— Praėjusį sekmadienį mūsų šven
tovėje pamokslus sakė svečias kun. 
Leonardas Andriekus, OFM, Ken- 
nenbunkport vienuolyno vyresnysis.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis; ligoniai ir seneliai aprūpi
nami sakramentais.

— Ateinantį sekmadienį, bal. 4, 
bus speciali vyskupijos rinkliava, va
dinama “Share Lent”, kunigų semi
narijos išlaikymui ir neturtingiems 
kraštams paremti. Mūsų rinkliava 
skoloms mažinti nukeliama į balan
džio 11 d.

— Metinės par. rekolekcijos pra
sidės šį sekmadienį, bal. 4. Vedėjas
— kun. dr. V. Rimšelis, marijonas. 
Pamokslai sekmadieniais — per vi
sas Mišias, šiokiadieniais — rytą 9 
v., vakare 7.30 v.; šeštadienio vaka
re nebus nei Mišių nei pamokslo.

— Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pamokos įvyks 
įprasta tvarka.

— Trečiadienį, bal. 7, dėl rekolek
cijų pensininkų pobūvio nebus.

— Jaunimo susikaupimas — ba
landžio 4 d., 5 v.p.p., mūsų švento
vėje. Bus Mišios, pamokslas ir išpa
žintys. Kalbės kun. dr. V. Rimše
lis.

— Mišios šeštad., 8 v. — už Pran
ciškų Tamošiūną, užpr. M. J. Tamo
šiūnų; 8.30 v. — už Karoliną Vaitie
kūnienę, užpr. J. Vaitiekūnaitės; 9 
v. — už Mikaliną ir Jadvygą, užpr. 
N. Pečiulytės; 9.20 v. — už Alfon
są Barauską, užpr. P. Skirgailienės; 
sekmad., 8 v. — už Povilą Genį, užpr. 
J. Genio; 9 v. — už Jurgį Smolskį; 
užpr. J. Smolskienės; 10 v. už para
piją; 10.45 v. — tretininkų intenci
ja; 11.30 v. už Juozą Martinaitį, 
užpr. S. Martinaitienės; 7 v.v. — už 
Joną ir Karoliną Zarembas, užpr. 
Aid. Zarembaitės.

— Pakrikštyta: Matthew William, 
Danutės Baltrus ir Grant Bonner sū
nus; Rene Joseph, Danutės Pusvaš- 
kytės ir Jacques St. Denis sūnus.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 25 d. posėdyje naujai iš

rinkta LN valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. J. Strazdas, vicepirm. 
St. Kuzmas, sekr. T. Stanulis, ižd. 
Algis Senkus, personalo reikalams 
Audrius Šileika, parengimų — Albi
na štuopienė ir Marija Vaitkienė, 
statybos — O. Delkus ir R. Sonda, 
elektros bei ūkio — B. Jackus ir J. 
Cicėnas. Be to, valdybos nariai suda
rė įvairias čia nepaminėtas komisi
jas.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo apie 240 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė: M. Malcienė iš 
Montrealio, Pranas Tumas iš Detroi
to, E. A. Sagevičius iš Sarnijos (dvie
jų asmenų parašai neišskaitomi).

— Kovo 28 d. įvyko LN Moterų 
Būrelio metinis susirinkimas. Priim
tas Būrelio statutas, aptarti Velykų 
pietų ir meno parodos reikalai, iš
rinkta dvejiem metam nauja valdy
ba. Valdybon išrinktos: Birutė Ab- 
romaitienė, Benita Bedarfienė, Biru
tė Borisienė, Konstancija Butienė, 
Elena Delkuvienė, Aldona Jankaitie- 
nė, Petra Jankaitienė, Ada Jucienė, 
Elvyra Ranosz, Aldona Skilandžiū- 
nienė ir Teresė Zaleskienė. Revizi
jos komisija palikta ta pati: L. Ma- 
čionienė, L. Matulevičienė, L. Novo- 
grodskienė.

— Atvelykio sekmadienį, balan
džio 25, bus paruoštas Velykų sta
las LN Moterų Būrelio Karaliaus 
Mindaugo menėje. Būtų gera, kad 
dalyvautų daug jaunimo. Bus ridinė- 
jami margučiai. Bilietai — $6, pensi
ninkams ir studentams — $4, jau
nimui iki 18 m. $2. Gaunami LN 
raštinėje, pas valdybos narius ir sek
madienio popiečių metu prie infor
macijos stalo.

— LN bibliotekai padovanojo kny
gas: Ona Indrelięnė 34, p. Pupeika 3 
ir Stefa Ceponienė 1. Biblioteka dė
koja.

-— LN nario įnašus sumokėjo: Ge
rardas Balčiūnas $100, St. K. $75, 
Valerija Cuplinskienė, — $50, Euge
nija Ginčauskas $40, Leo Tilindis 
$25, Ignas Nastajus $20, Viktoras 
Kaknevičius $15, Gina Ginčauskaitė, 
Eduardas Ginčauskas, Jonas Tunai
tis ir Dalia Vaškevičiūtė po $10.

— Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo pamaldos už mirusius klubo 
narius bus balandžio 27, antradienį, 
12 v., Prisikėlimo šventovėje. Pietūs
— 1.30 v. p.p. LN.

JIEŠKOMAS PIRKTI vasarnamis ar 
švarus statybai tinkamas sklypas lie
tuvių gyvenamame rajone prie van
dens ar netoli jo Wasagoj bei kitur. 
Siūlant rašyti ar skambinti K. Dau
niui, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont., tel. 533-9030.

GĖLĖS ĮVAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Visus kviečiame atsilankyti į neseniai iš okupuotos Lietuvos imigravusių menininkų

$10; gaunami sekmadieniais

Koncertuos: plačiai žinomi smuikininkai —
DANA POMERANCAITĖ-MAZURKEVIČIENĖ ir
JURIS MAZURKEVIČIUS,
akompanuojami pianisto JONO GOVĖDO

K.Cllį}ėS ’ redaktorc AUŠRA-MARIJA JURAŠIENĖ 
ir režisorius JONAS JURAŠAS

VAKARIENĖ~ mažojoje Anapilio 
salėje po programos

BILIETAI — į koncertą $3, į koncertą ir vakarienę — 
parapijų salėse. Bilietus į vakarienę prašoma
įsigyti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas Rengėjas — Anapilio taryba

balandžio 11 
Verbų 
sekmadienį,

ANAPILIO 
salėje

S 
0

Maloniai kviečiame i Udi'(l S (iĖ l ()

& MENINĖ PROGRAMA:
• sol. G. Čapkauskienė ir 

akompaniatorius J. Govėdas
gg* •. Montrealio Aušros Vartų choras, 
gfe vadovaujamas M. Roch

• vyrų oktetas, vad. sol. A. Keblio
• ŠOKIAMS gros estų orkestras 

įvairus bufetas, gėrimai, loterija

balandžio 24, šeštadienį, J
6.30 v.v., ANAPILIO salėje

ĮĖJIMAS suaugusiems — $4, jaunimui — $3. STALAI 
(po 10 asmenų) ir bilietai užsakomi: O. Ažubalienė tel. 
766-7040, M. Norkienė 767-6247, V. Ottienė 654-4961, Stf. 
Petraitienė 767-5526, M. Žėkienė 656-4688, p. Marijošienė 
(Margio vaistinė) 535-1944. BILIETAI gaunami sekma
dieniais po pamaldų ir koncerto dieną prie įėjimo (jei liks)

OtMO XKJO<S

i! MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Didžio sios Savaitės pamaldų 
tvarka: D. Ketvirtadienį — 7.30 v. 
v., D. Penktadienį — 3 v. p. p., D. 
šeštadienį — 6.30 v. v., Velykų sek
madienį — 6.30 v. r. Prisikėlimas, 
sekmadienio Mišios — 11 v. r.

— Visi kviečiami atsilankyti į Ve
lykų ryto pusryčius parapijos svetai
nėje. Tai bus antri tokie pusryčiai 
parapijos istorijoje. Pirmieji buvo 
1973 m. Juos organizavo par. klebo
nas, par. komiteto pirm. K. Ambra
sas, nariai — J. Staniulis, A. Norke- 
liūnas, A. Šmitas, J. Asipavičius, VI. 
Giriūnas. Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto, nes visos vietos rezervuotos, 
ir atsivesti savo jaunimą, kad pama
tytų velykinius lietuvių papročius.

— Neatsiėmusieji pakvietimų pa
jamų mokesčiui prašomi tai padary
ti sekmadienį po pamaldų.

— Kredito unijos “Litas” metinis 
susirinkimas su vaišėmis įvyko kovo 
20 d. parapijos salėje.

— Kovo 21 d. po 11 v. pamaldų 
par. svetainėje parapijos chorui su
ruoštas pobūvis, kuriame buvo pa
gerbti Juozai.

— Pernai išmokėta $4.000 skolos; 
liko išmokėti — $16.000. Prieš 15 
metų, t. y. prieš kun. dr. F. Jucevi
čiaus atėjimą, buvo $170.000 skolos. 
Tai buvo įmanoma padaryti dėlto, 
kad mūsų parapija yra vieninga, 
darbšti ir turi sumanų kleboną.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijos bus Di

džiosios Savaitės pirmadienį, antra
dienį ir trečiadienį. Jas ves kun. J. 
Vaišnys, SJ.

— Tradicinį Velykų stalą rengia 
katalikės moterys Atvelykio sekma
dienį — balandžio 25 d. AV par. sa
lėje.

— A.a. Petronėlė Matucevičienė 
mirė naktį iš kovo 13 į 14 d. Royal 
Victoria ligoninėje. Palaidota iš AV 
par. šventovės Notre Dame kapinėse. 
Jos liūdi ypač sūnus Juozas ir dukra 
Petrutė Ivanauskienė su šeimomis.

“Lito” augimas. 1975 metai buvo 
rekordiniai — pirmą kartą “Lito” 
valdomų kapitalų prieauglis viršijo 
vieną milijoną dolerių, o apyvarta 
pasiekė 27 mil. dol. Pajamų gauta 
per pusę milijono dol. 1974 m. ba
lansas buvo — $5,042,830, 1975 m. — 
$6,211,064, 1976. II. 29 — $6,337,433; 
paskolos 1974 m. $4,504,507, 1975 m. 
— $5,362,873, 1976. II. 29 — $5,628,- 
941; pajamos 1974 m. — $440,930, 
1975 m. — $560,272; nariams už san
taupas išmokėta 1974 m. — $336,058, 
1975 m. $427,208; atsargos kapitalai 
1974 m. — $139,960, 1975 m. — 
$160,085, 1976 m. — $160,085; narių 
1974 m. — 1,614, 1975 m. — 1,695, 
1976. II. 29 — 1,702. Organizacijų 
bei lietuviškos veiklos paramai 1975 
m. išleista apie $4000, neskaitant su
mų skelbimams, loterijoms ir pana
šiems dalykams. Pr. R.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Lietuvos Šaulių Sęjungos Tremtyje
6 visuotinio atstovų • Y B © B • 

suvažiavimo Toronte f |B
proga rengiamas rrr,rrr,,,r,rtrr,,„r„r,,rr„^į^trrrrrrrrr

BANKETAS.SWAT& B w SB. fe S 1?' '0 fcgr S su gėrimais ■
• Meninę programą atliks ansamblis"Gintafas", vad. J. ir R. Kadasiejų.
• Šokiams gros 5 asmenų estų orkestras. ® įėjimas — $8 asmeniui.

• Pakvietimai gaunami V. Bačėno kelionių biure, 2224 Dundas Street West, 
tel. 533-3531 arba tel. 537-2869. Visus atsilankyti ir susitikti su atvykusiais į 
suvažiavimą maloniai kviečia — SUVAŽIAVIMO RENGĖJŲ KOMITETAS

Atvelykio 
šeštadienį, 
balandžio 
24 dienę, 
8 v. vakaro 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6,0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................ 11.0%

Taupomąsias s-tas ............... 8.25% Nekiln. turto ........................ 10.75%
Term. ind. 1 m. .9.5% Čekių kredito ....................... 12.0%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

9.75%
10.0%

Investacines nuo .................. 11%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Sere 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 nedirbome vosarq nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Toronto Maironio mokykloje 
po žiemos atostogų pamokos 
prasidės balandžio 3, šeštadienį. 
Tą dieną klasėse vyks mokinių 
iškalbos konkursas. Tris geriau
sius iš klasės išrinkti auklėto
jams padės mokinių tėvai: dr. 
B. Jonienė, dr. J. cuplinskienė, 
N. Banelienė, A. Šukys ir D. Ka
lendra. Balandžio 10 d. tas pats 
konkursas bus vykdomas ketu
riose mokinių grupėse. Kiek
vienai grupei skiriamos 3 pre
mijos. Premijų komisija — dr. 
B. Jonienė, A. Šukys ir D. Ka
lendra. Vedėjas

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų dr-ja kartu su es
tų ir latvių tokiomis pat draugi
jomis š.m. balandžio 3 ir 4 d. 
Prisikėlimo parapijos Parodų 
salėje rengia parodą. Atidary
mas — balandžio 3 d., 12 v. Ją 
atidarys Ontario parlamento na
rė Secretary of Social Develop
ments Hon. Margaret Birch. 
Paroda bus atidaryta šeštadie
ni iki 6 v.v. ir sekmadienį nuo 
10 v. r. iki 6 v. v. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Įėjimas nemo
kamas. Valdyba

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga rengia vie
šą paskaitą tema “Nuosavybės 
ir nuomininkų klausimai” ba
landžio 6, antradienį, 7.30 v.v., 
L. Namuose. Visi suinteresuo
ti kviečiami dalyvauti.

Smuikininkai Dana Pomeran- 
caitė - Mazurkevičienė ir Juris 
Mazurkevičius garsėja savo 
koncertais Š. Amerikoje ir Eu
ropoje. š. m. kovo 6 d. jiedu 
koncertavo Niujorko Lincoln 
Center, kur atliko Telemanno, 
Leclair, Prokofievo, Spahro ir 
Mocarto kūrinius. Koncertą glo
bojo gen. Kanados konsulatas 
ir Londono, Ont., universitetas. 
Jame dalyvavo gana daug lietu
vių. Koncerto proga Lincoln 
Centro savaitiniame kataloge 
buvo įdėtos smuikininkų bio
grafijos.

Aušra ir Jonas Jurašai, nese
niai atvykę į laisvąjį pasaulį iš' 
okupuotos Lietuvos, aplankė ne
maža lietuvių kolonijų V. Vokie
tijoje, Britanijoje ir JAV-se. 
Pirmą kartą jiedu atvyks į Ka
nadą (Torontą-Mississaugą) ba
landžio 10-11 d.d. ir prabils į 
tautiečius balandžio 11, sekma
dieni (ne balandžio 17, kaip per 
klaidą buvo išspausdinta 13 
“Tž” nr.), 4 v.p.p., Anapilio sa
lėje. Kalbės apie būklę Lietu
voje, kokia ji iš tikrųjų yra. A. 
Jurašienė ilgą laiką dirbo kaip 
redaktorė knygų leidykloje, o JĮ. 
Jurašas — kaip teatro režiso
rius. Prie jų žodžio jungsis žy
mieji smuikininkai, taipgi nese
niai atvykę iš Lietuvos, būtent, 
Dana Pomerancaitė-Mazurkevi- 
čienė ir Juris Mazurkevičius 
(jiedu gyvena Toronte). Tai 
naujai iš pavergtos Lietuvos at
vykusių popietė, į kurią kviečia 
lietuviškąją visuomenę rengėjai 
— Anapilio taryba (žiūr. skel
bimą).

Norintieji užsisakyti bilietus 
į šį renginį iš tolimesnių vieto
vių prašomi skambinti tel. 766- 
3726 P. A. Ščepavičiams.

Toronto apylinkės valdybos 
iniciatyva kovo 26 d. Prisikėli
mo par. salėje įvyko atsidėkoji
mo pobūvis praėjusių metų lie
tuvių Karavano talkininkams. 
Pobūvis praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje. Apyl. pirm. V. Bi
reta supažindino svečius su se
kančiu Karavanu. Daugelis da
lyvių žadėjo pagelbėti ir sekan
čio Karavano paruošime. Valdy
bos narė H. Simanavičienė 
CBC radijo stotyje įkalbėjo pro
gramą apie lietuviškus maisto 
patiekalus, turėtus Karavane. 
Pernai lietuvių paviljonas “Vil

nius” už maistą laimėjo pirmą 
vietą. Kartu buvo įteikta Hamil
tono mergaičių choro “Aidas” 
plokštelė, kuri bus panaudota 
CBC radijo, skelbiant bendruo
sius Karavano pranešimus. Se
kantis apyl. valdybos posėdis 
bus balandžio 1 d., 7.30 v.v., 
Anapilyje.

Baltietiškų studijų konferen
cija rengiama š.m. gegužės 20- 
23 d.d. Columbia universitete 
Niujorke. Bus įdomių temų ir 
studentams. Prof. W. C. Jaske- 
vičius (J askiewicz) vadovaus 
simpoziumui “Baltistica and the 
College Curriculum”. Dalyvaus 
mokslininkai iš įvairių kraštų. 
Dalyvaujantiem studentam duo
dama nuolaida. Kreiptis: AABS 
Conference, 366 86th St., Brook
lyn — New York 11209.

Penktoji Š. Amerikos lietuvių 
dainų šventė planuojama Toron
te 1978 m. Tuo reikalu jau sku
biai vyksta pasitarimai su PLB 
ir JAV LB valdybomis bei mu
zikais. Kovo 18 d. Klevelande 
įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo muzikai iš JAV A. Mi
kulskis ir A. Jurgutis, St. Barz- 
dukas, KLB pirm. J. R. Simana
vičius, sol. V. Verikaitis, muz. 
J. Govėdas ir kt.

Ročesterio lituanistinės mo
kyklos mokiniai, talkinę JAV 
Liet. Bendruomenės paskelbta
me lietuviškos spaudos vajuje, 
surado ir “T. žiburiams” du 
naujus prenumeratorius — Vy
tį V. Lėlį ir R. Kiršteiną. Laiš
ke “Tž” administracijai tie tal
kininkai pridėjo ir savo linkėji
mą: “šiltų pavasario vėjų!” Dė
kojame jauniesiems spaudos 
talkininkams ir linkime jiems 
geriausios sėkmės moksle.

A+A

D a i 1 ės ir literatūros vakarą 
kovo 27 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje surengė KLK Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo par. skyrius. 
Dailei atstovavo dail. V. Vizgir
da iš Bostono, o poezijai — kun. 
L. Andriekus, OFM, iš Kenne- 
bunkporto. Dailės parodą atida
rė dail. T. Valius įvadinėmis pa
stabomis apie dail. V. Vizgirdos 
kūrybą ir jos autorių. Padėkos 
žodį tarė V. Vizgirda, pabrėžda
mas išliekamąją lietuvių kultū
ros reikšmę. Po jo žodžio gau- ■ 
sūs žiūrovai gėrėjosi 28 dailinin
ko paveikslais, kurių kaina — 
nuo $200 iki $650, vaišinosi ka
va ir dalinosi įspūdžiais.

Antroji vakaro dalis buvo 
skirta poezijai. Kun. L. Andrie
kus atvyko su naujausiu savo 
poezijos rinkiniu “Už vasaros 
vartų”. Kun. Pr. Gaidai tarus 
įvadinį žodį, svečias ne tik skai
tė įvairiaspalvę savo poeziją, 
bet ir ją lydėjo savo asmeni
niais komentarais bei pastabo
mis apie meną. Ištisą valandą 
klausytojai įdėmiai sekė jo skai
tomus eilėraščius. Daug kas įsi
gijo naujausią jo rinkinį ir gavo 
autografinį įrašą. Vakarui 
sklandžiai vadovavo skyriaus 
pirm. Br. Sapijonienė, talkina
ma uolių narių. Vakaro dalyvių 
tarpe buvo svečių bei viešnių ir 
iš tolimų vietovių — rašyt. J. 
Jankus, dail. Alf. Dargis su žmo
na iš Ročesterio, A. Tamošaitie
nė ir A. Tamošaitis iš Kingsto- 
no. S.

Baltijos valstybių konsulų at
silankymą Kanados senato posė
dyje kovo 10 d. įrašė kaip mi
nėtiną įvykį oficialus leidinys 
“Debates of the Senate” š. m. 
123 tome 165 nr. Sen. P. Yuzyk 
supažindino senatorius su Esti
jos gen. konsulu I. Heinsoo ir 
Latvijos — E. Upenieks ir tarė:

Dail. A. ir A. Tamošaičiai iš 
Kingstono kovo 27 d. lankėsi 
Toronte, dalyvavo dailės bei li
teratūros vakare ir neoficialia
me sukaktuvinės šventės komi
teto posėdyje - pobūvyje. Ja
me dail. A. Tamošaičiui buvo 
įteikta buvusių šventės dalyvių 
ir rengėjų dovana — čekis. Su
kaktuvininkas tarė nuoširdų pa
dėkos žodį jo sukaktuvinės šven
tės rengėjų komitetui ir visas 
bei visus apdovanojo savo gra
viūromis, kurių buvo per 50; L. 
Namams per jų pirm. J. Strazdą 
įteikė savo paveikslą. Pobūvio 
metu dail. A. Tamošaitienė, 
kaip buvusi jo mokinė, pranešė, 
kad steigiamas A. Tamošaičio 
Tautodailės Institutas. Kol kas 
tai esanti tiktai idėja — organi
zacinė forma ir programa išryš
kės vėliau.

Garsioji vienuolė misijonie- 
rė, dirbanti Indijoje, Motina Te
resė kalbės Toronto visuomenei 
balandžio 29, ketvirtadienį, 7.30 
v. v., Toronto universiteto Con
vocation salėje. Įėjimas — $3. 
Bilietų reikalu kreiptis: Youth 
Corps, 56 Bond St., Toronto, 
Ont.

“Bloor West Villager” mėn
raštis kovo'laidoje išspausdino 
Pr. Alšėno rašinį “Genocide in 
Baltic States” ir įdėjo autoriaus 
nuotrauką. Jame autorius su
glaustai pavaizduoja komunisti
nę vergiją Baltijos kraštuose. 
Esą ji gali ateiti ir Kanadon, 
jeigu laisvasis pasaulis nebus 
vieningesnis.

Į patariamąją daugiakultūrę 
Ontario tarybą paskirti 6 nauji 
nariai. Dabar taryboje yra 30 as
menų. Jos pirmininku neseniai 
paskirtas dr. G. Korey, lenkų 
kilmės, Ryersono instituto vice- 
rektorius. Naujai paskirtieji: re
daktorė Ruth Gordon, škote;

ARIZONA. Norintieji apsigyventi 
Arizonoje ir įsigyti nekilnojamą tur
tą geromis sąlygomis kreipkitės pas 
Donatą Zakarą, 1239 E. Las Palmari- 
tas, Phoenix, Arz. 85020, tel. 602-997- 
5218. Toronte informacijų teirautis 
536-1901.

diplomuotam teisininkui

RAPOLUI SKIPIČIUI mirus, 
dukteriai MARIJAI ir jos vyrui LEONUI 
GARBAČIAUSKAMS nuoširdžių užuojautą 
reiškia —

F. M.Jonynai

Mes laukėm ir einančio pareigas 
generalinio Lietuvos garbės konsulo, 
bet kažkas jį sutrukdė, šie svečiai
atvyko į ketvirtąjį baltiečių vaka
rą. .., kuriame dalyvaus senato pir
mininkė, keletas vyriausybės minis- 
terių, ambasadorių, kelių ambasadų 
atstovai, daugelis senatorių ir atsto- 

-,vų rūn,lI narių. Nuoširdžiai sveikina- 
nu?e kiekvieną šių konsulų senato po- 

sėdžių salėje.
saugykla/

Aleksandrijos burmistras Bru
no Massie, prancūzas; darbų 
prižiūrėtojas G. W. Parker, juo
dosios rasės atstovas; gyd. L. G. 
Polymenakos, graikas; rangovas 
Antonio Rūsčio, italas; teisinin
kas J. R. Shiff,-Q. C., žydas. Lie
tuvių taryboje nėra. Kaip sek
retorė joje dirba E. Kaveckaitė- 
Szalowska.


