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Originalūs užmojai
Kalbėti lietuviškomis temomis saviesiems nėra sunku, bet 

prabilti kitataučiams — gana nelengva. Iki šiol yra buvę įvairių 
bandymų, tačiau nevisi jie buvo sėkmingi. Atsimename pvz. gra
žias Hamiltono aukuriečių pastangas išeiti angliškojon arba apla
mai kitataučių publikon su rašytojo V. Landsbergio “Penkiais 
stulpais”. Deja, negalėtume sakyti, kad pastangos buvo sėkmingos, 
nes jos pasiekė labai negausią publiką. Kiek geriau sekėsi latvių 
studentams, kurie tą patį veikalą suvaidino Toronto universiteto 
studentams. Jie susilaukė gausių žiūrovų ne tiek veikalo tematika, 
kiek jo originalumu. Panašus atvejis įvyko Čikagoje su lietuvių 
studentų užmoju kitoje srityje, būtent, religinėje — visuomeninė
je.. Ten veiklių jaunuolių grupė sugalvojo originalų protesto būdą 
prieš religijos persekiojimą Lietuvoje — budėjimą prie Čikagos 
katalikų katedros. Jiė norėjo tą budėjimą surengti pačioje kated
roje, bet negavo leidimo. Dėlto jie įsirengė pakylą prie katedros, 
arti gatvės, ir nuo jos skaitė “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką” ištisas 40 valandų. Skaitė pasikeisdami, anglų kalba, kad visi 
praeiviai atkreiptų dėmesį. Be to, jiė dalino jiems lapelius, infor
muojančius apie religijos persekiojimą Lietuvoje. Į tokį originalų 
protesto būdą negalėjo neatkreipti dėmesio ne tik praeiviai, bet ir 
spauda.

★ * ★

Originalumas buvo pagrindinis motyvas pagauti kitataučių 
dėmesiui. Didmiesčiuose vyksta daugybė įvairiausių renginių, 
demonstracijų. Jų gyventojai prie tokių dalykų yra pripratę, ir 
dėlto tiktai nepaprasti dalykai gali patraukti jų dėmesį. Įvairūs 
demonstracijų rengėjai, eidami į gatves, turi arba sutelkti dideles 
minias, imponuojančias skaičiumi, arba sugalvoti orginalius būdus 
mažom grupėm, galinčiom patraukti minių dėmesį. Mes, lietuviai, 
niekad negalėsime sutelkti šimtatūkstantinių minių, užsimojusių 
išnešti viešumon tautinę Lietuvos kovą. Dėlto reika nuolat jieškoti 
originalių būdų prabilti į kitataučius įvairiose srityse — religinėje, 
kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje . . . Bet čia reikia kūrybinės 
iniciatyvos. Ir, kaip matyti iš įvairių bandymų, ji atsiranda dau
giausia jaunojoj kartoj arba su ja artimai dirbančiuose. Vyresnės 
kartos žmonėms tai duodasi sunkiau, nes jai originalūs užmojai 
yra gana svetimi. Tuo tarpu jaunosios kartos tautiečiams, užaugu
siems ar subrendusiems svetimuose kraštuose, tai natūralus daly
kas. Mūsų vyresnieji paprastai žiūri į jaunųjų iniciatyvą skeptiš
kai. Originalumas, kuris imponuoja kitataučiams, mūsiškių ne
kartą būna kritikuojamas kaip nepriimtinas dalykas. Dėlto jauni
mas kartais imasi iniciatyvos be vyresniųjų talkos.

* * *

Originalios iniciatyvos matyti ir lietuvių studentijoje. Kurį 
laiką mūsų studentija buvo lyg ir apmirusi, bet pastaruoju metu 
jaučiamas atgimimas, suaktyvėjimas. Girdėti, kad tai vienur, tai 
kitur atsiranda grupė studentų ar jiem artimų žmonių ir prasi
veržia į kitataučių visuomenę su originaliais projektais. Pvz. gra
žiai pasireiškė radijo srityje bostoniškių grupė. Kanados Londono 
studentai pasižymėjo Vasario 16 minėjimų rengimu unversiteto 
patalpose. Toronto universiteto studentai jau nepirmą kartą su-. 
rengė Lietuvių Dieną. Anksčiau jie rengdavo ją, pasinaudodami / 
lietuvių visuomenės parama ir jos dalyvavimu, šiais metais jie 
surengė Lietuvių Dieną savo jėgomis, bandydami prabilti vien į 
kitataučius studentus lietuvių menu, tautodaile, skaidrėmis ir 
panašiais dalykais. Girdėti, kad tai buvo gana sėkmingas renginys. 
Tai rodo, kad mūsų jaunimas sugeba prabilti į kitataučius. Šią 
jų iniciatyvą reikia skatinti bei remti, kad ji būtų kuo plačausia. 
Vyresniųjų talka čia taip pat sveikintina. Ji pvz. gražai pasirodė 
Montrealyje ir Otavoje, kur “Vaivorykštės” jaunimas su savo 
kūriniais išėjo viešumon. Vyresniųjų ranka taipgi sėkmingai pasi
rodė dail. M. K. Čiurlionio festivalyje, kuris buvo surengtas Ota
voje. Bet tai buvo tokie vyresniosios kartos žmonės, kurie dirba 
kanadiečių visuomenėje, jaučia jų psichologiją ir artimai bendrau
ja su lietuvių jaunimu. Bendros pastangos, atsiremiančios į kita
taučių psichologiją, atranda sėkmingus kelius lietuviškajai bylai 
į viešumą. Pr. G.

| Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ KGB PAREIGŪNAI NELEIDO ANDREJUI IR JELENAI SA

CHAROVAMS dalyvauti totorių veikėjo Mustafos Džemilovo teis
me Omske. TASSo agentūra juos apkaltino triukšmo kėlimu teis
mo salėje, smūgiais į trijų milicininkų veidus. Kadangi į Oms
ką neįleidžiami užsieniečiai, tikroji šio incidento versija paaiš
kėjo tada, kai A. J. Sacharovai grįžo Maskvon. Jokio triukšmo 
teismo salėje jiedu nekėlė, nes buvo sulaikyti prie jos durų. A. 
Sacharovas prisipažino smogęs dviem kagėbistam į veidą už įsta
tymo laužymą — neįleidimą salėn. Antausiu už stumdymą vienam 
kagėbistui atsilygino ir J. Sacharovienė. Ji buvo nustumta laiptais 
ir užsieniečiams žurnalistams parodė mėlynes ant kaklo ir vieno 
peties. Totorius M. Džemilovas, kovojantis už savo tautiečiu teisę

OF Mokytoju streikai
Kvebeko premjeras R. Bou

rassa streikuojančius šios pro
vincijos mokytojus bando su
grąžinti darban specialiu parla
mento potvarkiu, uždraudžian
čiu streikus bei mokyklinio dar
bo trukdymus 80 dienų laikotar
piui. Už kiekvieną nelegalaus 
streiko dieną mokytojų unijoms 
numatytos baudos nuo $5.000 
iki $50.000, paskiriems mokyto
jams — $50-$250. Į parlamento 
potvarkį 95.000 Kvebeko moky
tojų reagavo nelegaliu vienos 
dienos streiku. G. Levesque, tei
singumo ministerio, įsakymu dėl 
šio streiko buvo pradėtos bylos 
maždaug 100 mokytojų unijų. 
Net ir taikant joms mažiausią 
baudą, viena nelegalaus streiko 
diena unijoms atsieitų $500.000. 
Mokytojų sutartis yra pasibai
gusi 1975 m. liepos 1 d. Pagal 
senąją sutartį mokytojas su mi
nimaliomis kvalifikacijomis, ne
turintis darbo patirties, gauda
vo metinę $5.824 algą. Kitų mo
kytojų atlyginimai svyruodavo 
nuo šios sumos iki $18.860. 
Kvebeko vyriausybė ir švietimo 
vadybos mokytojams yra pasiū
liusios $8.617-$23.858 algas 
pirmaisiais naujosios sutarties 
metais. Mokytojų unijos reika
lauja $11.524-$24.194. Jų vadų 
teigimas, kad Kvebeko mokyto
jai gauna žemiausius atlygini
mus visoje Kanadoje, nėra visiš

kai tikslus. Jis tinka tik maž
daug 10% mokytojų, kurie su
daro augščiausią kategoriją. 
Pradinių mokyklų, gimnazijų ir 
kolegijų mokytojų streikai Kve
beke yra palietę net 1.200.000 
moksleivių bei studentų. Trys 
valdžios paskirti pareigūnai 
premjerui R. Bourassai pataria 
atsisakyti baudų už pirmą nele
galaus streiko dieną. Jie tikisi, 
kad mokytojų nuotaikas atvė
sins Velykų atostogos ir kad ne
susipratimus bus galima užbaig
ti sėkmingomis derybomis.

Ontario provinciją taip pat 
kamuoja gimnazijos mokytojų 
streikai kaikuriose vietovėse. 
Centrinės Algomos rajone mo
kytojų streiką po 35 dienų už
baigė parlamento potvarkis. 
Windsore dėl mokytojų pasi
rinktos dalinių streikų taktikos 
švietimo vadyba uždarė visas 
gimnazijas. Tie Windsoro gim
nazijų mokytojai jau 1973 m. 
paskelbė pirmąjį mokytojų 
streiką Ontario provincijos isto
rijoje, dar net neturėdami strei
ko teisės, kurią premjeras W. 
Davis suteikė tik prieš paskuti
niuosius provincinio parlamen
to rinkimus. Vidutinis Windso
ro mokytojų metinis atlygini
mas jau yra $17.000. Toronto 
rinkiminių apylinkių konserva
torių partijos atstovai savo kon
ferencijoje 140/7 balsų santy-

Baltijos valstybių — Estijos, Latvijos ir Lietuvos pašto ženklų paroda “Baltpex” buvo surengta Toronte š. m. ba
landžio 3-4 dienomis. Ją atidarė Ontario vyriausybės socialinio ugdymo ministerė Margaret Birch, kuriai R. Ka
minskaitė įteikia gėles Nuotr. A. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Vakarai prabilo apie Sadūnaitę
“Kodėl katakombos, pirmųjų 

kankinių pėdsakai, dar beveik 
po dviejų tūkstančių mėtų lan
komos, o žymiai didesnis nūdie
nos kankinių ' skaičius mirtinai 
nutylimas ir nežinomas? Kodėl 
mes Kankinių Bendriją vadina
me “Tylos Bendrija”, nors ji 
garsiai šaukiasi pagalbos? Ar 
mes irgi jaučiame kankinystę 
kaip didelę malonę?” Tokiais 
klausimais čekų išeivių vysku
pas Hnilica apibėrė prancūzus 
maldininkus, besilankančius Ro
mos katakombose.

Norėdamas parodyti, kad ir 
šiandien esama tokio pat gilaus 
tikėjimo kankinių, kaip ir pir- 
maisiai krikščionybės amžiais, 
tas pats čekų vyskupas savo lei
džiamajame biuletenyje “Pro 
fratribus” aprašė Mordovijos 
grięžto režimo lageryje kalina
mą Nijolę Sadūnaitę, nuteistą 
už “LKB Kronikos” rėmimą.

Vysk. Hnilicos paskelbtąją 
medžiagą apie tikėjimo kankinę 
tliojau panaudojo didžiausias 

kiu priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad premjero W. Da
vis vyriausybė jieškotų priemo
nių pakeisti nuolat besikarto- 
jantiems gimnazijos mokytojų 
streikams. Kaikurie atstovai 
netgi pasisakė už mokytojams 
suteiktos streiko teisės atšauki
mą. Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail” savo vedamuo
ju atkreipia skaitytojų dėmesį 
į mokytojams padarytas Anti
infliacinės Tarybos nuolaidas. 
Ji yra leidusi metinius 20-26% 
atlyginimų padidinimus moky
tojams, o kaikuriems pramonės 
darbininkams, turintiems ma
žesnį uždarbį už mokytojus, bu
vo patvirtintas tik 12,5% pakė
limas. Šio dienraščio duomeni
mis, vidutinis Toronto gimnazi
jos mokytojo atlyginimas nuo 
$16.056 pašoko iki $20.090. 
Prie algos prijungus papildo
mus priedus, vidutinis gimnazi
jos mokytojo atlyginimas buvo 
padidintas $4.381,95, nors kai
nų bei atlyginimų kontrolė mak
simalia suma visiems kanadie
čiams yra nustačiusi $2.400. 
Taigi, choroniškam mokytojų 
ašarojimui nėra jokio pagrindo. 
Neturi jo ir jų priekaištai To
ronto spaudai dėl tariamo vi
suomenės nuteikimo prieš mo
kytojus. Tai atliko ne spauda, 
bet patys mokytojai savo be
prasmiu streiku, nepaisiusiu 
moksleivių ateities.

Kanadoje šešias dienas viešė
jo ukrainietis matematikas Leo
nidas Plijuščas, pakviestas uk
rainiečių organizacijų, šį politi
nį kalinį sovietų kompartija 
1973-76 m. kankino psichiatri
nėje Dniepropetrovsko ligoninė- 

(Nukelta į 6 psl.)

NIJOLĖ SADŪNAITĖ, nubausta so
vietinio teismo Vilniuje trejais me
tais kone, stovyklos ir trejais metais 
ištrėmimo už “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” platinimą 

krikščionių savaitraštis Europo
je, leidžiamas vokiečių kalba, 
“Neue Bildpost” (III.21). Nijo
lės Sadūnaitės kalbą augščiau- 
siame teisme laikraštis vadina 
tokia nepaprasta, kad ji galėtų 
būti palyginta su pirmųjų am
žių kankinių aktais. “Apšmeižę 
ir nuteisę nekaltus žmones, kan
kinate juos kalėjimuose ir lage
riuose, todėl į betkokius teismo 
klausimus, kaip ir per tardymą, 
neatsakinėsiu, tuo protestuoda
ma prieš šią bylą” — kalbėjo ji.

Tardymo metu ši drąsi mote
ris buvo grasinama uždaryti psi
chiatrinėje ligoninėje. Vėliau 
teismo salėje, nagrinėjant jos' 
bylą, ją saugojo šeši kareiviai ir 
penki saugumiečiai. “Tai buvo 
nesąmoningas šios moters didy
bės pagerbimas”, — pastebi vo
kiečių laikraštis ir primena ki
tus Nijolės Sadūnaitės žodžius:

“Tiesos ginti nereikia, nes ji 
visagalė ir nenugalima! Tik 
klasta ir melas, būdami bejėgiai 
prieš tiesą, reikalingi ginklų, ka
reivių ir kalėjimų, kad pratęstų 
savo niekšingą viešpatavimą, ir 
tai tik laikinai. Teisingai sako
ma, kad šališka vyriausybė pati 
savo rankomis kasa sau duobę”.

“Neue Bildpost” cituoja taip, 
pat teisme pasakytą jos paskuti
nį žodį: “ši diena yra laimin
giausia mano gyvenime. Aš esu 
teisiama už “LKB Kroniką”, 
kuri kovoja prieš fizinę ir dvasi
nę žmonių tironiją. Reiškia aš 
esu teisiama už tiesą ir meilę 
žmonėms!... Man atiteko pavy
dėtina dalia, garbinga lemtis — 
ne tik kovoti už žmonių teises ir 
teisingumą, bet ir būti nuteis
ta. Su džiaugsmu eisiu į vergi
ją dėl kitų laisvės ir sutinku 
mirti, kad kiti gyventų... Kaip 
nesidžiaugti, kai visagalis Die
vas garantavo, kad šviesa nuga
lės tamsą, o tiesa — klaidą ir 
melą!... Trumpos žemės dienos 

ne ilsėtis duotos... Nelaimingas 
tik tas, kuris nemyli... O to ga
lima išmokti tik Jėzaus Kristaus 
mokykloje...”

Pabaigoje Nijolė Sadūnaitę 
prašė teismą įrodyti gerą valią 
ir išlaisvinti žmones 'iš kalėji
mų, lagerių ir psichiatrinių li
goninių. Tada ši tiesi krikščionė 
pradėjo savo kelionę į Mordovi
jos griežto režimo koloniją, kur 
ji bus laikoma iki 1978 m. “Ši 
moteris yra to verta, kad jauni
mo grupės ir moterų draugijos 
pasivadintų jos vardu ir mėgin
tų jai rašyti į lagerį:

Mordovskaja ASSR, 
pas. Javas, 
učr. Ž CH — 385-3.”

Taip baigia straipsnį apie N. Sa
dūnaitę savaitraštis “Neue Bild
post”.

“Gelbėkit Sadūnaitę!” — to
kiu raginimu į savo skaitytojus 
kreipėsi ir įtakingas V .Vokieti
jos katalikų savaitraštis ‘/Deut
sche Tagespost”. Aprašęs jos 
drąsią laikyseną teisme, laikraš
tis nurodo: “Nijolė Sadūnaitę 
nėra nei žinoma mokslininkė, 
nei garsi rašytoja. Ji neturi nei 
Vakaruose, nei Lietuvoje jokių 
galingų draugų, kurie galėtų ją 
užstoti. Ji yra tiesiog viena iš 
daugelio katalikų, kuri išpažino 
Kristų prieš galingą valstybės 
aparatą. Tačiau kaip tik dėlto,
— tęsia “Deutsche Tagespost”,
— mes turėtume ją ginti, net 
jei tik parašydami laišką jai, kad 
ji nepamiršta, o mūsų maldos 
ją lydi sunkiame kelyje, kuris 
jai dėl Kristaus atrodo pavydė
tinas”.

Kiek anksčiau panašiai rašė ir 
Lugane leidžiamas itališkai kal
bančios Šveicarijos dalies dien
raštis “Giornale del Popolo” 
(II. 3). Jeigu nuteistasis yra 
mokslininkas, rašytojas ar me
nininkas, tai dar atsiranda kas 
protestuoja, bet jei tai liečia ei
linį pilietį, tada niekas nekrei
pia dėmesio į jo žiaurų likimą, 
nors daug galėtų padaryti ke
lios eilutės laikraštyje, per radi
ją ar televiziją perduota žinia, 
laiškas ar paskambinimas tele
fonu.

Didžioji Europos spauda, — 
pastebi “Giornale del Popolo”,
— yra nejautri dramatiškoms ir 
didvyriškoms aukoms, kurių iš 
daugybės žmonių pareikalauja 
teisingumo ir laisvės troškulys. 
Viena tokia “nežinoma” ir savo 
likimui palikta auka, anot švei
carų laikraščio, yra Nijolė Sa- 
dūnaitė, kuri pateko į lagerį, 
bet nenusilenkė komunistinei 
tironijai. Šis laikraštis taip pat 
spausdina dabartinį jos adresą 
Mordovijos stovykloje ir ragina 
savo skaitytojus jai rašyti.

A. Lembergas 

grįžti į Krymą, gavo pustrečių 
metų darbo stovykloje už So
vietų Sąjungos šmeižimą, atlik
tą ne laisvėje, o kalėjime. Liu
dininkais buvo pasitelkti krimi
naliniai nusikaltėliai. Maskvoje 
taip pat už tariamą Sovietų Są
jungos šmeižimą teisiamas fizi
kas A. Tverdochlebovas, sovieti
nio “Amnesty International” 
skyriaus steigėjas. Vilniuje ruo
šiamasi teisti V. Maresiną už 
atsisakymą liudyti S. Kovalio
vo byloje. Rašytojas Andrejus 
Amalrikas, keletą metų pralei
dęs kalėjimuose ir Sibiro trem
tyje, su žmona Žizele nutarė 
emigruoti Izraelin, nors nė vie
nas jų nėra žydų kilmės, šį 
žingsnį jiems padiktavo dažni 
A. Amalriko suėmimai kelioms 
valandoms, tardymai, neleidi
mas gyventi Maskvoje. A. Ž. 
Amalrikai pirmiausia planuoja 
vykti Olandijon, o iš jos — į 
JAV.

KARO PABAIGA?
Pilietinį karą Libane gali už

baigti prez. S. Franjieho atsi
statydinimas, kurio atkakliai 
reikalavo mahometonai su jiems 
vadovaujančiu socialistu vadu 
K. Jumblattu. Naująjį prezi
dentą turi išrinkti Libano par
lamentas. Taikos sutartį Damas
ke paruošė Sirijos prez. H. As- 
sadas su palestiniečių partizanų 
vadu Y. Arafatu. Taikai užtik
rinti numatoma sudaryti specia
lius palestiniečių-libaniečių ka
riuomenės dalinius. Sirija ati
traukia savo karius iš Libano, 
bet jame palieka palestiniečių 
PLO organizacijos dalinius, šia
me pilietiniame kare jau žuvo 
apie 17.400 libaniečių, sužeis
ta 35.600.

KRIZĖ ITALIJOJE
Premjero A. Moro koalicinė 

vyriausybė baigia prieiti liepto 
galą. Iš jos pasitraukę socialis
tai lig šiol vyriausybę rėmė sa
vo balsais parlamente, bet da
bar jau reikalauja naujų rinki
mų. Krikščionių demokratų 
premjerui A. Moro lieka ne
lengvas pasirinkimas — skelbti 
rinkimus ar jieškoti komunistų 
paramos. Lig šiol jis vengė 
bendradarbiavimo su komunis
tais. Naujus parlamento rinki
mus betgi gali laimėti Italijos 
kompartija, paskutiniuosiuose 
gavusi tik 2% mažiau balsų už 
krikščionis demokratus. JAV 
valstybės sekr. H. Kissingeris 
griežtai pasisako prieš komunis
tų įsileidimą į V. Europos vals
tybių vyriausybes. Tokių valsty
bių neišvengiamai lauktų santy
kių pablogėjimas su JAV. Jam, 
atrodo, labiausiai rūpi Atlanto 
Sąjungos likimas. Komunistų 
dalyvavimas kurios nors jai pri
klausančios valstybės vyriausy
bėje šios organizacijos paslaptis 
padarytų prieinamas Sovietų 
Sąjungai. Dėl šios priežasties 
portugalų karininkai buvo iš
jungti iš pagrindinių Atlanto 
Sąjungos sprendimų, kol provi
zorinėj vyriausybėj buvo kom
partija.

BENDROS VELYKOS?
. Popiežius Paulius VI ir Pasau

linė Bendrijų Taryba yra pasiū
liusi visiems krikščionims Vely
kas švęsti tą pačią dieną. Šie
met Vakarų pasaulio katalikai ir 
protestantai Velykas šventė ba
landžio 18 d., o Rytų Ortodoksų 
Bendrija, Afrikos koptai ir Etio
pijos krikščionys — balandžio 
25 d. Atsitiktinumo dėka sekan
čiais metais abi grupės Velykas 
švęs balandžio 10 d., t.y. sek
madienį po antrojo šio mėnesio 

šeštadienio. Bendrai Velykų da
tai kaip tik siūloma laikytis šio 
principo. Vatikano krikščionių 
vienybės sekretoriato atstovo 
mons. Ch. Moellerio pranešimu, 
bendra Velykų data yra susilau
kusi nemažo pritarimo. Proble
mą sudaro Rytų ortodoksai, sto
kojantys tamprių savo bendrijų 
ryšių vieningam sprendimui. Ęe 
to, didelė jų dalis yra komunis
tų valdomuose kraštuose ir So
vietų Sąjungoje.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
Kambodijos princas N. Siha- 

noukas pasitraukė iš titulinių 
prezidento pareigų, bet žada pa
silikti Kambodijoje. Jam paskir
ta metinė $8.000 vertės pensija. 
Kartu su juo atsistatydino ir 
ministerių kabinetas. Naujasis 
liaudies parlamentas valstybės 
prezidiumo pirmininku išrinko 
partizaninio karo strategą K. 
Samphaną, kuris yra baigęs Pa
ryžiaus universitetą ir turi eko
nomijos doktoratą. Princo N. 
Sihanouko vyriausybėje jis bu
vo vicepremjeru ir vyriausiuo
ju kariuomenės vadu. Naujuo
ju premjeru paskirtas Tol Šau
tas, už Kambodijos ribų beveik 
negirdėtas komunistas. Kambo
dijoje dabar viešpatauja džiung- 
linio komunizmo teroras, mies
tų gyventojus išsiuntęs į džiung
les. Už jiem neįprastą darbą jie 
gauna tik labai ribotą maisto da
vinį. Pabėgėlių duomenimis, 
nuo priverstinio darbo ir nepa
keliamų gyvenimo sąlygų jau 
žuvo pusė milijono kambodie- 
čių. Visas kraštas yra pavers
tas didžiule koncentracine sto
vykla. Sakoma, princas N. Si- 
hanoukas, grįžęs Kambodijon iš 
Pekingo, taip buvo sukrėstas, 
kad net viešai apsiverkė.

KOMPARTIJOS KONGRESAS
Čekoslovakijos k o m p a r t i - 

j a XV kongrese pagrindinį žo
dį tarė jos vadas G. Husakas, 
kertiniu užsienio politikos ak
meniu pabrėždamas draugystę 
su Sovietų Sąjunga bei kitais 
komunistiniais kraštais. Jis taip
gi reikalavo, kad JAV grąžintų 
18 tonų Čekoslovakijos aukso. 
Paliesdamas 1968 m. sovietinę 
invaziją ir A. Dubčeko pašalini
mą, G. Husakas pažadėjo sąly
ginę amnestiją, kuria galės pa
sinaudoti apie 220.000 iš kom
partijos sąrašų išbrauktų čeko- 
slovakų. Pasak jo, tie, kurie ne
buvo aktyvūs dešiniojo sparno 
oportunistai, savo darbu įrodė 
ištikimybę komunizmui ir Sovie
tų Sąjungai, dabar vėl galės 
grįžti į partijos eiles. Amnestija 
neliečia apie 80.000 partiečių, 
kurie buvo oficialiai pašalinti 
iš kompartijos. Spėjama, jog šia 
amnestija G. Husakas nori su
sigrąžinti buvusius fabrikų va
dus bei kitus technokratus, rei
kalingus penkmečio plano įvyk
dymui. Planas numato gamybos 
padidėjimą 34%. Sovietų polit- 
biurui šiame kongrese atstovavo 
jo narys A. Kirilenka. Jis gyrė 
didįjį Sovietų Sąjungos bičiulį 
G. Husaką, konsalidavusį visuo
menę ir Čekoslovakiją iškėlusį 
į naujas ekonomines, socialines 
bei kultūrines augštumas. Kon
greso išvakarėse buvo sustip
rinta propagandinė akcija prieš 
buvusį kompartijos vadą A. 
Dubčėką ir jo artimuosius bend
radarbius. Juos vėl tardė saugu
miečiai ir reikalavo pasirašyti 
raštą, įspėjantį, kad jų veikla 
nedaug tesiskiria nuo krimina- 
lizmo.
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Straipsniai, kurie supurtė
Samprotavimai "Nijolės ir Kęstučio" tema

V. LANYS

Žydų kančios ir kovos
Amerikos, Lietuvos, Prancūzijos, Lenkijos ir kitų kraštų laikysena

“TŽ” vedamasis “Nijolė ir 
Kęstutis” ne tik patraukė dėme
sį, bet ir supurtė. O Vyt. P. Zu- 
bo straipsnis “Asmenybės ir fi
gūros” stačiai išgąsdino. Pasta
rasis Nijolę skaitytojams prista
to kaip labai žmogišką figūrą. 
To jai permaža. Mes visi esame 
labai žmogiškos figūros, tačiau 
ar mes galime lygintis su ja? 
Nijolė Sadūnaitė savo herojiška 
kova už tautos ir tikėjimo reika
lus įrašė savo vardą į tautos is
toriją. Tai Dovydo kova su Ga
lijotu. Ji neturi rankoje nė ak
menėlio. Ji turi išlaisvintą širdį 
ir protą nuo baimės. Ar ne Kris
tus kalba jos lūpomis: “Esu tei
siama už tiesą ir meilę žmo
nėms. Kas gali būti gyvenime 
svarbiau, kaip mylėti žmones, 
jų laisvę ir garbę?”

Pilna to žodžio prasme žmo
giškoji figūra — Kęstutis. Kas 
jis per vienas? Kaip gaila, kad 
autorius jo neišryškino ir net 
keliais sakiniais nepristatė skai
tytojams, tik priminė kaip besi
sielojantį lietuvių tautos išliki
mu. šios tremties kelionėje man 
žinomos trys šviesios žvaigždės, 
vedančios mus tėvų žemėn: prel. 
Pr. Juras, prel. J. Balkūnas ir 
kun. Karalius. Su jais supažin
dinti nereikia — jų darbai kal
ba už juos.

Julius Draugelis 1975 m. 
gruodžio “Aiduose” rašo: “Nors 
komunistai persekiodami reli
giją ir Bažnyčią Lietuvoje keitė 
metodus, tačiau pagrindinis 
tikslas paliko tas pats — bet 
kokia kaina sunaikinti Bažny
čią”.

Todėl šiandien Žagarės senu
tė, mokydama vaikus katekiz
mo, Kremliaus tironams yra pa
vojingesnė, negu augštas Romos 
dvasiškis. Ji stovi jiems ant ke
lio, vedančio iš Maskvos per 
Lietuvą į Romą.

Tad kokį kompromisą gali pa
siūlyti Kęstutis Nijolei? Kokį 
kompromisą Kristus padarė fa- 
rizėjams ir rašto žinovams? “Jūs 
pabaltinti karstai” — buvo Jo 
atsakymas. Nijolė šį atsakymą 
XX-jo šimtmečio farizėjams iš
plečia:

Ir Jūs džiaugiatės pergale. Virš 
ko tad kyla jūsų pergalės triumfas? 
Virš moralinių griuvėsių, virš milijo
nų nužudytų negimusių kūdikių, virš 
išniekintos žmogaus vertės, virš men
kų suniekšėjusių žmogiūkščių, ap
krėstų baimės ir gyvenimo aistros 
nuodų. Visa tai — jūsų vaisiai. Tei
singai Jėzus Kristus pasakė “Juos 
pažinsite iš jų darbų vaisių”. Jūsų 
nusikaltimai stumia jus kaskart di
desniu greičiu į istorijos sąšlavyną.

Kova išugdo herojus pareika
laudama daug aukų, o tautos, 
neturinčios herojų, yra pasmerk
tos mirčiai. Herojinė Nijolės ko
va už žmonių teises yra tęsinys 
kovos kun. Mackevičiaus, paki
busio Muravjovo kartuvėse. V. 
P. Zubo iškeliamas Nijolės ko
vos beprasmiškumas visai nesu
prantamas. Kaip turėjo Nijolė 
pasielgti, autorius nepasako.

Toliau jis aiškina: “Maža ro
mantikos Jucevičiaus žodžiuose, 
bet dar mažiau gen. Patton pa
reiškimuose”. O mano manymu, 
mažiausiai jos yra V. Kudirkos 
eilėraštyje: “Ne tas yra didis,

prieš ką milijonai prispausti re
težiais žemyn galvas lenkia . . .”

Kokius kompromisus padarė 
kard. Wyszynski už tai, ką Len
kijos tikintieji turi? Jų auto
rius nesuminėjo.

Lietuva — mažytis kraštas, 
jėga inkorporuotas į Sovietų 
Sąjungos imperiją. Lenkija yra 
dešimtį kartų didesnė ir turi sa
telito statusą. Taigi, ji turi dau
giau galimybių savarankiškiau 
tvarkytis. Kas šiandien yra Len
kijoje, tai pakanta, padiktuota 
laiko ir taktikos. Ir ji jau kei
čiasi. Visi skaitėme komentarus 
apie naująją Lenkijos konstitu
ciją, o jei pridėsime Sonnen- 
feldto doktriną, siūlančią pripa
žinti sovietų dominavimą Rytų 
Europoje, Lenkijos ateitis bus 
aiški ir be komentarų.

Kard. Mindszenty, gyvenda
mas Budapešte, pačiame Ven
grijos sukilimo židinyje, tragiš
kai pergyveno savo tautos nelai
mę, prisiglaudęs JAV ambasa
doje, bet tragiškiausiai baigė 
savo dienas laisvuose Vakaruo
se, įsakius apie visa tai tylėti. 
Sunku dabar vertinti šį Vatika
no diplomatinį ėjimą — jį įver
tins istorija.

Toliau V. P. Zubas iškelia 
2000 metų patirtį turinčią Vati
kano diplomatiją. Tačiau kokios 
įtakos ji turėjo ir kuo pasitar
navo Lietuvai, kovojančiai prieš 
kryžiuočių ir kalavijuočių ordi
nus? Tie ordinai sunyko, refor- 
mavosi. Lietuvių tauta atlaikė 
reformacijos plitimą, neįveikė 
jos ir pravos.lavija. Mano many
mu, Vatikano diplomatija lietu
vių tautos atžvilgiu buvo vin
giuota ir kaimynų “nudailinta”.

Nenusiminkime, kad šiandie
ną lietuvių tauta neturi nė vie
no kardinolo — ji turi daug 
šventųjų, kad ir nekanonizuotų.

Vysk. M. Valančius išliko caro 
administracijos nepaliestas ne 
kompromisų, bet užimamos vie
tos ir turimos įtakos dėka.

Lietuvoje kovojantiems pali
kime patiems pasirinkti kovos 
būdą ir priemones.

V. P. Zubo siūlomi kompro
misai, pasitelkiant nežinomą 
Kęstutį, yra priešingybė Lietu
vos katalikų prašymui. Štai jis:

Mes, Lietuvos katalikai, pra
šome savo brolius išeivijoje ir 
visus Lietuvos bičiulius pasau
lyje informuoti plačiąją visuo
menę ir tautų vyriausybes apie 
žmogaus teisės pažeidimus Lie
tuvoje.

Jūsų, broliai ir Lietuvos bičiu
liai, energija ir auka šiuo metu 
yra mums gyvybiniai reikalin
ga. (“LKB Kronika” nr. 15, p. 
3-4).

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės 
pastangas.

| MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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.

STEPAS VARANKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Amerika delsė
1942 m. amerikiečių vyriau

sybė gavo įrodomąją medžiagą 
ir dokumentus, kad Hitleris nai
kina žydus Europoje. Tačiau, 
kaip rašo Arthur Morse knygoje 
“While Six Million Died”, Ame
rika tylėjo. Taip pageidavo 
Rooseveltas, ypač užsienio rei
kalų ministeriš Cordell Hull. 
Pastarasis per 17 mėnesių nuo 
gavimo oficialios žinios apie žy
dų naikinimą nieko nedarė 
jiems pagelbėti. Tų pačių metų 
rugpjūčio 8 d. Vašingtonas ga
vo aliarmuojančią telegramą iŠ 
Pasaulio Žydų Kongreso Šveica
rijoje, kad Hitlerio būstinėje 
Waunsee buvo nutarta okupuo
tuose kraštuose išnaikinti 11 
milijonų Euorpos žydų. (5 mili
jonus Sovietų Sąjungoje).

Kodėl Amerika nieko nedarė 
Europos žydams gelbėti? Tai sa
votiška paslaptis. Nemažiau kal
ti yra ir Amerikos įtakingi žy
dai, kurie nedarė Amerikos vy
riausybei spaudimo, kad imtųsi 
kokių nors priemonių apsaugoti 
žydus Hitlerio užimtuose kraš
tuose. Rooseveltas tik 1944 m. 
kovo 24 d., kai žydai buvo be
veik sunaikinti, pirmą kartą pa
skelbė atsišaukimą dėl žydų gel
bėjimo ir perspėjimą žudikams.

Prancūzija nesiryžo
Prancūzija turėjo galimybę 

išgelbėti 30.000 žydų vaikų, bet 
to nepadarė. Prie maršalo Pe
tain okupuotoje Prancūzijoje at
sirado daugiau savanorių stoti 
į prancūzų Waffen SS divizijas, 
negu į laisvųjų prancūzų dali
nius. Lietuvoje buvo priešingai. 
Vokiečiai lietuvių nei geruoju, 
nei piktuoju nesugebėjo privers
ti sudaryti lietuviškus SS dali
nius. Lietuvai yra daromi iš žy
dų pusės priekaištai, kad turėjo 
SS dalinius ir naikino žydus. Tie 
priekaištai yra neteisingi. Apie 
Prancūziją ir kitas valstybes, 
kurios turėjo SS dalinius ir reiš
kėsi prieš žydus, tylima. Žydai 
turėtų daug giliau ir objekty
viau išnagrinėti lietuvių - žydų 
santykius vokiečių okupacijos 
metais.

Lietuvoje
Lietuvos žydai gerai žino, kad 

jie angelai irgi nebuvo. Nema
žas jų skaičius priklausė slap
toms komunistų organizacijoms, 
kurios siekė sugriauti Lietuvos 
nepriklausomybę. Vėliau, už
ėmus rusams Lietuvą, nemažas 
jų skaičius dirbo NKVD, kur pa
sireiškė savo žiaurumais suim
tiems lietuviams. Dar vėliau, 
birželinių suėmimų metu, kiek
viename rusų sunkvežimyje sė
dėjo žydas, kuris talkino oku
pantui, o buvo vežami vaikai, 
moterys, ligoniai, seneliai. To
kiu savo elgesiu žydai didelių 
simpatijų neužsitaranvo. Nevie
ną lietuvį nustatė prieš save. Be 
žydų pagalbos rusai tiek tūks
tančių lietuvių nebūtų sugebėję 
išvežti mirčiai — sunaikinimui. 
Nenuostabu, kad prasidėjus ka
rui ir Vokietijai okupavus Lie
tuvą, atsirado iš lietuvių pavie
nių individų bei mažų grupelių, 
prisidėjusių prie vokiečių, nai
kinusių žydus iš keršto. Bet tai 
buvo tik pavieniai asmenys, nie
ko bendro neturėję su visos Lie
tuvos laikysena ir nusistatymu. 
Lietuvos pareigūnai ir dvasiš
kiai protestavo prieš Lietuvos 
žydų naikinimą. Dėlto daugelis 
jų buvo suimti ir išvežti į kon
centracijos stovyklas. Nemažas 
skaičius išgelbėtų žydų Lietuvo
je šiandieną 'gyvena laisvajame 
pasaulyje. Jų pareiga būtų atsi
liepti ir pareikšti, kam yra dė
kingi. Juk buvo vokiečių val
džios išleistas įsakymas, kad už 
žydo slėpimą bus baudžiama 
mirties bausme.

Žydų pasipriešinimas
1942 m. pradėta “valyti” ge

tus. Varšuvos gete buvo apie pu
sė milijono žydų. Dviejų mėne
sių laikotarpyje “iškelta” 300.- 
000 žydų. Generalinės guberni
jos SS ir policijos vadas gen. 
Fryderyk Kruger 1942 m. buvo 
įsteigęs 54 getus Lenkijoje. Tai 
buvo mirties stovyklos. 1943 m. 
Hitleris pradėjo vykdyti galuti
nį žydų sunaikinimą. Tame pas
kutiniame akte žydai pradėjo 
vienur kitur priešintis. Tai bu
vo jaunesniosios kartos pasiry
žimas. Senesnieji žydai nenorė
jo priešintis. Jie laikė tai Dievo 
bausme už nuodėmes. Jaunes
nieji žydai turėjo Varšuvos ir 
Vilniaus getuose slaptas pasi
priešinimo organizacijas. Viena 
jų vadinosi Karinė Žydų Orga-

naikinant milijonus gyvybių 
nizacija, kita — Žydų Kovos Są
junga. Jos taip pat vykdė mir
ties bausmes tiems žydams, ku
rie bendradarbiavo su Gestapu.’

Vilniuje žydų gelbėjimo akci
jai vesti sąlygos buvo sunkes
nės. Miesto gyventojai buvo 
mišrūs. Statistikos biuro žinio
mis, 1941 m. .Vilniuje buvo 36.- 
909 arba 13.67% lietuvių, 144.- 
018 arba 53.34% lenkų, 71.577 
arba 26.51% žydų, 12.663 arba 
4,6% rusų, 4.833 arba 1.79% 
kitų tautybių. Dėlto buvo dides
nis pavojus būti įskųstam ir pra
rasti gyvybę.

Sukilimas Varšuvoje
1943 m. balandžio 18 -19 nak

tį prasidėjo Varšuvos geto suki
limas — paskutinis baisios žydų 
tragedijos epilogas. Iš vakaro 
vokiečių vadovybė sustiprino 
sargybas. Balandžio 19 d, poli
cijos ir kariuomenės daliniai 
pradėjo geto apsupimą. Žydų 
Kovos Organizacija iš savo ste
bėjimo punktų suprato, kad 
prasideda nelygios kovos aktas. 
Ryto 2.30 v. žydai paskelbė pa
vojaus ženklus. Buvo išdalinti 
ginklai ir užimtos kovos pozici
jos. Žydų geto jėgos buvo 1.200 - 
1.500 vyrų. Jiems vadovavo 
Mordech Anielevič ir P. Fren
kel. Žydų apsiginklavimas buvo 
labai menkas. Vokiečių pajė
goms vadovavo SS Brigadefueh
rer gen. majoras Jųrgen Stroop. 
Jam buvo pavesta sunaikinti ge
tus. Jis tas pareigas perėmė tą 
dieną, kai prasidėjo sukilimas, 
iš SS Oberfuehrerio dr. Fernan
do von Sammem - Frankenegg, 
kuris buvo atšauktas ir sušau
dytas už minkštą pareigų ėjimą.

Malšintojai
Geto sukilimo malšinime da

lyvavo vokiečių policija, kariuo
menė, SS daliniai ir svetimtau
čių vienas pagalbinis batalijo- 
nas, vadinamas “Trawniki” (nuo 
žodžio žolė). Buvo naudojami 
įvairūs ginklai, pabūklai, šar
vuočiai, minosvaidžaii ir lėktu
vai. Vokiečių pajėgas sudarė 
keletas tūkstančių gerai gink
luotų vyrų. Artėjantys vokiečių 
daliniai buvo pasveikinti ugnim. 
Gen. Stroop savo pranešime 
gen. Fryderyk Kruegeriui rašė: 
“Pirmą kartą > žydai privertė 
mus pasitraukti”. Vokiečiai per
sitvarkė ir pradėjo puolimą iš 
naujo. Ir naujas puolimas nepa
laužė žydų pasipriešinimo. Vi
dudienį vokiečiai pradėjo nau
doti pabūklus ir tankus. Silpni 
žydų ginklai to negalėjo atlaiky
ti. Be to, vokiečiai naudojo žydų 
policijos dalinius, kuriuos jie 
varė savo dalinių priekyje. Žy
dai turėjo didelių, kruvinų nuo
stolių, tačiau gynėsi didvyriškai. 
Vokiečiai nakčiai pasitraukė į 
saugesnes pozicijas. Balandžio 
20 d. per garsiakalbius vokiečiai 
ragino žydus padėti ginklus ir 
pasiduoti, kitaip getas bus suly

gintas su žeme. Žydai nutarė 
tęsti beviltišką kovą iki galo. 
Kovos truko be pertraukos ke
liolika dienų. Gegužės 8 d. vo
kiečiai apsupo vadovybės bun
kerį, kuriame buvo per 200 žmo
nių. Suimta 60, kiti Žuvo kovo
dami. Kaikurie, kad nepatektų 
į vokiečių rankas, nusižudė. 
Arie Wilner ragino gynėjus 
nusižudyti. Liutek Rotblat nu
šovė savo motiną ir save. Bun
keryje žuvo ir jungtinių žydų 
dalinių vaads Mordech Aniele
vič. Gegužės 8 d. gen. Stroop 
pranešė savo vadovybei: “Bun
keris paimtas. Gynėjai sunai
kinti”, Nors vadovybė buvo su
naikinta, tačiau žydų pasiprieši
nimas vyko ir toliau. Tuo gen. 
Stroop buvo labai nustebintas. 
Nelygios, didvyriškos žydų ko
vos truko iki gegužės 16 d.

Didvyriškas žygis
Tai nepaprastas žydų tautos 

dalelės 4 savaičių didvyriškas 
žygis. Žydai gerai žinojo, kad jų 
kova yra beviltiška. Jie kovojo, 
kad ateičiai būtų jų tautiečiams 
gyvas pavyzdys, jog už laisvę 
reikia mokėti krauju. Jie nesu
tepė Bar-Kochby — tolimosios 
praeities sukilėlių vardo ir gar
bės, Gegužės 16 d. gen, Stroop 
pranešė: “Buvusis žydų kvarta
las - getas Varšuvoje nebeegzis
tuoja”, Vėliau buvo sunaikinti 
ir tie žydai, kurie vokiečiams 
tarnavo, tikėdamiesi išsigelbėti. 
Vėliausiai buvo nužudyti žydų 
tarybos nariai. Biologiniai žy
dų nuostoliai buvo labai dideli. 
Kovos vyko ir kituose getuose 
— Vilniuje, Čenstakave, Lodzė
je, Balstogėje, Bedzine, Sobibor- 
ze ir kitose vietovėse, tik neto- 
kiu mastu.

Nepriklausoma valstybė
Kaip ir prieš amžius diaspo

roje, taip ir paskutiniaisiais me
tais dėl įsteigimo nepriklauso
mos Izraelio valstybės veikė žy
dų tarpe dvi pagrindinės srovės. 
“Hagana”, kairiųjų pažiūrų, re
miama galingos sijonistinės or
ganizacijos, siekė padidinti žy
dų skaičių Palestinoje. Jai vado
vavo Jehuda Arazi. Kitai grupei 
vadovavo Vlodzimierz Zabotyns- 
ki, vadas naujos Tautinės Sijo
nistinės Organizacijos. Jis buvo 
revizionistinių pažiūrų. Iš tos 
organizacijos atskalos susidarė 
karinė organizacija “Irgun Tse- 
vai Leumi”, vadovaujama Abra
omo Stern, kilusio nuo Suvalkų. 
Ji visomis priemonėmis, įskai
tant ir terorą, siekė įsteigti ne
priklausomą žydų valstybę. Va
das žuvo nuo anglų policijos 
1952 m. Palestinoje.

Žydų vargai, kovos, sudėtos 
aukos ir lūkesčiai nenuėjo vel
tui. Izraelio valstybė šiandien 
yra realybė. Po daugelio amžių 
paniekinimo žydai turi savo tė
vynę.

Phoenix, Arizona
SUSIRGUS SAVININKUI,

SKUBIAI IR PIGIAI mAfQ|įc 
parduodamas ITlOTeilS

i 25 vienetų su dviejų miegamųjų gyvenamu namu.
' Įmokėti nemažiau $30.000. RAŠYTI:
i "BARBARA MOTEL", 2148 W. Buckeye Rd.,

Phoenix, Arizona 85009, USA
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"S BALDAI
miegamiesiems, valgomiesiems kambariams, kėdės ir kt. 
Užsakymai priimami pagal susitarimą

Kazys Ališauskas fo| 97Q.7ACC
MISSISSAUGA, ONTARIO I Via VLt J ! iJJ

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 

Novo Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greito! ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimų pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visų meniškų darbų pagal 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Pranešimas
Šių metų bolondžio 8 d Šv. Juozapo ligoninėje Toronte 

mirė
ata Jonas Skurdelis.

Palaidotas balandžio 12 d. York kopinėse. Paliko liū
dinčio žmoną Elizabeth, dukterį Vandą, žentą ir 6 onūkus 
Taip pat liko du broliai, sesuo Konadoje ir vienos brolis 
bei sesuo Lietuvoje.

Liūdinti žmona
Elizabeth Skurdelienė

A+A
JUZEI GAILIŪNIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms
ONAI GAILI0NAITEI ir ELENAI SENKUVIENEI, 

žentui FELIKSUI SENKUI bei kitiems 
artimiesiems —

Joniškiečiai: I. J. Morkūnai
B. F. Kasperavičiai Z. J. Stravinskai
V. K. Gapučiai P. Skablauskas

Mylimam vyrui, tėvui, uošviui

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI 

mirus,
didžio skausmo prislėgtai žmonai VIKTORIJAI, 
dukroms VIOLETAI, DALIAI, žentams ir kitiems 
artimiesiems šioje liūdesio valandoje nuoširdžiau

sią užuojautą reiškia —-

B. B. Čepauskai G. V. Lumbiai
H. A. Indrų laidai /. J. Račinskai
A. P. Kraujaliai J. Vilkas

St. Petersburg, Fla.

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI

mirus, žmoną VIKTORIJĄ JASIŪNIENĘ, dukras 
— VIOLETĄ ir DALIĄ su šeimomis, gilaus liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime — A. L. Baltučiai

J. Z. Labuckai
Sudbury, Ont. M. J. Kriaučeliūnai

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI

mirus, žmonai VIKTUTEI, dukroms VIOLETAI ir 
DALIAI su šeimomis bei giminėms reiškiame gi
liausią užuojauta — . ...... ■’ - Marija, Juozas, Vilija ir

Raimundas su žmona
Montrealis Maldai

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI 

mirus, žmonai VIKTORIJAI, dukroms — VILYTEI, 
DALIAI, broliams Lietuvoje bei kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

V. Petravičius
A. P. Dranginiai

Mielam mano krikšto tėvui

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI

mirus, jo žmoną VIKTORIJĄ, dukras — VIOLETĄ, 
DALIĄ, žentus ir kitus gimines skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiu —

Gediminas Lumbis

A+A
AUGUSTINUI JASIŪNUI

mirus, liūdinčią žmoną VIKTORIJĄ, dukteris ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdme —

L. Griškonienė J. B. Stankai
J. Bataitis Sudbury, Ont.

Brangiai Mamytei

A+A
MARIJAI BUDREIKIENEI

Lietuvoje mirus, dukrą ZOSĘ AUGAITIENĘ su 
šeima, sūnų ANTANĄ BUDREIKĄ ir kitus

artimuosius visa

E. A. Augustinavičiai

B. B. Drisės

H. Kairienė

V. P. La pieniai

imi užjaučiame —

M. V. Miceikos

M. B. Povilaičiai

A. K. Ratavičiai

A. B. Stonkai



■ VLietuviškasis Archie Bunker 
fantazija ar tikrovė?

Viena populiariausių pirma
dienio vakaro televizijos progra
ma, matoma CBS tinklo ekrane, 
yra “All in the Family”. Tai ga
na paprastą situacinė komedija, 
atspindinti nesudėtingą viduti
nioko amerikiečio charakterį ir 
kasdienybės eigą. Pats herojus
— šeimos galva Archie yra 
labai nuosaikus, nors ir nepap
rastai konservatyvus, kartais 
veidmainiškas. Jis nuoširdus ir 
reiklus pagal reikalą; neslepia 
neapykantos etninėms grupėms, 
kitų religijų ar pažiūrų kaimy
nams, bendradarbiams, net ir 
giminėms. Visa tai sudaro fa
bulą, kurią gerai pina teksto ra
šytojai ir režisoriai. Joje Ame
rika juokiasi pati iš savęs natū
raliai, be jokio dirbtinumo ar 
išpūsto tuščiažodžiavimo.

Tuos epizodus prisiminiau, 
kai neseniai išgirdau senesnio
sios kartos atstovų ir amžiumi 
vyresnių tautiečių lyg ir disku
sijas. Jos vyko abipusio suprati
mo ir atvirumo nuotaikoje, ban
dant nieko neslėpti, stengiantis 
likti kiek galint aiškesniais ir 
dalykiškais.

Ten ir iškilo Arche Bunker 
pavardė, kai jaunieji prikišo vy
resniesiems be galo konservaty
vų, tiesiog užšaldytą, visiškai 
nelankstų galvojimą ir jo nesi
derinimą su kasdien besikei
čiančiu gyvenimu. Dar daugiau
— vyresniesiems buvo primin
tas jų lyg ir dviveidiškumas, t. 
y. taikymas vienokio masto sau 
ir kitokio visiems kitiems. Kal
bėta apie nuoširdumo ar net 
principingumo stoką. Duota ir 
eilė tikro ar tariamo veidmai
niškumo pavyzdžių.

Vyresnieji ten buvo kaltinami 
už besaikį alkoholio vartojimą 
bendrųjų parengimų ar šeimy
ninių švenčių metu. “Ko stebi
tės lietuviškojo jaunimo didė

jančiu pomėgiu stipriesiems gė
rimams, jei visa tėra sekimas tė
vų pavyzdžio... Kaltinate jau
nimą nesidomėjimu lietuvių li
teratūra, o kiek patys perkate 
ir skaitote lietuviškas knygas?” 
Ir čia pavyzdžiai skatina ar už
krečia. ..

“Šaukiate ir stebitės, kai vie
nas kitas mūsiškių nuvyksta ap
lankyti jūsų gimtosios Lietuvos, 
o patys vieni ar jūsų žmonos 
(kaikurię jau beveik kasmet) 
patriotiniais ar kitokiais sume
timais galite lankytis ten...' Dar 
nebuvo atvejų, kad kas nors iš 
jų, grįžęs iš Lietuvos, būtų tapęs 
blogesniu ar abejingu lietuviu. 
Priešingai, visi ten buvę pajuto 
konkretų ne tik biologinį, bet 
dvasinį ryšį su savosios tautos 
kamienu, artimesni ir supranta
mesni pasidarė jų lūkesčiai, vil
tys ir kasdienė nedalia...”

“Nepatinka jums, kai jaunųjų 
dauguma skeptiškai žvelgia į 
kaikurių veiksnių archaišką val- 
dymosi struktūrą ar pačios veik
los metodus. Aklai viską remia
te praeities tradicijomis, sąmo
ningai (nors ir be blogos valios) 
ignoruodami šią dieną ir besi
keičiančius reikalavimus, veng
dami naujovių, naujų bandymų, 
metodų,' akcijos...”

Išmokome iš jūsų ir mes, jau
nieji, viską baigti šaunių ir 
skambių rezoliucijų priėmimu. 
Kartu su jumis jau sekančią die
ną užmirštame jų tekstus ir 
vykdymą... Ar negeriau būtų 
mažiau užsibrėžti ir bandyti 
vykdyti, kas realu ir galima at
likti šios dienos galimybių ribo
se? Kitaip jūs dabar, o mes tur
būt rytoj tapsime tuo Archie 
Bunker, kurį taip stebi milijo
nai neperaugšto mentaliteto 
amerikiečių. “It’s so funny!”

Tas “funny” betgi jokiu bū
du neturėtų būti lietuviškosios 
išeivijos kelrodžiu ir tikslu.

“Draugas” surengė senosios JAV lietuvių ateivijos parodą, kurią aplankė daug tautiečių. Nuotraukoje iš kairės: 
dr. V. Sruogienė, “TŽ” bendradarbis VL Butėnas, “Draugo” kultūrinio priedo red. K. Bradūnas, “Draugo” admi
nistratorius kun. P. Cinikas Nuotr. V. Noreikos
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Nuo Atėnų iki Montrealio
"Premiers Jeux Olympiques Internationaux Athenes 1896" 

BR. KETURAKIS

Pašto ženklų ir pinigų paroda
Estų, latvių ir lietuvių pašto 

ženklų bei pinigų penktąją pa
rodą š.m. balandžio 3 d. Toron
to Prisikėlimo parapijos Parodų 
salėje atidarė Ontario parla
mento narė ir socialinių reikalų 
ministerė Margaret Birch. Ta 
proga balandžio 3 d. Toronto 
“Globe & Mail” išspausdino įdo
mų ir labai teisingą straipsnį, 
kuriame trumpais bruožais ap
žvelgė Lietuvos ir kaimynų isto
rinius įvykius.

Šioje parodoje kaikas pasi
gedo pašto ženklų pagal jų lai
das. Joje buvo išstatyti labai 
reti pašto ženklai bei kitos įvai
rybės.

Lietuvių grupėje pirmą vietą 
gavo P. Barbatavičius už 4 rė
mus, kuriuose buvo įvairūs paš
to ženklai su nusunkusiomis 
perforacijomis, filateliniai “Lit- 
wa Srodkowa” vokai su Kauno 
pašto ženklais, bandomieji paš
to ženklai su įvairiomis klaido
mis ir IV Berlyno laidos spe
cializacija.

Antra premija teko Ch. Ma- 
tuzui iš Niujorko už 4 rėmų ra
dinius. Ten buvo pašto ženklų 
piešiniai ir projektai bei pašto 
ženklai su autorių arba paveiks
le matomais parašais. Taip pat 
buvo Vaitkaus, Dariaus ir Girė
no skridimų, Cepelino skridimo 
Į Pietų Ameriką, įvairūs oro, 
Lietuvos olimpiniai bei skautų 
vokai.

Trečią premiją laimėjo A. 
Ruzgas iš Niujorko už pašto 
ženklų falsifikavimo pavaizdavi
mą — palyginimą su originaliais 
pašto ženklais. Be to, jis rodė 
ir išvietintųjų asmenų pašto 
ženklus.

W. E. Nortonas iš Filadelfijos 
buvo išstatęs 14 rėmų. Jis nelei
do jų premijuoti. Ten matėme 
pilnus Vilniaus pirmosios lai
dos pašto ženklų lapus ir atski
rus vokus su tais ženklais, jų 
klaidomis pėr Gardino, Vil
niaus, Kauno ir kitų paštų ati
darymo eigą.

Visi tie radiniai buvo labai re
ti ir labai vertingi. Be to, dar 
buvo pasaulio valdovų autogra
fai ant ar prie pašto ženklų, 
kuriuos buvo išstatęs V. Luko
ševičius iš Čikagos. Įvairius Va
tikano ženklus bei vokus parodė 
K. Kaminskas iš Toronto.

Už visiškai pilną nepriklauso
mos Lietuvos monetų ir bank
notų rinkinį pirmą vietą laimėjo 
P. Morkūnas iš Toronto. Antra 
vieta teko B. Poškai už Lietu
vos pinigų ir medalių rinkinį.

Latvių ir estų eksponatai bu
vo premijuojami atskiromis gru
pėmis. Teisėjais buvo R. Nori- 
tis, latvis, E. Raid, estas, ir J. 
Mulevičius iš Niujorko.

Šią parodą rengė visi trys bal-

tiečių klubai, kuriems, vykdoma
jame komitete atstovavo pirm. 
Zichmanis ir Michelsons — lat
viai, Maeste ir Mandere — estai, 
Barbatavičius ir Dilkuš — lie
tuviai. V. Mat.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533 - 7954
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Pokalbis su Jurašais apie Lietuvą
Iš pavergtos Lietuvos atvykę 

Aušra ir Jonas Jurašai Toronto 
lietuvių kolonijoje išbuvo tre
jetą dienų — š.m. balandžio 
10-12. Labai jie čia buvo užimti, 
nes daug kas nesitenkino jų 
viešu pranešimu bei priėmimu 
Anapilyje ir stengėsi su jais pa
sikalbėti mažesniuose būreliuo
se. Vienas tokių pasikalbėjimų 
įvyko Toronto Lietuvių Namuo
se. Jį surengė KLB Toronto apy
linkės valdyba. Pirmininkavo 
J. R. Simanavičius, KLB krašto 
valdybos pirmininkas. ’

Nors pagrindiniai šio minčių 
pasidalinimo kalbėtojai buvo 
abu Jurašai, tačiau dalyvių tar
pe buvo ir daugiau tautiečių, ne
seniai atvykusių iš Lietuvos. Da
lyvavo ir, keletas buv. Sibiro 
tremtinių bei jų artimųjų gimi
nių, taipgi vienas kitas lankiu
sių lituanistinius kursus Vil
niaus universitete. Dėlto nevisi, binės knygų leidyklos redakto- 
šio pasikalbėjimo pareiškimai 
yra vien Jurašų pasakyti.

Kas mes buvome?
Prisistatydamas pasikalbėjimo 

dalyviams, J. Jurašas papasako
jo, kad jis, šiuo metu vidurinio
sios kartos atstovas, 12 metų 
buvo Kaurio valstybinio dramos' 
teatro vyriausias režisorius. At
ėjo jis į teatrą su jauno žmo
gaus entuziazmu patarnauti Lie
tuvos menui, bet greit pradėjo 
būti kviečiamas į posėdžius, ku
riuose buvo duodama patarimų, 
koks turėtų būti sovietinis teat
ras. Ten jam galutinai paaiškė
jo, kad menas aplamai ir teat
ras specialiai Lietuvoje yra pa
jungtas komunistinei ideologi
jai, turi išreikšti tos ideologi
jos pagrindinius šūkius. Tai bu
vo plyšio pradžia, nes jam tie 
varžtai nepriimtini. Jis, nežiū
rint visko, ėmė veikti pagal savo, 
kaip teatro menininko, sąžinę ir 
savo vadovaujamame teatre 
reikšti savo vidinį pasaulį. Pas
tarasis nebuvo reiškiamas tie
sioginiais žodžiais scenoje, bet 
nejučiomis dvelkė į žiūrovą. 
Tauta tą dvelkimą pajuto. Kiek
vienas jo režisuotas spektaklis 
buvo kartojamas 150-200 kar-

tų perpildytoje teatro salėje.
J. Jurašo režisuotų spektak

lių garsas pasiekė toli už Lietu
vos ribų. Kai jis pastatė Šekspy
ro veikalą Maskvoje tautybių 
festivalio metu, didieji raudo
nųjų menininkai pajuto kažką 
neįprasto, bet nęsovįetiško. Vie
ną gražią dieną atvyko rusas iš 
Maskvos į Kauną ir Jurašą iš
cenzūravo, o kai jis su tuo nesu
tiko, buvo išmestas iš darbo ir 
pateko į Lietuvoje vadinamą 
“vidinių emigrantų, išvietintų” 
kategoriją. Į šią kategoriją pa
tekę žmonės lieka vaikščiojan
čių mirusių būklėje: jie neturi 
teisės į butą mieste., nepriima
mi į žmoniškesnį darbą,' yra 
nuolatos sekami iki tokio laips
nio, kad kiti tautiečiai bijo net 
pas juos į namus užeiti. Tą per
sekiojimą patyrė ir J. Jurašo 
žmona Aušra, kuri buvo valsty-

rė. Vienintelė išęitis liko emig
ruoti į užsienį. Po ilgų pastan
gų, didele dalimi žmonos dėka 
tai ir pavyko. Prieš išvažiuojant, 
J. Jurašas buvo gundomas pasi
likti, bet patikėti pažadais ne
buvo pagrindo.

Ar lietuviai pareigūni gali kuo 
nors padėti?

Jie yra pilnoje Maskvos tar
nyboje. Daugumas jų vadovau
jasi pažiūra — neiškeik per- 
augštai galvos, nes liksi be jos. 
Yra jau tokių likusių be galvų.

Kokioje apimtyje vyksta rusi
nimas?

Estija 
sparčiau, 
kuri yra 
surusintas miestas, rusų yra gal 
iki 80%. Mieste beveik nebega
lima latviškai susikalbėti. Ka
dangi Rygoje gyvena nemaža 
latvių tautos dalis, tai jų tra
gedija yra suprantama. Lietu
voje yra apie 28% iki 30 7< ru
sų.

Ar tebevyksta deportacijos?
Masinių ir visiems matomų 

deportacijų nėra, tačiau kaikas 
išnyksta. Teisybės vardan reikia 
pasakyti, kad kaikas išvyksta sa
vanoriškai suvilioti geresnių at
lyginimų ir geresnės karjeros 
perspektyvų tolimesnėse Sovie
tų Sąjungos respublikose.

O kaip su buvusiais partiza
nais?

Apie juos galima būtų pasa
kyti tik tiek: nežiūrint nuo pat 
mokyklos kalamos versijos, kad 
jie yra banditai, didelei lietuvių 
tautos daliai jie tebėra didvy
riai ir jų (žuvusių, nukankin
tų ir tebesančių gyvų) buvusi au
ka — šventa.

Ar jaunimas nutausta?
Iki 1972 m. atrodė, kad bū

simos nepriklausomos Lietuvos 
vizija palengva blunka ypač dėl
to, kad niekas nedrįsta tos vizi
jos bent kiek konkrečiau for
muluoti ir jaunimui perduoti, 
bet Kalantos ugnis nušvietė vis
ką kitoje šviesoje. Visą savaitę 
Kauną buvo užliejusi partiza
nų dvasia, kurią skleidė ne vy
resnieji, ne vidurinioji, bet jau
niausioji karta, žemiau 20 metų 
amžiaus, gimusi jau okupaci
joje. Kai rusai paskelbė Kaune 
apgulos stovį ir atsiuntė regu
liarios kariuomenės parašiuti
ninkų dalinius su dujokaukėmis 
ant veidų, net vyresnieji išsigan
dę pradėjo jauniklius raminti. 
Pastarieji buvo žymiai drąsesni. 
Į vieną gimnaziją atėjo keli 
moksleiviai su portfeliais, ant 
kurių buvo parašyta: “Russians 
go home”. Tai reiškia, kad gy
voji Lietuva tebemato angliško
sios kultūros išeivijoje savo dva
sinę atramą, ir būtų tragedija,

jeigu išeivija ją apviltų.
Ką išeivija turėtų daryti?
Gyvajai Lietuvai reikia ne žo

džių, bet konkrečių darbų. Jiems 
reikia pagalbos ne tiek mate
rialinės, kiek moralinės. Apsi
rengti ir pavalgyti dabar kiek
vienas Lietuvoje gali, bet baisus 
yra laisvojo žodžio alkis. Kaip 
tą laisvąjį žodį-jiems pėr gele
žinę uždangą perduoti, palieka 
kiekvieno išeivijos tautiečio as
meninio sugebėjimo reikalas.

Kaip toje perspektyvoje atro
do kelionės į Lietuvą, ypač kai
kurių jaunuolių važiavimas į 
studijas Vilniaus universitete?

Apie atvažiujančius studijuo
ti ten susidaro nuomonė, kad jie 
yra naivūs žmonės, politiškai 
nesubrendę, kuriuos raudonieji 
bando įtraukti į savo tinklą. Bet 
atvažiuoja ir nevisiškų “durne
liu”, kurie daug ko pasimoko 
ir grįžta patrijotiškai sustiprė
ję. Galbūt dėl jų rusai pradeda 
abejoti, ar jiems apsimoka tuos 
kursus toliau laikyti. Kalbama 
apie jų uždarymą.

Susirinkusiųjų tarpe buvusi 
torontietė studentė patikslino, 
kad jos grupėje, buvusioje Vil
niuje, “durnelių” buvo apie 
10%, “gudrių” buvo taip pat ne
daugiau, o pagrindinę daugumą 
sudarę pusiau pasiruošę studen
tai, kurie kaiko išmoko, bet gal 
kaiką ir prarado, kalbant tradi
cine prasme.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Prancūzų kalba plačiai pa
skleisti skelbimai garsino tą iš
kilmingą šventę, kurių tekste 
buvo sužymėta dienų programa. 
Olimpiada truko 10 d. su labai 
būdingais ir nelauktais dalyvių 
laimėjimais, nes kaikurię šių 
sportininkų laimėjo aukso me
dalius tose rungtynėse, kuriose 
niekada jokios treniruotės ar, 
bent to meto supratimu, mankš
tos bei eilinės gimnastikos ne
buvo praktikavę. Žvelgdami nū
dieninėmis akimis ir pasekmių 
vertinimu, nedaug perdėsime 
pasakę, kad trys ar keturi vy
rukai, net iš gimnazijų suolo, 
būtų dabar nuskynę nemažai 
laurų. Gilesnė versmė šio są
jūdžio atgimimo slypi ideologi
niame ir tautų jaunimo suartė
jime.

Finansiniai sunkumai
1894 m. birželio 23 d. tarp

tautiniame sporto sąjungų kon
grese; kuris įvyko Paryžiuje, 
Sorbonnos amfiteatre, buvo nu
spręsta atgaivinti olimpiadas. 
Graikų atstovo Dimitrios Vike- 
las pasiūlymas tai įvykdyti 1896 
m. Atėnuose buvo priimtas. 
Posėdžių pradžioje P. de Cou
bertin pageidavo, kad ši reikš
mingoji diena labai tinkama 
1900 m., kai Paryžiuje bus pa
saulinė paroda. Graikai betgi 
pabrėžė, jog senovės olimpinių 
žaidimų tėvynė’ yra Graikija. 
Dėlto 12-kos tautų atstovai nu
tarė pirmąją atgaivintą sporto 
olimpiadą rengti 1896 m. Atė
nuose.

Graikai šią žinią labai džiaugs
mingai priėmė, ir visa tauta su
judo ruoštis. Tačiau rengėjų ko
mitetas, pritrenktas savo min. 
pirmininko Harilaos Trikupis 
atsisakymo remti lėšomis olim
piadą dėl ekonominių sunkumų, 
išsiskirstė. P. de Coubertin vieš
nagė ir skatinimas tęsti pasiruo
šimus atrado graikų tarpe rė
mėjų.

Princas Konstantinas gelbsti 
padėtį

Jo iniciatyva suorganizuotas 
12-kos narių k-tas renka aukas 
ir kreipiasi į užsieny gyvenan
čius graikus. Georgios Averof 
paaukojo 920.000 drachmų, spe
cialių pašto ženklų pajamos su
darė 400.000, o tautiečių aukos 
žymiai prašoko numatytas su
mas. Per 14 mėnesių visi pasi- 
ruošiamieji darbai buvo atlikti. 
Ramia sąžine ir kupini vilčių 
graikai su ypatingu dvasiniu pa
kilimu rengėsi priimti sporti
ninkus ir kartu gaivino viltis lai

mėti Maratono bėgimą.
Pirmasis Maratono bėgimas 

nebuvo pilnoji dabartinių 42,- 
195 km distancija, bet apytik
riai tvirtinama, kad Atėnuose 
nuotolis 40 km galėjo svyruoti 
keletu šimtų metrų. Turime pri
siminti ir tuolaikinį supratimą 
bei vadinamas treniruotes to
kiam nuotoliui. Todėl laimėtojai 
pagal pasiektus rezultatus vis 
tiek buvo iškilesnieji bėgikai. 
Kai 25 dalyviai ant tilto Marato
ne (vietovės vardas) pradėjo bė
gimą, pradmės teisėjas pik. Pa- 
padiamantopoulas reiškė nuo
monę, kad busimasis laimėtojas 
bus Spiridon Louis. Jo spėjimas 
išsipildė—S. Louis pasiekė baig
mę pirmasis per 2:58.50 (I olim
pinis rekordas).

Trylikos kraštų 311 sportinin
kų, labai nevienodo pasiruoši
mo, pradėjo olimpinį sąjūdį. 
Amerikiečiai, vos 14 vyrų, anks
čiau pažinę praktiškąjį sporto 
barą, ryškiai pralenkė kitas tau
tas. Graikų buvo net 230, bet 
vienintelis jų laimėjimas buvo 
Maratono bėgimas. JAV vyru
kai iškovojo 9 aukso medalius. 
Vyriausiu varžybų teisėju bu
vo princas Konstantinas.

Keliautojas John Pius Boland, 
pripuolamai Atėnuose susitikęs 
krautuvėje vokiečių sportininką 
Fritz Traun (lengvaatletis), ry
žosi dalyvauti lauko teniso var
žybose. Anglas laimėjo vienetą, 
su Traun — dvejetą. Nereikėjo 
nė treniruočių. Bet tenka pri
minti, kad to meto pasauliniai 
rekordai, nors oficialiai netvir
tinti, buvo žymiai pranašesni už 
olimpiados lengv. atletikos lai
mėjimus. Tada tebuvo 9 sporto 
šakos, o dabar 21 su 20 kartų 
didesniu dalyvių skaičiumi.

Trisdešimt pirmoji olimpiada 
Montrealyje sukelia ypatingų fi
nansinių sunkumų ne tiek dėl 
staigių kainų kilimo, kiek dėl 
blogos valios ir didelio nesąži
ningumo — įvairių firmų noro 
pasipelnyti. Tiesa, paskiri mies
tai, kuriuose rengiamos olimpi
ados, nepajėgė padengti nė 
25% išlaidų, bet tai gali pada
ryti viso krašto vyriausybės, re
miamos stiprių firmų ir bankų. 
JAV atsisakymas rengti XII 
olimpines žiemos varžybas ir 
perleidimas to, užmojo Inns- 
bruckui gerokai palietė Ameri
kos orumą. Dabartiniai sunku
mai Montrealyje menkina Ka
nados prestižą. Abu kraštai yra 
pakankamai pajėgūs rengti pa
saulines olimpiadas, kurios pri
sideda prie žmonijos suartėji
mo.

ir Latvija rusinama 
ypač Latvija. Rygoje, 
daugiausia Pabaltijy DABAR... 

PENKI 
LAIMĖJIMAI 
PO
Dabar su kiekvienu traukimu
5 atskiri numeriai

Pradedant balandžio 29 traukimu Wintario 
padarė dolerį dar našesnį.

Dabar jūsų doleris duos jums penkias galimybes 
laimėti, t.y. penkis didžiuosius prizus po $100,000 
ir dar daugiau kaip 32,000 kitų piniginių 
laimėjimų — per $2'/2 milijono, atleidžiamo 
nuo mokesčių.*

Tai reiškia, kad dabar yra daugiau laimėjimų 
nei betkada anksčiau. Taigi, jūsų laimėjimo 
galimybės niekad nebuvo tokios geros. Ir bilietų 
kaina — tik vienas doleris. 
Sekite Wintario 
traukimus televizijoje kas 
antrą ketvirtadienį.

Bilietai parduodami 
dabar

♦ ONTARIO LOTTERY CORPORATION* Skaičiuojant 72 serijų parduotus bilietus
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MIRĖ a. a. J. KURAS
Kovo 3 d. Kaune širdies liga mirė 

a.a. Juozas Kuras, sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Velionis buvo gimęs Kiau- 
lupiuose, Sintautų vlsč., Sakių ap
skrityje, baigęs bendrąjį Kauno me
no mokyklos skyrių, mokęsis Čeko
slovakijoje. Nuo 1930 m. mokytoja-' 
vo Ukmergės, Panevėžio amatų mo
kyklose, karo metais vadovavo Aly
taus amatų mokyklai. Pokaryje dir
bo stalium baldų dirbtuvėje. Palaido
tas kovo 6 d. Kleboniškio kapinėse.

KOMUNISTU VIEŠNAGĖ 
Antrojoje kovo pusėje okupuotoj 

Lietuvoj tris dienas viešėjo grupė 
komunistų žurnalistų iš Sovietų Są
jungos satelitinių kraštų, Suomijos, 
Danijos, Prancūzijos ir JAV. Jie yra 
komunistinės spaudos atstovai Mask
voje. Svečius priėmė vilniškės kom
partijos centro komiteto sekr. R. 
Songaila su kitais kompartijos bei 
valdžios pareigūnais. Pagrindine po
kalbių tema buvo žemės ūkio laimė
jimai IX penkmetyje, planų vykdy
mas pagal sovietų kompartijos XXV 
suvažiavimo nutarimus. Jie taipgi 
buvo supažindinti su Vilniaus istori
niais bei architektūriniais pamink
lais, kultūriniu gyvenimu, Leonpo- 
lio sovchozu Ukmergės rajone, namų 
statybos kombinatu Alytuje.

RUSŲ KALBOS OLIMPIADA
Vilniuje pasibaigė pirmoji res

publikinė rusų kalbos ir literatūros 
olimpiada, kurioje turėjo dalyvauti 
visos aštuonmetės ir vidurinės mo
kyklos. Olimpiadai, garbinančiai ru
sų kalbą, buvo parinktas propagan
dinis šūkis: “Rusų kalba — taikos ir 
draugystės kalba”.’ Vilniuje susitiko 
ir tris dienas varžėsi geriausi atsto
vai iš visos Lietuvos mokyklų. Buvo 
varžomasi poezijos ir prozos ištrau
kų skaityme, rašinių rašyme. Pagrin
diniais šios propagandinės olimpia
dos laureatais vertintojai pripažino 
Širvintų vidurinės mokyklos atstovą 
Gediminą Vaitkevičių ir Jurbarko 
vidurinės mokyklos atstovę Laimą 
Žilaitytę. Jiems paskirti kelialapiai į 
sovietines “Arteko” ir “Orlionoko” 
stovyklas. Žodi apie rusų kalbos 
reikšmę propagandinei tautų drau
gystei, sovietinei taikai tarė švietimo 
ministeris A. Rimkus. Vertintojų ko
misijai vadovavo Vilniaus pedago
ginio instituto docentė L. Galinienė.

NEMUNO DELTA
Botaniniu - zoologiniu draustiniu 

paskelbtoji Nemuno delta apima bu
vusį Krokų lankos ornitologinį draus
tinį ir keliasdešimt tūkstančių hek
tarų pelkių, nendrynų, atvirų van
dens plotų tarp Skirvytės atšakos ir 
šyšgirio kelio, Atmatos ir Ventės 
rago. Draustinis saugo gulbes neby
les, gaidukus, didžiuosius ir mažuo
sius baublius, kuolingas, griciukus, 
juodkurčius bėgikus, baltuosius gar
nius, naktikovus, zyles remėzas, jū-

WINDSOR,
ŠIOS APYLINKĖS LIETUVIŲ 

GYVENIMĄ paįvairino Kanadoje 
viešinti okupuotos Lietuvos televizi
jos ir radijo lengvosios muzikos dai
nininkė Onutė, Valiukevičiūtė, ku
rios koncertą čia surengė kvartetas 
“Aušra”. Viešnios pasiklausyti susi
rinko beveik visi Windsoro lietuviai, 
svečiai iš Detroito, Rodney, Londo
no, Bothwell ir kt. Gaila, kad kon
certo salė nebuvo pilna, tačiau klau
sytojų buvo daugiau, negu čia įpras-
ta matyti. Išėjusi į sceną, viešnia pa
sveikino susirinkusius sesių ir bro
lių Tėvynėje vardu. Koncerto reper
tuarą sudarė daugiausia jaunų Lietu
vos kompozitorių kūriniai ir keletas 
vertimų. Dainininkės sodrus savitas 
balso tembras, jausmingas dainų at
likimas, laisva ir grakšti laikysena 
paliko klausytojams malonų įspūdį. 
Kiekvieną jos atliktą dainą lydėjo il
gi plojimai, o koncerto pabaigoje 
viešnia buvo pagerbta spontanišku 
klausytojų atsistojimu. Koncertui pa
sibaigus, “Aušros” kvarteto ir visų 
klausytojų vardu viešniai buvo nuo
širdžiai padėkota, paprašyta perduo
ti sesėms ir broliams Lietuvoje nuo
širdžiausius linkėjimus ir įteikta 
puokštė gėlių.

Po koncerto rengėjos ir Windsoro 
lietuviai parapijos salėje paruošė 
viešniai vakarienę, kurios metu su 
ja buvo pabendrauta ir pasidalinta 
koncerto įspūdžiais. Vakarienės me
tu “Aušros” vadovė V. Tautkevičie- 
nė viešniai įteikė kvarteto vardu 
kuklią dovanėlę šiam atsilankymui 
prisiminti.

OLIMPIADOS KOMITETAS iš 
daugelio Ontario tautinių meninių 

Iškilioji St. Catharines, Ont., lietuvaitė Ramona Braunel dainuoja 1975 m. 
lietuvių surengtoje parodoje Daugiakultūriame Centre

rinius erelius, jų laikymosi, perėji
mo ir poilsio vietas. Globos taipgi 
susilaukė briedžių, stirnų, kanadiš- 
kų undinių bei kitų medžiojamų žvė
rių veisimosi vietos, žiobrių, karšių, 
starkių, lynų nerštavietės. Draustiny
je saugoma vandeninė plaumuonė, 
kitų retų augalų augimvietės, ba
linio ajero, šaltekšnio ir kitų vais
tingųjų augalų sąžalynai. Motorinė
mis valtimis draudžiama plaukioti 
Leitėje, Minijoje augščiau Minijos 
kaimo, Augštumaloje, Senojoje Skir
vytėje, Vytinėje, šakutėje, Vykėje, 
Skatuloje, Vorusnėje, Pakalnėje nuo 
marių iki Pakalnės tilto, ūstelėje, 
Duobelėje, Krokų Lankos ežere ir 
Kuršių mariose draustinio ribose.

MUZĖJUS ABLINGOJE
Daug lankytojų susilaukia vokie

čių sudegintas Ablingos kaimas Lie
tuvos pajūryje, kurį Žemaitijos liau
dies meistrai p'apuošė skulptūrų an
sambliu. Neseniai čia buvo pastaty
tas medinis pastatas su žemaitiškais 
ornamentais, skirtas Ablingos muzė- 
jui. Jame bus atskleista Ablingos tra
gedija ir dabartinis žemdirbių gyve
nimas. Ekskursijų vadovo J. Petraus
ko duomenimis, pernai Ablinga su
silaukė 100.000 lankytojų. Su origi
naliu skulptūrų ansambliu supažindi
na išleistas fotonuotraukų rinkinys 
ir knyga “Ablinga”.

PAVOJINGA ŽŪKLĖ
Bronius Čekanauskas balandžio 3 

d. “Tiesoj” rašo: “Pavasarį ledas pa
vojingas. Kovo 31 dieną Neringos 
vidaus reikalų skyrius gavo prane
šimą, kad iš žūklės Kuršių mariose 
nesugrįžo “Rūtos” poilsio namų 
elektrikas J. Gorškovas ir Klaipėdos 
aštuntos vidurinės mokyklos moks
leivis S. Suročinskas. Paaiškėjo, kad 
tą dieną, kai J. Gorškovas ir S. Su
ročinskas išsiruošė žvejoti, įlankoje 
šėlo stiprus vėjas. Ledas pradėjo 
trūkinėti. Abu žvejai atsidūrė ant 
ledo lyties ...” J. Gorškovą surado 
ir išgelbėjo malūnsparnio lakūnas. 
S. Suročinskas, atrodo, nuskendo.

PAMINKLAS J. JANONIUI
Aštuoniasdešimtųjų gimimo meti

nių proga Biržuose atidengtas pa
minklas poetui Juliui Janoniui, su
kurtas skulptoriaus K. Bogdano ir 
architekto V. Brėdikio. Kompartija jį 
dabar laiko savo žvaigžde, nors iš 
tikrųjų šis 21 metų amžiaus jaunuo
lis, nusižudęs 1917 metų gegužės 17 
d. Petrapilyje, priklausė tik Šiaulių 
moksleivių socialistų kuopai ir Rusi
jos socialdemokratų partijai. Pa
minklo atidengime kalbėjo Biržų ra
jono partinio komiteto I .sekr. K. 
Bitinas, naujasis kultūros ministeris 
J. Bielinis, Rašytojų Sąjungos pirm. 
A. Maldonis, “Tiesos” red. A. Lau- 
rinčiukas, biržiečių moksleivių Var
du žodį tarusi J. Korsakaitė. Prie pa
minklo buvo atliktas J. Janoniui 
skirtos V. Klovos operos “Ave, vita” 
baigminis choras. v. Kst.

ONTARIO
vienetų išrinko “Aušros” kvartetą at
stovauti Ontario provincijai pasauli
nėje sporto olimpiadoje. Iš visos pro
vincijos buvo parinkti 75 asmenys 
(16 iš Windsoro) dalyvauti olimpia
dos metu rengiamuose meniniuose 
pasirodymuose. Būtų buvusi graži 
proga “Aušrai” pasirodyti pasauli
nio masto renginyje, deja, dėl PLB 
anksčiau duoto pasižadėjimo skristi 
koncertams į Europą ir dėl studijų 
su pasigailėjimu teko nuo to atsisa-
kyli. V. C.

Thunder Bay, Ont.
JONO MOCKAUS MEDŽIO DRO

ŽINIAI, išstatyti vietiniame muzėju- 
je, susilaukė didelio lankytojų dėme
sio. Foną jiems sudarė mūsų audiniai. 
Lankytojai gėrėjosi visu gražiu lie
tuvių skyriumi.

LIETUVIŲ PROJEKTUI TAUTY
BIŲ PARKE gauta aukų iš Toronto. 
.Po $100 paskyrė “Paramos” ir Pri
sikėlimo parapijos bankeliai. Toron- 
tietė Emilija Motušaitienė atsiuntė 
$32, surinktus iš aukotojų. Aukojo: 
$10 — V. Vaitkienė, po $3 — P. Uke- 
lienė, E. Kvedarienė, E. Matušaitie- 
nė, po $2 — A. Kantvydas, V. Drau- 
gėnienė, D. Zulonas, J. L. Kvederys, 
P. čecys, po $1 — S. Ambakienė, M. 
Norkienė ir E. Jankauskienė.

VASARIO 16 PROGA mūsų apy
linkėje H. Paškus Tautos Fondui su
rinko $82: po $10 iš J. Misevičiaus, 
J. Danėno, H. Paškevičiaus, dr. E. 
Jasevičiūtės, J. Erslavo, V. Balčyčio 
ir X. Y., $7 — iš V. Bačinsko, $5— 
iš A. Druktenio. Visiems aukotojams 
nuoširdus lietuviškas ačiū. E. J.

Toronto “Atžalynas” tautinio šokio sūkuryje. Jo penkmečio koncertas rengiamas gegužės 1, šeštadienį, West Park 
Secondary School salėje ir Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. S. Dabkąus

TRADICINIS LONDONO “BALTIJOS” 
ANSAMBLIO -------

*

f Važiuoti Dundac tfat.vp i rvtiic Pravažiavus fiiliivnc naramiAe f ■ ■

1523 Jist S
(Važiuoti Dundas gatve į rytus. Pravažiavus Šiluvos parapijos 
šventovę, sukti pirma gatve į kairę. Pervažiavus geležinkelį 
— antras pastatas kairėje pusėje.)

Programa: "Baltija 
Muzika: "Atspindžiai

ir veteranu
v 

//

grupe.
. Pradžia 8 v. v.

a

Hamiltono Mergaičių, Choro "AIDAS99

©NGERTAS-ŠOKIAI
KONCERTO PROGRAMOJE: 
mergaičių choras "Aidas", 
solistai V. Verikaitis ir

R. Strimaitis. 
Akompanuoja muz. J. Govėdas 
Po koncerto smagūs šokiai, 
grojant geram orkestrui.

Salė bus atidaryta 6.30 v.v., 
koncerto pradžia — 7.30 v.v.

$

HAMILTON™
METINIS “AIDO” KONCERTAS 

— gegužės 1, šeštadienį. Jaunimo 
centre. Jo programa bus labai įdomi. 
“Aidas” dainuos visa) naujas dai
nas. Taip pat koncerte dalyvaus so
listai V. Verikaitis ir R. Strimaitis, 
kurie dainuos kartu su choru “Ai
du", solo ir duetus. Paski$inėje 
programos dalyje įsijungti į koncer
tą yra kviečiamos visos buvusios 
choristės. “Aido" vadovas sol. V. 
Verikaitis jas kviečia koncerto die
ną, 6.30 v. v., į parapijos salę pa
kartoti dainų. Bus dainuojamos joms 
žinomos dainos. Choro vadovas lau
kia visų buvusių chorisčių ne tik dai
nuoti, bet ir kartu prisiminti pir
muosius koncertus, gastroles kitose 
kolonijose ir Europoje.

šio parengimo visi darbai eina pil
nu tempu. Gauti laimės staliukai iš 
prel. dr. J. Tadarausko, Sakas Parcel 
Service savininkų E. V. Sakų, iš P. 
Krivinskienės ir V. Stabingienės. 
Smulkių laimikių loterijai aukojo: 
$20 — A. Liaukus, po $10 — J. Kaže- 
mėkas, J. Kšivickis, po $5 — M. Bo- 
rusienė, P. Grybas, J. Krištolaitis, 
Pr. Gudinskas, V. Mikuckas, P. Žu
lys, Br. Grajauskas, $3 — P. Lataus- 
kas, po $2—K. Mileris, A. Mingėla, 
A. Obcarskis. Iškepti tortą chorui 
pažadėjo visiems gerai žinoma Mo
terų Katalikių Draugijos veikėja S. 
Rakštienė. “Aidas” visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja už taip gau
sią paramą.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekiu 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

• Baras su įvairiais gėrimais
• Bufetas su šiltais valgiais
• Laimės staliukai
• Turtinga loterija

Įėjimas — $3.50, 
pensininkams ir 
studentams — $2.50.
Šiuo koncertu “Aidas” pradeda lėšų telkinio vajų išvykai 

/ į Pietų Ameriką. Visi maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.
■" Choro tėvų-rėmėjų komitetas <

Jis taipgi tikisi, kad lietuviškoji 
visuomenė, suprasdama jo pastangas 
išlaikyti meilę lietuviškai dainai, 
gausiai dalyvaus šiame metiniame 
koncerte. “Aidas” šiuo savo koncer
tu pradės lėšų telkimo vajų išvykai 
į Pietų Ameriką: Tad, malonūs tau
tiečiai, jauskime pareigą atvykti ir 
paremti jaunimo užsimojimus. “Ai
das” be mūsų visų pagalbos šio už
simojimo neįvykdys. Gegužės 1 die
nos vakarą skirkime jam. J. P.

HAMILTONO DRAMOS TEAT
RAS “AUKURAS” š. m. sausio 17 d. 
Toronte suvaidino A. Rūko 3 v. 
linksmą komediją “Bubulis ir Dun
dulis’”. Hamiltoriiečiai šį veikalą pa
matys gegužės 15 d., 7 v. v., Jauni
mo Centre, šokiams gros plokštelių 
muzika, visi galės pasivaišinti kava 
ir pyragaičiais.

“Aukuras” yra pakviestas gastro
lių Londonan balandžio 24 dį Wind- 
soran — balandžio 25 d. Bus vaidi
namas “Bubulis ir Dundulis”. Kleve- 
landą aplankys rudenį, ši komedija, 
nors statyta ir kitų teatrų, įdomi pa
matyti dar kartą. Veikėjų skaičius 
nedidelis, lengva gastroliuoti.

Kovo mėn. 7 d. jaunieji aukurie- 
čiai atliko programą šv. Kazimiero 
minėjime. Gegužės 1—2 d. d. jie da
lyvaus konkursiniame talentų fes
tivalyje Toronte.

Elena Dauguvietytė - Kudabienė, 
Marytė Kalvaitienė ir Algis Ulbinas 
dalyvavo CBC ruošiamam filme, ku

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

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

'enninaer Ltd

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

gegužės 1, 
šeštadienį,

gegužės 1, 
šeštadienį, 
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N., 
Hamiltone
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ris rudenį bus rodomas televizijos 
serijoje “Emigration”.

“Aukuras” pradės repetuoti dvi 
trumpas komedijas: R. Spalio “Ba
tus” ir A. Mirono “Klevų alėją”. Jų 
premjeros — lapkričio mėn. daugia
kultūriame teatrų festivalyje Toron
to St. Lawrence Centre.

Artėjant 1977 m. teatrų festiva
liui, jieškoma veikalų, tinkamų “Au
kuro” sudėčiai.

Aukurietė Lina Verbickaitė-Saw- 
itz persikėlė į Collingwooda, bet 
žada dalyvauti “Aukuro” pastaty
muose. Linkime mielai aktorei gra
žiai įsikurti ir džiaugiamės, kad ši 
mėgstama “Aukuro” narė ir toliau 
dalyvaus sceninėje veikloje. Ad.

St. Catharines, Ont.
NEMUNIEČIŲ VEIKLA. Tauti

nių šokių grupė “Nemunas” sėkmin
gai ruošiasi savo artėjančiai metinei 
šventei, talkinama parapijos kape
liono kun. Juvenalio Liaubos, OFM, 
ir kitų tauteičių. Didelės paramos 
šventės rengėjai susilaukė iš P. ir J. 
Kalainių, O. ir P. Meškauskų ir Onos 
Šukienės, kurie pasiėmė patį sun
kiausią darbą — vaišių paruošimą 
programos atlikėjams ir svečiams.

Šventė yra reikšminga, nes tą va
karą buvusi iškilioji lietuvaitė Ra
mona Braunel perduos pereinamą 
karūną Bendruomenės pristatytai ki
tai iškiliajai lietuvaitei. Pagal seną 
tradiciją buvusi iškilioji lietuvaitė, 
atlikusi savo kadenciją, taria atsi
sveikinimo žodį. Bendruomenės ats
tovas jai pareiškia padėką už atsto
vavimą lietuviams kanadiečių visuo
menėje. Iškiliosios lietuvaitės parei
gos yra reikšmingos: jai daug kartų 
tenka dalyvauti kitų tautybių bei ka
nadiečių įvairiuose minėjimuose ir 
atstovauti lietuvių kolonijai.

Šventės dalyviams primename, kad 
valdžios potvarkiai draudžia salėn at
sinešti betkokius gėrimus, už kuriuos 
nėra sumokėtas specialus mokestis. 
Visus svečius įvairiais gėrimais bei 
užkandžiais aprūpins rengėjai.

Šventės oficialioji dalis prasidės 
balandžio 24, šeštadienį, 6.30 v. v., 
Multicultural Centre, 185 Bunting 
Road. Programą atliks tautinių šo
kių grupė “Atžalynas" iš Toronto, 
vad. S. Leparskienės, ir vietinio 
“Nemuno” šokėjai, vad. St. Zubric- 
kienės ir N. Zaliznak. Akordeonu 
gros S. Zubrickas. šokiams gros 4 
asmenų geras orkestras. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti į nemu- 
niečių metinę šventę ir sudaryti są
lygas jaunimui nuvykti į 5-tąją tau
tinių šokių šventę Čikagoje.

Tėvų komitetas
• Kas aukojasi pinigam, jų ne- 

aukoja geriem darbam

■B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

DEMOKRATŲ PARTIJOS rinki
minių gairių komisijai 15 minučių 
trukusi pranešimą padarė JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. Aušra Ma- 
čiulaitytė-Zerr, pateikdama JAV LB 
krašto valdybos pageidavimus ir siū
lydama juos Įtraukti į gaires suda
rančius oficialius šios partijos pasi
sakymus. Komisijos nariams ji pri
minė sovietinę Lietuvos okupaciją, 
JAV vyriausybės lig šiol vykdomą 
politiką nepripažinti Baltijos vals
tybių priverstinio Įjungimo Sovietų 
Sąjungon, rezoliuciją nr. 416 ir ki
tas rezoliucijas kongrese, kurių tiks
las yra prižiūrėti, kad Sovietų Są
junga laikytųsi Helsinkyje pasirašy
to baigminio akto. A. Mačiulaitytė- 
Zerr taipgi prašė remti “Amerikos 
Balso” ir “Laisvės Radijo” lietuviš
kąsias laidas, stengtis, kad būtų su
mažinti peraugšti muitai siuntiniams 
į okupuotą Lietuvą bei ten apsilan
kiusiems išeiviams taikomi suvaržy
mai. Lietuvą ir kitus sovietų okupuo
tus kraštus ji siūlė laikyti tautomis, 
o ne tautinėmis mažumomis Sovie
tų Sąjungoje. Visais šiais klausimais 
komisijai įteiktas išsamus 14 pusla
pių JAV LB krašto valdybos memo
randumas.

A. a. DR. VANDA MINGAILAI- 
TĖ-TUMĖNIENĖ, sulaukusi 96 me
tų amžiaus, mirė kovo 24 d. Čikagos 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Velionė yra 
buvusi Vytauto D. universiteto pro
fesore, vaikų katedros ir klinikos ve
dėja 1924-44 m., pagarsėjusi kaip 
vaikų ligų specialistė. Veikliai reiš
kėsi su sveikata susietose organizaci
jose, 1937 m. įsteigė Lietuvos Vaikų 
Gydytojų Draugiją. Bendradarbiavo 
“Medicinoje”, paskelbdama daug 
darbų apie vaikų ligas bei jų gydy
mą. 1957 m. išleido knygą “Mano at
siminimai”, 1959 m. — “Kūdikis” ir 
suredagavo leidinį “Justinas Tumė
nas”.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VĄ Čikagoje papildė dr. J. Gimbuto 
vadovaujamo Lituanistikos Instituto 
saugoti perduota visa archyvinė me
džiaga, pradedant 1951 m. ir bai
giant 1975 m. suvažiavmiu. Vertin
gos medžiagos archyvas taipgi gavo 
iš a. a. Stasio Pilkos testamento vyk
dytojų, buvusio “Draugo” red. L. Sa
kalo, A. šuopienės, Brazilijoje gyve
nančio kun. A. Saulaičio, SJ, studen
to E. Lapo ir kitų tautiečių.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS stipendijos šiais moks
lo metais paskirtos devyniems lietu
viams studentams. Jas suorganizavo 
kun. H. J. Šulcas, lankydamasis 
JAV, Kanadoje ir Europoje. Mokslo 
metai prasidėjo kovo mėnesį ir baig
sis gruodyje. Yra ir daugiau lietuvių 
studentų, kuriems labai reikėtų sti
pendijų. Norintieji paremti Brazi
lijos lietuvių studentus tesikreipia į 
kun. H. j. Šulcą, Cx. P. 4421 Sao 
Paulo, SP, Brazil.

Urugvajus
URUGVAJAUS VYRIAUSYBĖ 

pernai uždarė lietuvių komunistų 
centrą Montevideo mieste. Nuosavy
bė buvo nusavinta, pagrindiniai vei
kėjai suimti. Atrodo, jiems buvo pa
darytas spaudimas išvykti iš Urugva
jaus. “Argentinos Lietuvių Balso” 
pranešimu, š. m. kovo pradžioj oku
puotam Lietuvon išvyko Pranas Ša- 
čikauskas, Jonas Subačius ir Jonas 
Staniulis su šeima. Buvęs atsakinga
sis “Darbo” red. Bronius Morkevi- 
čius iš Urugvajaus persikėlė Argen
tinon, kur gyvena jo dukros. 
Argentina

“LAIKO” RED. O. KAIRELIENĖ 
vasaros atostogų metu aplankė lietu
vių mokytojų šeimą Broniu ir Joną 
Savickus, gyvenančius San Rafaelio 
mieste, Mendozos provincijoje. Lie
tuvos vyriausybė juos 1938 m. at
siuntė Urugvajun dirbti lietuviškoje 
mokykloje. II D. karo metais jiedu 
persikėlė į Buenos Aires ir 1952 m. 
įsikūrė San Rafaelyje. Čia jie yra 
įsigiję didoką plotą žemės su gražiu 
sodu. B. J. Savickai turi dvi dukras. 
Viena jų, ištekėjusi už architekto J. 
Atencio, yra dailininkė, apipavidali
nanti pramonės gaminių įpakavimą, 
antroji studijuoja biologiją ir geo
grafiją.

ANTANAS JONUŠAS, 70 metų 
amžiaus, Corrientes miesto pagrindi
nėje gatvėje turi restoraną ir kepyk
lą “Kaunas”. Klientus jis aprūpina 
skaniais pyragaičiais, malta kava. Jo 
restorane naudojami kavos ir arbatos 
puodukai yra papuošti mūsų tautinės 
vėliavos spalvomis, lietuvišku įrašu 
“Kaunas”. Argentinon A. Jonušas at
vyko, būdamas 18 metų amžiaus, ir 
dirbo įvairius darbus, kol įsigijo 
“Kauną”. Labai pasiilgęs lietuvių, 
nes Corrientes mieste jų nėra, iš
skyrus jo šeimą.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIŲ NA

MUOSE pranešimą visuomenei apie 
išvyką į P. Ameriką padarė pasauli
nio lietuvių jaunimo kongreso ats
tovai. Su bendru išvykos ir kongreso 
vaizdu, iliustruotu skaidrėmis, supa
žindino B. Mikužienė. Apie jaunimo 
stovyklą Argentinoje kalbėjo J. 
Mockūnas, apie studijų dienas Bra
zilijoje — N. Masiulytė. Vaizdus sa
vo filmu papildė J. Mockūnas.

ŠEŠTOSIOS SKAUTŲ TAUTINĖS 
STOVYKLOS rengėjų komitetas Mel
burne paskelbė šiai stovyklai skirtos 
dainos konkursą. Daina turi būti 
skautiško pobūdžio, tinkama dainuoti 

žygiuojant, su priedainiu, skirta gru
piniam dainavimui, 3-4 posmelių. 
Geriausios dainos autoriui bus atsi
lyginta vieša skautiška padėka. Dai
nas iki š.m. liepos 31 d. siųsti ps. R. 
Statkuvienei, 12 Griewe St., North 
Balwyn 3104.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS atstovų XXVIII metinis su
važiavimas įvyko Londono Lietuvių 
namuose kovo 20-21 d. d. Dalyvavo 
19 atstovų iš penkiolikos skyrių, tu
rinčių 595 narius. Pridėjus kitų orga
nizacijų atstovus, valdybos bei tary
bos narius, dalyvių skaičius pakilo 
iki 50. Juos sveikino Lietuvos atsto
vas V. Balickas. Ataskaitinį praneši
mą apie bendrą DBL Sąjungos veik
lą padarė centro valdybos pirm. J. 
Alkis, apie politnię veiklą bei ryšius 
su kitų tautybių organizacijomis — 
vicepirm. Z. Juras, apie finansus — 
ižd. B. Butrimas. Sąjunga per metus 
turėjo tik 103 svarus pajamų, tad jos 
sąskaitoms subalansuoti pritrūko 
net 1.120 svarų. Tarybos pirm. A. 
Bučio pasiūlymu į garbės narius bu
vo pakeltas DBL Sąjungos ir Lietu
vių Namų bendrovės veikėjas inž. 
Juozas Vilčinskas. Diskusijose buvo 
paliestas DBL Sąjungos ir D. Brita
nijos Lietuvių Bendruomenės sujun
gimo klausimas, busimasis pasauli
nis lietuvių jaunimo kongresas. Su
važiavimą papildė XXV metinis Lie
tuvių Namų bendrovės akcininkų 
susirinkimas bei šiai sukakčiai skir
tas jubilėjinis balius. Centro valdy- 
bon vėl buvo perrinkti iš jos pasi
traukę nariai — Z. Juras ir S. Kas
paras. Tarybon išrinkti: R. šova, J. 
Petkevičius, V. Dargis, A. Bučys ir 
K. Bivainis. Juos papildo įvairių or
ganizacijų atstovai. Naujosios tary
bos pirmininku išrinktas R. Šova, 
vicepirm. — V. Dargis, sekr. — K. 
Tamošiūnas.

Šveicarija
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

VAKARĄ Zuericho priemiestyje 
Schlierene surengė “Viltis”, vado
vaujama Joanos Stasiulienės. Šią 
grupę sudaro mūsų tautinius šokius 
šokantis šveicarų jaunimas. Vakaras 
buvo įtrauktas į evangelikų parapi
jos kultūrinių renginių rėmus. JĮ 
garsino parapijos biuletenis “Kir- 
chenbote” ir vietinis laikraštis “Li- 
mattaler”. Paskaita apie Baltijos 
valstybes skaitė dr. Juozas Eretas, 
pagrindinį dėmesį skirdamas Lietu
vai, jos kalbai, gilia filosofine min
timi pasižyminčiom mįslėm bei pa
tarlėm, tautiniam mūsų šokiam. 
‘‘Vilties” grupė atliko 13 šokių. Šil
čiausiai šveicarų publika sutiko Žy
gūną, Aštuonytį ir Malūną, šešias 
mūsų liaudies dainas padainavo 
šveicaras baritonas Otto Linsi, dažnas 
“Vilties” talkininkas jos renginiuo
se. Akompanavo pianistas W. Bert- 
schi.

Vokietija
MUENCHENO “RATUKAS” su

rengė šios apylinkės atstovų pasauli
niame jaunimo kongrese pranešimą 
visuomenei. Skaidrėmis iliustruotus 
pranešimus padarė seserys Kristina 
ir Rita Pauliukevičiūtės, Romana ir 
Kristina žutautaitės. Pirmosios dvi 
“Laisvės Radijo” bangomis su kong
resu yra supažindinusios ir tautie
čius okupuotoje Lietuvoje. Kadangi 
buvo Juozinių išvakarės, po praneši
mų pagerbti du Juozai — “Laisvės 
radijo vedėjas J. Laučka ir žurnalis
tas J. Kairys. Be to, atsisveikinta su 
Danute Žakyte, išskrendančai Argen
tinon. Dalyvaudama III PLJ Kong
rese, ji susipažino su inžinerijos stu
dijas baigiančiu Kęstučiu Mikaloniu, 
susidraugavo ir nutarė sumainyti 
aukso žiedelius. Į Buenos Aires D. 
Žakytė išskrido kovo 27 d. Jiedu bus 
pirmoji lietuviška šeima, liudijanti 
ir praktinę šio tautinio kongreso 
reikšmę.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGOS narių bei darbuo
tojų suvažiavime Romuvoje kovo 5- 
7 d. d. dalyvavo ir visi devyni šio 
krašto atstovai pasauliniame lietuvių 
jaunimo kongrese. Nutarta sušaukti 
plataus masto Vokietijos lietuvių 
jaunimo suvažiavimą, kuriame da
lyvautų ne tik lietuviškai kalbantys, 
bet ir tėvų kalbos nemokantys jau
nuoliai. Suvažiavimui pasirinktos 
Sekminių atostogos. Vykdant III 
PLJ Kongreso nutarimus, politinės 
veiklos derintoją sutiko būti R. Žu- 
tautaitė, jaunimo bendradarbiavimo 
ryšininke — K. Pauliukevičiūtė, in
formacijos teikėju — P. Veršelis. 
Ši trijulė įsijungė į Vokietijos Lietu
vių Jaunimo S-gos valdybą. Ryši
ninku su Vasario 16 gimnazija iš
rinktas M. šiušelis. Ruošiantis IV 
PLJ Kongresui, kuris įvyks V. Vo
kietijoje 1979 m., nutarta pirmiau
sia išsiaiškinti VLB krašto valdybos 
ir PLB valdybos paramos klausimą.
III PLJ Kongreso atstovai sudarė 
iniciatorių būrelį, kuris turės surasti
IV PLJ Kongresui komiteto pirmi
ninką. Būrelis taipgi užmegs ryšius 
su lietuvių jaunimu kituose Europos 
kraštuose ir stengsis įtraukti jo at
stovus į kongreso ruošą.

Lenkija
VARŠUVOS LIETUVIŲ VEIKLĄ 

vėl atgaivino iš studentų naujai su
daryta Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos valdyba. Įsteigtas ir 
senjorų ratelis, kuriam vadovauja 
seniūnas A. Janikas. Kiekvieną 
penktadienį ratelis rengia paskaitas 
apie lietuvių istoriją bei kultūrą.
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vime 1975 m. gegužės 24-25 d. 
vienas iš nutarimų buvo: “Ypa
tingą dėmesį atkreipti į jaunųjų 
talentų ugdymą, teikiant tam 
reikalui visokeriopą paramą ir 
organizuojant metinius muzikos 
ir dailiojo žodžio festivalius-var- 
žybas”. Kultūros komisija tą nu
tarimą vykdo. Talentų varžybos 
bus Toronto Lietuvių Namuose 
gegužės 1—2 d. d. Kviečiami da
lyvauti deklamatoriai, instru
mentalistai, dainininkai, šokė
jai, nejaunesni kaip 8 metų.

Tuo reikalu jau buvo žinučių 
spaudoje. L. Bendruomenės 
apylinkių pirmininkai gavo pra
nešimus su anketomis. Jie buvo 
prašomi paraginti savo apylin
kių ribose gyvenančius talentin
gus jaunuolius ir vyresniuosius 
dalyvauti varžybose. Taip pat 
buvo kreiptasi į KLB krašto val
dybos švietimo komisiją, prašant 
šeštadieninių mokyklų moki
nius dalyvauti ne tik pavieniui, 
bet ir grupiniuose dramos pasi
rodymuose.

Džiugu, kad užsiregistravo 47 
dalyviai ir 2 draminės grupės. 
Varžybos prasidės gegužės 1 d., 
9 v. r., Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W. Jeigu 
kas dar neužsiregistravo ir no
rėtų dalyvauti, mielai prijung
sime. Atvykite 9—10 v. r.

Mūsų jaunimo organizacijos 
plačiai išvystė savo lietuvišką 
veiklą, ypač suvažiavimuose, 
stovyklose ir t. t., tačiau jau
nuolis, kuris didelę savo laiko 
dali pašvenčia menui — mokosi 
muzikos, šoka, dainūoja ir t. t., 
yra lyg ir užmirštas. Kartas nuo 
karto drąsesnis jaunuolis, tėvų

KULTŪRINĖS PARAMOS PAMINKLAS
V. 1GXAIT1S

Pastaraisiais metais vis daž
niau tenka skaityti spaudoj, kad 
vietoj dovanų ar gėlių savo arti
mųjų asmenų pagerbimui ar 
įamžinimui yra skiriamos aukos 
K. Lietuvių Fondui. Tos sumos, 
palyginti, nemažos ir vis auga. 
Dabartiniu metu Fonde yra 676 
asmenys su $126.000 pagrindi
nio kapitalo, o šiame skaičiuje 
yra net 103 asmenys su $15.000 
dolerių, sudėtų savo artimųjų 
vardu. Taip bendromis jėgomis 
yra statomas, galima sakyti, 
vienas lietuvių kultūrinis pa
minklas Kanadoje. Didelė pa
garba ir padėka tenka tiems, ku
rie ryžosi savo aukomis ir pavyz
džiu tokiu būdu įamžinti savo 
artimuosius.

K. Lietuvių Fondą išugdė 
ypač vidurinioji ir vyresnioji 
karta. Jis tapo veiksmingu Ka
nados lietuviško gyvenimo fi- 
nansiniu-kultūriniu' vienetu ir 
vis auga. Būtų tikrai miela, 
kad prie tokio paminklo staty
mo daugiau prisidėtų jaunes
nioji ir pati jauniausioji karta, 
jau. išaugusi ir daugeliu atvejų 
įsitvirtinusi kanadiškame ir lie
tuviškame gyvenime. Jau yra 
visa eilė profesijonalų ir šiaip 
gerai uždirbančių, kurie galėtų 
paremti Fondą. Bet šiuo atveju 
gal netiek reiškia uždarbis, kiek 

Brangiai MAMYTEI
A+A

JUZEI GAILIŪNIENEI
mirus, dukrų v. s. ONĄ GAILIŪNAITĘ 

nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto skautininkių ir 
skautininkų Ramovės

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

Meistritkos darbas, puikūs lietuvilki projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

ar draugų raginamas, kaikur pa
sirodo, bet tai yra išimtys. Be
veik kiekviena lietuviška šeima 
siunčia savo vaikus mokytis ba
leto, muzikos, dainavimo ir dra
mos. Deja, atsitinka, kad talen
tingas jaunuolis, turėdamas per
daug kitokių pagundų, po ilgų 
mokslo metų tą meno šaką ap
leidžia. Gaila, jeigu tai atsitinka 
su tikrai talentu apdovanotu as
meniu. Grįžimas būna daug sun
kesnis. Mūsų visų pareiga, kiek 
galima, remti talentinguosius, 
ugdyti jų pasirinktą meno šaką.

Lietuviškai kultūros gyvybei 
išlaikyti labai svarbu turėti me
ninį prieauglį. Varžybos yra vie
na iš paskatų, juoba, kad kiek
vienas dalyvis atliks ir vieną lie
tuvišką kūrinį.

Ne kiekvienas varžybų daly
vis gaus žymenį — “trophy”, bet 
ne tai svarbu. Svarbu dalyvauti 
ir parodyti, ką sugebi. Tik daly
vaudamas galėsi gauti savo pa
jėgumo įvertinimą ir įgausi pa
skatinimo ateičiai.

Sekmadienį, gegužės 2 d., 1 v. 
p. p., visi dalyviai susirinks To
ronto Lietuvių Namuose, kur iš
girs vertintojų komisijos pasta
bas ir bus paskelbti laimėtojai. 
Pastarieji turės pasiruošti vie
šam koncertui, kuris įvyks ten 
pat 4 v. p. p. Po koncerto vi
siems varžybų dalyviams bus 
vaišės.

Tikimės, kad šis pirmasis fes- 
tivalis-varžybos pavyks. Gausus 
publikos dalyvavimas koncerte 
padės mums ir ateityje rengti 
varžybas bei jieškoti vis naujų 
talentų.

KLB krašto valdybos 
kultūros komisija

gera valia ir tinkamai sudaryta 
proga. O tų progų gali Būti įvai
rių. Pas mus pvz. yra priimtos 
krikštynos. Tai dėkinga proga 
naujagimius įrašyti nariais į 
Fondą ir taip juos įtraukti į 
Lietuvių Bendruomenės narių 
tarpą, kurios skaičius dėl susi
dėjusių įvairių priežasčių mažė
ja-

Taip pat tenka skaityti ameri
kinėje lietuvių spaudoje, kad jų 
panašus fondas didina savo įna
šus reikšmingais testamentiniais 
palikimais, kurių jau yra ne vie
nas ir ne du, o dešimtys. Jie di
dės ateityje. Kanadoj tai šen, 
tai ten tenka nugirsti, kad ne
vienas mūsų tautietis atsiskyrė 
iš savųjų tarpo nepalikęs testa
mento, ir jo taip sunkiai įgytas 
pinigas atiteko svetimiesiems. 
Tuo tarpu Kanados Lietuvių 
Fondas turi tik keturis paliki
mus testamentais, įskaitant Bro
niaus Paužos stambesnį paliki
mą JAV-se, Floridoj.

Ilgainiui testamentiniai pali
kimai suaktualės. Kartu su žen
giančiu amžiumi galime savo 
testamentus sudaryti ir paliki
mais stipriai paremti to kultūri
nės paramos paminklo statybą 
Kanadoje. Taip būtų įtvirtintas 
mūsų gyvenimas Kanadoje ir 
kartu įprasmintas sunkiai už
dirbtas pinigas savajai tautai.

Muzikai ir Lietuvių Bendruomenės veikėjai iš JAV ir Kanados suvažiavę į Klevelandą aptaria busimosios dainų 
šventės rengimą Kanadoje. Iš kairės: J. Stempužis, muz. St. Sližys, muz. A. Jurgutis, sol. V. Verikaitis, KLB 
pirm. J. R. Simanavičius, J. Braziulis, O Mikulskienė, J. Plečkaitis, muz. Alf. Mikulskis (posėdžio pirm.), muz. J. 
Govėdas Nuotr. J. Garlos

Lietuvių literatūros istorija
Antrasis Prano Naujokaičio veikalo tomas

J. KUZMICKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Literatūros padala

Nors ketvirtojoje “Lietuvos 
literatūros istorijos” dalyje už
simota aprašyti “posūkį esteti
ne naujų kelių ieškojimo link
me”, antrasis knygos skyrius, 
pavadintas “Dar tradiciniu — 
seųuoju mūsų literatūros ke
liu”, liečiąs net 25 įvairaus talen
to rašytojus (nuo A. Jakšto iki 
Vydūno) ir apimąs beveik treč
dalį knygos, atrodo tartum ne
visai vietoje įglausta įžanga.

1948 m. išleistame to paties 
autoriaus “Lietuvių literatūros” 
vadovėlyje paskirų rašytojų kū
ryba buvo suskirstyta chrono- 
loginais skyriais: spaudos drau
dimo laiktotarpiu, lietuvių lite
ratūra po spaudos grąžinimo ir 
literatūros gyvenimu nepriklau
somoje Lietuvoje. “Tradicinio- 
senojo mūsų literatūros kelio” 
aptara būtų reikalinga nuodug
nesnio pagrindimo ir niuansuo- 
tesnės padalos, kai, jau nepai
sant poezijos žanro, sunku bū
tų į vieną vežimą sodinti bele
tristus J. A. Pabrėžą ar net M. 
Valančių su Lazdynų Pelėda, 
Š. Ragana, Vaižgantu ar Vydū
nu.

Nagrinėjant “tradicinio kelio” 
ir “estetinės krypties’-’ rašyto
jus, būtų buvę labai naudinga 
tų skyrių pradžioje platesniu, 
sintetiniu mastu iškelti šių dvie
jų krypčių pagrindines žymes, 
raidą, stilistines priemones, ke
liamas problemas ir pan.

Laikydamasis daugiau chro
nologinio, o ne žanrinio plano, 
autorius gerokai išsklaidė ypač 
poetus. K. Žitkus — V. Stonis, 
dar šiandien tebegyvenąs ir te- 
bėkuriąs Kaune, atsidūrė po- 
maironinio laikotarpio poetų pa
čioje pradžioje (187 psl), tuo 
tarpu tai pačiais metais gimęs 
M. Vaitkus, pirmąjį eilėraščių 
rinkinį išleisdinęs 30 metų anks
čiau, nustumtas kur kas toliau 
net už jaunesnio už jį L. Giros 
(i 332 psl.) drauge su vienam- 
žiais A. Ląstų, K. Jurgelioniu, 
J. Mikuckiu ir kitais. Ar nebūtų 
buvę sistemingiau ir patogiau 
juos visus įglausti į bendrą sky
rių?!

XIX skyrius nevykusiai pava
dintas “J. Mikuckis, B. Buivy- 
daitė ir. kiti lyrikai”, kai tuo 
tarpu nagrinėjama B. Buivydai- 
tės ne tik lyrika, bet ir proza, į 
kurią ji perėjo 1934 m. Jeigu 
jos “neabejotiną kūrybos vir
šūnę” sudaro “Pro vaikystės 
langą” apysaka (1969 m.), gali
ma manyti, kad ji šiame veikale 
užsipelnė savitą vietą ir nebū
tinai lyrikų tarpe.

Nevienodu mastu vertinami 
kaikurių rašytojų “lūžiai”, susi
dūrus su komunizmo-marksizmo 
idėja. Autorius atlaidus A. Vie
nuoliui, P. Vaičiūnui (kuriam 
jo žmona savo atsiminimuose 
nešykšti prokomunistinių spal
vų) ir net mūsų tarpe pasisuki
nėjusiam J. Mikuckiui (kuris 
savo atsiminimuose garbina 
marksizmą), tačiau, nustojęs is
toriko orumo, piktu publicisti
niu stiliumi visai suvanoja L. 
Girą (“bučiavosi su komunistuo
jančiais žydais”, 198 psl.), nors 
jam visdėlto paskiria 10 psl.

Literatūrinė kritika
Gerokai mūsuose apleista li

teratūrinė kritika, nors jos vaid
muo nemažiau reikšmingas už 
blankias rašytojų gyvenimo da
tas ar gausią bibliografiją. Dėlto 
autorius gerai padarė pačioje 
knygos pradžioje iškėlęs mūsų 
kritikų idėjas ir atskirai prie 
jų ir literatūros istorikų susto
jęs VII ir XXIX skyriuose. Rei
kėjo gal tik tikslesnės simetri
jos.

Ypatingą dėmesį atkreipęs į 

“bohemos žmogų, kavinių lai*  
kytoją, magą, pranašą” J. A. 
Herbačiauską, kartojas jo į bet- 
kokią sistemą sunkiai suvedamą 
programą 9-11, o vėliau 208-9 
psl., vos praeidamas dviem saki
niais tesumini V. Krėvės ir L. 
Giros iškeltas mintis (12 psl.). 
Nors V. Krėvė V. D. universite
te buvo literatūros profesorius 
ir net Vilniuje 1972 m. išleis
tame “Lietuvių literatūros kriti
kos” II tome įglaudžiamas į kitų 
literatūros kritikų tarpą, auto
rius, nagrinėdamas net jo kū
rybą, nieko neužsimena apie jo 
teorinius literatūros svarstymus, 
kai tuo tarpu turi šį tą pasakyti 
apie P. Gerulį, A. Kaupą, V. Jo- 
caitį ar J. Gabrį.

Šiame tome nemaža išsklaidy
tų vertingų žinių apie mūsų li
teratūros kritiką ir kritikus, 
pradedant A. Jakštu ir baigiant 
A. Janulaičiu, tačiau galbūt ver
tėjo šiai svarbiai sričiai paskirti 
sistemingą, išsamų, pagrįstą iš
tisą skyrių. Tada ir A. Jakšto 
teiginiai, palyginti su V. Micke
vičiaus - Kapsuko “socialistinio 
realizmo” sapaliojimais, neatro
dytų tokie “riboti”.

Mūsų tauta, kovojusi ir tebe- 
kovojanti arklu, knyga, lyra 
prieš tautinės minties ir atgimi
mo gniuždytojus,, būtų netoli 
nuėjusi, besivaidydama “menas 
menui” šūkio. Dargi šiandien 
Vakaruose kurią mūsų rašyto
jai marksistinio realizmo kūjo 
pritrenktų kritikų arba visai ig
noruojami, arba apšaukiami 
“utilitaristais”, kai tuo tarpu 
šiais metais sušauktame “Lietu
vos TSR rašytojų VI suvažiavi
me” V. Bubnys teigė: “Kad ir 
kokia rūsti būtų mūsų gyveni
mo tikrovė, kad ir kokį skaus
mingą reikėtų padaryti piūvį, 
tarybinio rašytojo pareiga visur 
ir visada išaukštinti žmogų, jo 
darbą, iškelti komunistinių 
idealų tiesą ir grožį” (“Litera
tūra ir Menas”, 1976 m., 5 nr., 
4 psl.). Ar nedera ir mūsų lite
ratūros konsulams budėti, pla
čiau panagrinėjant lietuvių li
teratūros sąsają su kovingu tau
tos gyvenimu?!

Bendros pastabos
Skaitant Pr. Naujokaičio rū

pestingai sutelktas žinias apie 
paskirų rašytojų gyvenimo eigą, 
asmens charakteristiką, kūry
bos raidą, žanrus, idėjas bei ypa
tybes, malonu plačiau susipažin
ti ne tik su A. Dambrausko- 
Jakšto, Lazdynų Pelėdų, š. Ra
ganos, J. Tumo-Vaižganto, Vy
dūno nueitais gyvenimo keliais, 

Torontietė Adelė Katelienė pasirodė kaip naujas talentas, besireiškiąs me
džio šaknų skulptūroje. Nuotraukoje — legendinis velnias, nešąs Puntuko 
akmenį. Nuotr. B. E. Liškausko

bet ir su V. Krėvės, I. šeiniaus, 
J. Savickio, V. Mykolaičio- Puti
no, B. Sruogos ir kitų spalvin
gu gyvenimu ir dar įvairesne 
kūryba.

Su tikra poezijos meile priei
nama prie ištisos eilės poetų 
kūrybos. Mūsų atmintyje vėl at- 
gija santūrus M. Gustaitis, žais
mingas M. Vaitkus, susimąstęs 
F. Kirša, mįslingas Putinas, 
naujų kelių jiešką B. Sruoga, 
keturvėjininkai K. Binkis, S. Še- 
merys, J. Tysliava, A. Rimydis 
ir kiti.

Neužmiršti nė scenos veikalų 
kūrėjai: P. Vaičiūnas, Seirijų 
Juozas, J. Strazdas-Jaunutis, J. 
Steponaitis...

Pirmą kartą atsiminti ir vai
kų bei jaunimo literatūros kūrė
jai: stilingai pasakojęs Pr. Ma
šiotas, nenutolęs nuo mokyklos 
M. Grigonis, vaikų laikraštėlius 
redagavęs ir naujus talentus ug
dęs St. Tijūnaitis, tautos pasa
komis persiėmęs stilistas A. 
Giedrius, jo kruopštus bendra
darbis T. šuravinas, su juo Lie
tuvoje likusi A. Kazanavičienė. 
Būtų buvę naudinga atskirai pa
kalbėti ir apie to meto vaikų 
žurnalus — “šaltinėlį”, “Žibu
rėlį”, “žvaigždutę”, “Saulutę”, 
“Kregždutę”, kurie tiesė kelius 
lietuviškai knygai į paprasčiau
sias pastoges ir jieškojo jose li
teratūrinių talentų.

Pr. Naujokaitis varo gilią mū
sų literatūros istorijos vagą, 
šiuo Il-ju tomu gali gražiai pasi
naudoti visi, kuriems teberūpi 
mūsų gimtoji žemė, mūsų kal
ba, kultūra ir literatūra, alsuo
janti neiškraipyta tautos dva
sia. šios pastabos — tik siauros 
recenzijos įspūdžiai bei svars
tymai, paliekant nuošalyje lite
ratūrinį kūrinių nagrinėjimą, o 
taipgi paties autoriaus nevisur 
išlygintą stilių bei korektūros 
klaidas.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA. II to
mas. 1907-1928 m. JAV LB Kul
tūros Tarybos leidinys nr. 2, 1975 
m., 582 psl. Tiražas 1000 egz., 
kaina 10 dol. Spaudos darbus at
liko VI. Vijeikio spaustuvė Čika
goje.

\Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prici Lietuviu 
Namus) *Tel.  535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ”, 
vadovaujama Liudo Sagio, su nauja 
programa viešėjo Čikagoje. Paskuti
nį savo pasirodymą Čikagoje ji buvo 
turėjusi 1972 m. Iš anuometinio an
samblio tėra likusios šešios šokėjų 
poros ir vienas akordeonistas. Taigi, 
Čikagos lietuviams, susirinkusiems 
Marijos Augštesniosios Mokyklos sa
lėje, buvo nauja ne tik programa, 
bet ir patį “Grandinėlė”. Programa 
buvo atlikta “Grandinėlei” būdinga, 
šokių pyne, kurią nutraukdavo tik 
spalvingos aprangos pakeitimas. Lie
tuviškus šokius papildė amerikietiš
kas “Virginia Reel”, skirtas JAV 
200 metų sukakčiai. Naujuosius šo
kius paruošė vadovas L. Sagys, pasi
naudodamas J. Lingio, J. Gudavi
čiaus, T. Kalibataitės, E. Morkūnai- 
tės, R. Tamučio, H. Uznio ir savo pa
ties choreografija, kompozitorių J. 
Švedo, A. Bražinsko, A. Balčiūno, J. 
Gaižausko, V. Juozapaičio, E. Pily- 
paičio ir L. Povilaičio muzika, J. Pa
žemio orkestracija.

PROF. DR. ANTANO MACEINOS 
naujasis veikalas “Religijos filosofi
ja”, dedikuotas prel. Pr. Juro 85 me
tų amžiaus sukakčiai, skaitytojus pa
sieks gegužės mėnesį. Leidėjas — 
“Krikščionis Gyvenime”. Prel. Pr. 
Jurui 85 metai sukaks birželio 16 d.

DAIL. ALBINA AMBRAZIEJŪTĖ- 
VANCE dalyvauja po JAV keliau
jančioje tarptautinėje dailininkių 
darbų skaidrių parodoje. Parodos 
rengėjai iš atsiųstų 2.000 skaidrių 
pasirinko 870. Jų tarpe — skaidrėje 
užfiksuotą dail. A. Ambraziejūtės- 
Vance kūrinį, kuriame yra vaizduo
jama žvejų prieplauka Cape Porpoi
se vietovėje, Maine valstijoje.

DAIL. VALDOS ŠIUGŽDAITĖS 
114 realistinių tapybos darbų ir ab
straktų paroda įvyko Čikagos Jauni
mo Centro apatinėje salėje. Ji yra 
gimusi Kulme, Lenkijoje, kur II D. 
karo metu prieglaudą buvo radę jos 
tėvai, pasitraukę iš Vilkaviškio apy
linkės. V. šiugždaitė vidurinį išsila
vinimą gavo V. Vokietijoje, Vasario 
16 gimnazijoje. Pabrėždama savo 
dėkingumą šiai lietuviškai instituci
ja, ji padovanojo .vieną savo paveiks
lą Vasario 16 gimnazijos rėmėjų ko
mitetui Čikagoje, prisidėdama prie 
lėšų telkimo vajaus. V. šiugždaitė, 
gyvenanti Mount Gilead, Ohio, me
no studijas yra baigusi valstybinia
me Ohio universitete. Ji dabar ten 
dėsto dailę ir taipgi tobulinasi savo 
profesinėje srityje.

BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS 
“Draugo” romano konkursą laimėju
sio “Rugsėjo šeštadienio”, ištrauką 
paskelbė Amerikos Latvių Sąjungos 
“ALA žurnals” 1975 m. gruodžio 
laidoje. Janio Zarinšo išversta iš
trauka yra pavadinta “Horologista”. 
Jis taipgi latvių kalbon yra išvertęs 
visą šį romaną ir jos poemėlę vai
kams “Rimas pas Kęstutį”, žurnalo 
skaitytojus su B. Pūkelevičiūte bei 
jos šakota veikla supažindina prie 
romano ištraukos pridėtas J. Zarinšo 
straipsnis, iliustruotas portretine mū
sų rašytojos ir aktorės nuotrauka.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS IS
TORIJĄ rašo Čikagoje gyvenantis 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos narys kun. dr. Ignas Urbonas. 
Jon bus įtraukti Kaišiadorių vysku
pai, kapitulos nariai, žymesnieji pa
rapijos ir šios vietovės kultūrinin
kai.

VALSTYBINĖ WISCONSIN!) IS
TORIJOS DRAUGIJA išleido Victor 
Green 200 psl. knygą “For God and 
Country”, atskleidžiančią lenkų ir 
lietuvių tautinės sąmonės kilimą 
Amerikoje 1860-1910 m. Skaitytojus 
jis supažindina su šių tautybių kū
rimusi JAV, ekonominiais bei kul
tūriniais aspektais. Kadangi lietuviai 
ir lenkai amerikietiškosios visuome
nės nebuvo draugiškai priimami, jie 
sugebėjo išlaikyti savo tautinius cha
rakterius. Knygoje apstu JAV lie
tuvių istorijos ir netgi nuotraukų. 
Pastarosiose užfiksuotas kun. Alek
sandras Burba, dr. Jonas Šliūpas, šv. 
Jurgio parapijos gegužinė.

S A V IV E IKLINIS “ATŽALOS” 
TEATRAS iš Sydnėjaus gastroliavo 
Melburne, šio Australijos miesto 
lietuviams jis atvežė Vytauto Alanto 
trijų veiksmų komediją “šiapus už
dangos”, režisuotą J. Dambrausko. Be 
paties režisoriaus, aktorių eilėse bu
vo P. Rūtenis, K. Dauguvietytė, D. 
Karpavičienė, G. Žigaitytė, S. Skoru- 
lis ir J. Maksvytis. Vietinio mėgėjų 
teatro “Aušra” vardu svečius sveiki
no V. Karužienė, o padėkos žodį ta
rė “Atžalos”’ atstovas S. Skorulis.

OPERŲ PASAULĮ DETROITO 
LIETUVIAMS atskleidė Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros centre įvy
kęs koncertas, kurio programą atli
ko čikagiečiai solistai — tenoras 
Stasys Baras, sopranas Dana Stankai- 
tytė ir bosas Jonas Vaznelis su 
akompaniatorium Alvydu Vasaičiu. 
Ilgą programą sudarė ne arijos, bet 
duetai ir tercetai iš L. Beethovcno 
“Fidelio”, G. Verdi “Traviatos”, 
"Aidos”, “Likimo galios”. G, Bizet 
“Perlų žveju". (’h. Gounod “Fails 
t<>", A. Thomas “Mignon”, W. A. 
Mozarto “Don žuano”. Solo kiekvie
nas dainininkas padainavo tik po 
vieną ariją iš lietuviškų operų — J. 
Gaidelio “Danos” (J. Vaznelis), K. 
V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio" 
(S. Baras ir D. Stankaitytė). Kon
certo rengėjai — JAV Lietuvių Fon
do vajaus Detroito komitetas, vado
vaujamas pirm. Vyt. Kutkaus. Po 
koncerto Lietuvių Fondo laimėjimus 
nušvietė iš Čikagos atvykęs jo valdy
bos pirm. dr. Antanas Razma.

C KULTlNlJE VEIKLOJE
VYTAUTAS BUBNYS laimėjo 

1975 m, literatūrinę premiją, kurią 
prieš penkerius metus įsteigė Kauno 
P. Ziberto šilko audykla. Šia premi
ja kasmet įvertinamas geriausias 
prozos kūrinys darbininkiška tema. 
Vertintojų komisijos pirm. V. Mar- 
tinkaus pranešimu, V. Bubniui ji 
paskirta už romaną “Nesėtų rugių 
žydėjimas”. Ankstesniais šios premi
jos laureatais jau yra rašytojai — J. 
Dovydaitis, L. Jacinevičius, V. Gir
dzijauskas, audykloje dirbantis M. 
Rakauskas. Iškilmė užbaigta litera
tūros vakaru ir koncertu. Dalyvių 
gretose, be V. Bubnio, buvo rašyto
jai A. Baltakis, P. Bražėnas, A. Dri- 
linga, J. Lankutis, V. Martinkus ir 
kt. Koncertinę programos dalį atliko 
Vilniaus operos sol. J. Stasiūnas, 
Lietuvos televizijos ir radijo komite
to ansamblis “Armonika”’.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS 
MENO DRAUGIJA savo salone Vil
niuje surengė keturių Lenkijos foto
grafų meninių nuotraukų parodą. M. 
Višnevskio nuotraukos parodos lan
kytojus supažindino su Lenkijos pei
zažais, P. Peršcinskio — Kelcų kraš
to vaizdais. J. Choinackis parodoj 
dalyvavo su gėlių ciklu, M. Kuchars- 
kis — su eksperimentinių nuotraukų 
ciklu “Antikarinės impresijos”.

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ SO
NATŲ VAKARĄ Vilniaus konserva
torijoje surengė smuikininkas K. 
Kanišauskas ir pianistas E. Ignato- 
nis, pažymėdami -savo bendros kon
certinės veiklos 15 metų sukaktį. 
Šiame sukaktuviniame koncerte jie
du atliko P. Fledžinsko, J. Domarko, 
P. Dikčiaus, V. Laurušo sonatas 
smuikui ir fortepijonui.

RAŠYT OJAS VYTAUTAS RIM
KEVIČIUS dalyvavo Kauno “Dro
bės” bibliotekos surengtame literatū
ros vakare. Apie jo kūrybą kalbėjo 
bibliotekos skaitytojai R. Zabelavi- 
čiūtė, O. Majauskaitė ir M. Krygeris. 
V. Rimkevičiaus papasakojo apie sa
vo darbą, naujausius kūrybinius su
manymus, pasidalijo įspūdžiais iš ke
lionės po Ameriką. Programą daino
mis paįvairino Kauno muzikinio te
atro solistai S. Repečkaitė, V. Čep- 
kus, V. Christauskas.

AKTORIUS TOMAS VAISIETA, 
K. Donelaičio skaitovų konkurso 
laureatas, M. K. Čiurlionio šimtųjų 
gimimo metinių proga buvo paruošęs 
dviejų dalių sceninę kompoziciją 
“Rex”, kurią atliko 15 kartų įvairio
se Lietuvos vietovėse. Kompozicijai 
jis panaudojo M. K. Čiurlioniui skir
tus S. Nėries, A. Venclovos, K. Bo
rutos, E. Mieželaičio, J. Degutytės, 
V. Palčinskaitės, T. Rostovaitės, Y- 
Šulcaitės prozos ir poezijos kūrinius', 
prancūzų rašytojo Romain Rolland 
laišką S. Kymantaitei - Čiurlionie
nei, J. Čiurlionytės atsiminimus. Mu-' 
zikinėje dalyje M. K. Čiurlionio 
kompozicijomis jam talkino Raimun
das Kontrimas, M. K. Čiurlionio pia
nistų konkurso laureatas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
savo repertuarą praturtino naująja 
kompoz. Algimanto Bražinsko ir po
eto Antano Drilingos operete “Pa
gramančio šnekučiai”, sukurta pa
gal P. Cvirkos romaną “Meisteris ir 
sūnūs”. Premjerinį spektaklį režisa
vo debiutuojantis rež. R. Vaitkevi
čius, Maskvos Lunačiarskio teatrinio 
instituto diplomantas, muzikinei da
liai vadovavo dirigentas S. Domar
kas. Scenovaizdžius sukūrė dail. V. 
Gatavynaitė, šokius — baletmeiste
ris A. Kondratavičius, pagrindinius 
vaidmenis — solistai S. Rapalienė, V. 
Blažys, A. Domeika, G. Gontytė, A. 
Mertynas, V. Čepkus.

TŪKSTANTĄJĮ KONCERTĄ AK
TŲ SALĖJE surengė Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių ansamblis. 
Pernykštės dainų šventės konkurse 
jis buvo pripažintas geriausiu savi
veikliniu ansambliu Lietuvoje. Su 
koncertais yra lankęsis visose dides
nėse Lietuvos vietovėse, gastroliavęs 
Bulgarijoje, Lenkijoje, Austrijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje. Nuopelnai 
už ansamblio laimėjimus tenka jo 
vadovams — V. Aleksandravičiui, V. 
četkauskui, E. Morkūnienei, T. Ka- 
libataitei, D. čičinskienei ir A. Ki- 
rilauskui.

DIDŽIAJAME MINSKO TEATRE 
pagrindinį Cavaradossio vaidmenį G. 
Verdi operos “Tosca” spektaklyje 
atliko Vilniaus operos tenoras Vir
gilijus Noreika.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT
RAS šiemet suvaidino jau keturis 
premjerinius spektaklius. Paskuti
niajam buvo pasirinkta iš Lietuvos 
kilusio vokiečių klasiko H. Sueder- 
manno novelė “Kelionė į Tilžę”. Re
žisavo A. Galinis, vaidino Vilniaus 
dramos teatro ■ aktoriai. Televizijos 
žiūrovams taipgi bus pateikta S. Mi
chalkovo “Puta”, I. štoko “Pasaulio 
sutvėrimas”, K. Sajos “Apskuto” ir 
V. Krėvės “žentas”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS pu
čiamųjų instrumentų kvintetas pa
minėjo koncertinės veiklos dešimt
metį. šį muzikinį ansamblį sudaro: 
fleitistas A. Vizgirda, pernai pakei
tęs savo mokytoją A. Armoną, obo- 
jistas J. Rimas, klarnetistas A. Bud
rys, fagotistas J. Slankauskas ir val
tornistas A. Račkauskas. Kvintetas 
yra gastroliavęs Latvijoje, Estijoje, 
Gudijoje, Ukrainoje, kitose Sovietų 
Sąjungos respublikose, dalyvavęs 
tarptautiniame vargonų ir kameri
nės muzikos festivalyje Lenkijoje. 
Sukaktuviniame koncerte skambėjo 
A. Bražinsko, J. Haydno, S. Barbe
no, P. Hindemito kūriniai, v. Kst.
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Tel. 534-9286 visada Jums
sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store 
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
^hSas98 St'Toronto'Ont- » Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 914%
Antradieniais 10-3 E pensijų š-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta E taupomąsias - savings s-tas 8%
Ketvirtadieniais 10-7 E depozitų - čekių s-tos 6%
Penktadieniais 10-8 Ė DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 E asmenines 914%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E nekiln. turto 914%

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

F. SENKUS, "ONTARIO TRUST REAL ESTATE"
* ’ įstaigos vedėjas, šių metų kovo 31 d.

trim savaitėm išvyksta iš Toronto. Jį pavaduos J. ANNO, 
tel. 536-6431.

Sales SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 nBr°ck *v.®- .
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas
• Visi automobilių mechaninioi taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 

Verslo bei promonės 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 draudą
• 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 Furs4053^

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

RAD 1 ° AND TV i f Ils sales AND service
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo oparatoi. o Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilgo praktika.

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

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.

JR
ncal/oH

Toronto Real Estate Board narys 

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

* rezidenciniai 
komerciniai

t investacijos
* mortgičiai
■ įkainojimas 

namų drauda

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

je ir tik šių metų pradžioje iš
leido užsienin. Otavoje ir To
ronte padarytais pareiškimais 
L. Plijuščas atskleidė savo skau
džią patirtį toje ligoninėje, kur 
politinius kalinius stengiamasi 
palaužti didelėmis dozėms vais
tų, sukeliančių baisų skausmą. 
L. Plijuščas, prieštaraudamas 
A. Solženicinui, pasisakė už Va
karų atolydį su Sovietų Sąjunga, 
nes grįžimas į šaltąjį karą gali 
tapti pirmuoju ginkluoto susi
kirtimo žingsniu. Toks konflik
tas baigtųsi žmonijos sunaikini
mu. Tačiau ir atolydžio politi
koje jis pataria daryti spaudimą 
Sovietų Sąjungai, kad ji laiky
tųsi savo konstitucijos, Helsin
kyje pasirašytų gairių, tarptau
tinės žmogaus teisių deklamaci
jos. Kanadiečius L. Plijuščas ra
gino siųsti telegramas bei laiš
kus Sovietų Sąjungos vadams, 
protestuojančius prieš politi
nių kalinių kankinimą stovyk
lose, kalėjimuose, psichiatrinėse 
ligoninėse. Užuojautos telegra
mos bei laiškai siųstini ir paski
riems kaliniams bei jų šeimoms. 
Nors jie bus cenzorių sulaikyti 
ir nepasieks adresatų, komunis
tinis režimas bus priverstas re
aguoti kalinimo sąlygų paleng
vinimu.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija ir jos dabartinis vado
vas A. MacEachen susilaukia 
gan dažnų priekaištų dėl nesi
rūpinimo kanadiečiais užsienio 
kraštuose. Spaudoje plačiai nu
skambėjo Meksikos Manzanillo 
vietovėje preš keturis mėnesius 
suimto V. Fisherio skaudus li
kimas. Jis buvo kaltinamas ne
padengto $500 čekio išrašymu. 
Iš tikrųjų kaltė tenka vietiniam 
Meksikos bankui, kuris tą iš
keistą čekį pasiuntė' klaidingam 
bankui Britų Kolumbijos Delta 
vietovėje, čekį grąžino Cana
dian Imperial Bank of Com
merce, kuriame V. Fisheris ne
turi sąskaitos. Jo sąskaita su pa
kankama suma pinigų čekiui pa
dengti yra to miestelio Royal 
Banke. Manzanillo teismas są
moningai atidėlioja bylą, nes jo 
pareigūnai tikisi gauti kyšį iš 
suimtojo žmonos už jo paleidi
mą. Užsienio reikalų ministeris 
A. MacEachen, užuot kreipęsis 
į Meksikos vyriausybę, teisinasi, 
kad Kanada šiam savo piliečiui 
nieko negali padėti: Anglų kalt 
ba Libano sostinėje leidžiamas 
savaitinis žurnalas “Monday 
Morning” paskelbė vienos kana
dietės skundą, kad Kanada, už
darydama savo ambasadą, ją su 
vaikais paliko Dievo valiai, kai 
tuo tarpų JAV savo piliečių ap
saugai yra atsiuntusios septynis 
karo laivus ir 2.700 marinų. Ka
nadietė savo atsišaukimą baigia 
ironiška pastaba, kad ją ir vai
kus supa bombų sprogimai.

Kovai su infliacija įvesti su
varžymai sustiprino kanadišką 
dolerį. Jo vertė lig šiol būdavo 
šiek tiek žemesnė už amerikie
tiško dolerio. Pirmą kartą nuo 
1975 m. kovo mėn. 24 d. Kana
dos doleris susilygino su JAV 
doleriu š.m. sausio 24 d. Šiuo 
metu jis jau yra pralenkęs ame
rikietišką dolerį pora centų.

JAV savo dvišimtmečio me
tais tikisi susilaukti daugiau 
svečių iš užsienio. Vilties teikia 
sausio mėnesio paskelbti duo
menys, liudijantys lankytojų 
padidėjimą 25%. Pirmauja ka
nadiečiai, kurių tą mėnesį JAV 
lankėsi net 636.444, t.y. 5,1% 
daugiau, negu 1975 m. sausyje. 
Atrodo, kanadiečius vis labiau 
vilioja žiemos atostogos amžiną 
vasarą turinčioje Floridoje. Ant
rą svečių grupę savo gausumu 
sudarė 108.878 meksikiečiai.

Kanados statistikos duomeni
mis, valstybinė nedarbo drauda 
1975 m. bedarbiams išmokėjo 
$3,15 bilijono, o 1974 m. — tik 
$2,12 bilijono. Per vienerius 
metus draudos išmokos pakilo 
net 48%. 1975 m. gruodžio mė
nesį nedarbo pašalpas gavo 
703.000 kanadiečių, t.y. 14% 
daugiau nei tų pačių metų lap
krityje.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

I 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

METINĖS ŽAIDYNĖS TORONTE
Gegužės 8 ir 9 d. d. rengiamos 

metinės ŠALFASS-gos krepšinio ir 
tinklinio žaidynės Toronte, Etobico
ke priemiesty. Sporto komandos at
važiuoja iš Čikagos, Bostono, Niujor
ko, Klevelando, Detroito, Ročesterio, 
Baltimorės, Londono, Hamiltono. 
Dalyvaus 45 krepšinio ir 30 tinklinio 
komandų, žaidynes organizuoja Ka
nados sporto apygarda, vad. L. Ba- 
ziliausko. Jis vadovauja ir organiza
ciniam komitetui. Varžybinio k-to 
pirm. — Algis Nausėdas. Sportinin
kų svečių numatoma apie 600-700. 
šeštadienį, gegužės 8, Prisikėlimo 
salėje — šokiai. Baigminės žaidynės 
— sekmadienį Etobicoke Centennial 
stadijone. Galbūt CBC televizijos 
tinklas filmuos kaikurias rungtynes.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C 14 CYO pirmenybėse 

pralaimėjo antras pusbaigmio krep
šinio rungtynes prieš St. ęhris 23: 
32. žaidė: J. Karpis 2, J. Zenkevi
čius 2, A. Radzevičius 11, A. Kišo- 
nas 1, E. Augaitis, V. Grabauskas, 
R. Budrys, P. Tutlys. Tuo vytiečiai 
užbaigė šias pirmenybes.

Jauniai A 18 tose pačiose pirme
nybėse pusbaigmyje vėl nugalė
jo St. Brigid 61:41. Dabar vytiečiai 
žais baigmines rungtynes.

Golfininkai jau pradėjo naująjį 
sezoną. Artimiausiu laiku įvyks Auš
ros rengiamas turnyras. Sekcija ir 
šiais metais rengs dviejų pralaimėji
mų trapusavio turnyrą. Dalyvaus 20 
žaidėjų. Jau sudaryta žaidimo len
telė ir ištraukti burtai. Sekcijai šiais 
metais vadovauja S. Krasauskas ir 
A. Klimas. A. S.

Moksleivių ateitininkų žiemos kursuose Dainavos stovyklavietėje dalyviai 
aptaria dienos programą Nuotr. A. Razgaičio

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 

balandžio 25, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
ateitininkų kambaryje (buvusioje 
Muzikos studijoje). Susirinkime kal
bės MAS centroi valdybos kopirmi- 
ninkas Viktoras Nakas tema 
“Heroizmas Lietuvoje”. Visų narių 
dalyvavimas privalomas.

Ateitininkų kambarys perkeltas į 
buvusią Prisikėlimo Muzikos studiją. 
Parapijos bankas turėjo plėstis, to
dėl buvusios patalpos jam buvo rei
kalingos. Muzikos studija dabar 
vadinsis ateitininkų kambariu. Ten 
įrengiamos spintos, ir kambarys per
tvarkomas. Kitos organizacijos, no
rinčios tuo kambariu pasinaudoti, 
prašomos kreiptis į O. Gustainienę 
tel. 445-4521.

Stasio Šalkauskio dvasingumą liu
dija jo žodžiai: “Vienintelis išgany
mas — grįžti prie senų idealų, ug
dyti tyrąją mūsų dvasią, prikelti 
ankstyvesnį pasiaukojimą, Lietuvą 
uždegti Sekminių ugnimi.”

• . . . mes visus sunkumus neša
me be aimanų, juk žinome, kad gale 
šio kryžiaus kelio ne tiek gresia 
Golgota, kiek žavi Prisikėlimas.

J. ERETAS

metų vedybinės su-Toronto jaunieji broliai Kaknevičiai, savo tėvų 25-rių 
kakties proga padainavę savo tėvo sukurtą patriotinę dainą, kurią išmoko 
vaikystėje Nuotr. S. Dabkaus

Šypsenos Parinko Pr. Alš.

Nuotraukos
— Moteris, atėjusi pas foto

grafą atsiimti nuotraukų, nepa
tenkinta:

— Kokios nevykusios fotogra
fijos! Praėjusį kartą, kai čia fo- 
tografavausi, jūs padarėte ne
palyginamai geresnes.

— O taip. Kai čia lankėtės 
praėjusį kartą; aš buvau dešim
čia metų jaunesnis!

Šeimoje
Žentas uošvei: Kiek pas mus 

žadate viešėti?
Uošvė: Kol nusibosiu.
Žentas: Kodėl taip trumpai?

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda laimė

jo pirmąsias baigmines rungtynes 
Yorko-Toronto moterų krepšinio ly
goje. Joms reikia laimėti dar viene- 
rįas rungtynes, kad laimėtų čempi- 
jonatą. Pagal taisykles turi laimė
ti dvejas rungtynes iš trejų. Rung
tynes su Toronto Thrifty’s laimėjo 
45:35. Žaidė L. Jull-Kėkštaitė 18, D. 
Klimaitė 12, S. Ranonytė 7, R. Sa- 
pijonienė 5, I. Simonaitytė 3, o R. 
Breen-Birštonaitė ir Rust-Ramona- 
vaitė. Sėkmės laimėti sekančias rung- 
lynCs! V. Matulaitis

HAMILTONO KOVAS
Ontario prov. stalo teniso pirme

nybėse dalyvavo ir mūsų klubo at
stovai. Geriausiai pasirodė senjorų 
grupėje dr. A. Saunoris, laimėdamas 
pirmą vietą, o 12 m. klasėje R. Ra- 
guckaite buvo antra.

Kanados lietuvių sporto apygardos 
krepšinio pirmenybėse jaunių B kla
sėje koviečiai po dviejų pratęsimų 
pralaimėjo Toronto Aušrai 43:39, bet 
nugalėjo Vytį 47:32. žaidė: R. Anta
naitis 40, L. Žilvitis 16, P. Grajaus
kas 16, R. Budninkas 4, A. Liškaus- 
kas 2, G. Saunoris, A. Juodelė, R. 
Kalvaitis. C klasėje pralaimėta prieš 
Vytį 31:9. žaidė: A. Dūdonis 4, A. 
Liškauskas 2, A. Juodelė 2, D. Vir
bickas 1, A. Trumpickas, G. Sauno
ris, P. Jokubynas, R. Kalvaitis, S. 
Ulbinas. D grupėje Kovas nugalėjo 
Vytį 31:17. Žaidė; J. Živko 11, T. 
Stanaitis 10, R. Siūlys 6, P. Stanai
tis 2, E. Bartininkas 2, R. Bartinin- 
kas, E. V. Stosiai, R. Otto.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
prel. J. Tadarauskui už $100 paramą 
sportuojančiam Hamiltono jaunimui.

K. B.

Skautų veikla
• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 

vienetas nuoširdžiai dėkoja koope
ratyvams — “Paramai” ir Prisikėli
mui už finansinę paramą. Vienetas 
yra pakviestas dalyvauti tautinių šo
kių šventėje Darbo Dienos savaitga
lyje.

• Užjaučiame v.s. O. Gailiūnaitę 
ir jos artimuosius, mirus mylimai 
mamytei.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 26 d., 7 v.v., Prisikėlimo Mu
zikos studijoje. Paskutinė darbo su
eiga — gegužės 10 d. Po to bus pa
vasarinė iškyla ir iškilminga sueiga 
su įžodžiu.

• šv. Jurgio šventės sueiga — 
balandžio 25, sekmadienį, po 11,30 v. 
pamaldų Prisikėlimo salėje.

• Kanadiečių skautų organizuoja
ma Obuolių Diena bus balandžio 24. 
Vienetai renkasi 9 v. ryto toje pa
čioje vietoje, kur pernai — Univer
sity Settlement Centre.

• LSS pirmūno v.s. P. Jurgėlos 
knygos pristatymas ir sol. G. čap- 
kauskienės koncertas bus spalio 3 d. 
Iš anksto visi kviečiami tame rengi
nyje dalyvauti, C. S.

Pagaliau atsakė
Dirbąs vengrų kolchoze ku

metis buvo pakviestas į radijo 
stotį patvirtinti kolektyvinių 
ūkių naudingumo. Tačiau jis ne
norėjo atsakinėti į pateiktus 
klausimus.

Reporteris: Visa Vengrija lau
kia tavo atsakymų, visas pasau
lis nori išgirsti.

Kumetis: Visas pasaulis? Ar 
tai gali būti tiesa?

Reporteris: Taip, visas pasau
lis.

Kumetis, arčiau priėjęs prie 
mikrofono, suriko: “Gelbėkite!”

Alfonsas A. Garbenis

GARBENS
REAL ESTATE

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

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

12 KAMBARIŲ, plius užbaigtas rūsys, 4 virtuvės, platus įvąžiavimas 
su garažu; pajamos — $150.00 į savaitę; yra savininko butas; reikia 
greitai parduoti, savininkas išvažiuoja iš Toronto. Kaina sumažnta.
16 KAMBARIŲ su įrengtu rūsiu, vandeniu šildomas; privatus įvažia
vimas ir garažas; namas gerame stovyje ir pilnai įrengtas; pajamos 
ir gražus 5 kambarių butas savininkui.
19 KAMBARIŲ didelis gražus namas, legaliai pakeistas į 5 butus, 
plius rūsys, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, 2 mūriniai garažai; 
palikimas; prieinama kaina.
14 KAMBARIŲ legalus tributis, plius atskiras sklypas su garažais, 
arti Bloor gatvės požeminio; gera investacija ateičiai.
KRAUTUVĖ Bloor gatvėj parduodama su “Cleaners” verslu ir pa
statu bei visais įrengimais; vienas savininkas per paskutinius 40 
metų; pirmą sykį parduodamas.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, vienaaugštis (back split),4 miegamųjų, beveik nau
jas namas, akmeninis priekis; savininkas jau išvažiavęs į Arizoną; 
reikia greitai parduoti; prašoma kaina tik $67.000: greitas užėmimas. 
MISSISSAUGA, 3-jų megamųjų vienaaugštis su įrengtu rūsiu; pri- 
vatus įvažiavimas ir prijungtas garažas; prašoma kaina $66.000.00.
KINGSWAY, gražus 2-jų miegamųjų vienaaugštis, gydytojo namas, 
vandeniu šildomas, du židiniai, dvi prausyklos, pilnai įrengtas rūsys, 
privatus įvažiavimas, prijungtas garažas; savininkas yra užpirkęs 
kitą namą; prašoma kaina — $74.000.00.
CLENDENAN gatvė atskiras plytų namas, legaliai pakeistas į 6 bu
tus; visi butai moderniai įrengti; nuomojamas su baldais; pajamos — 
$14.400.00 į metus; prašo $120,000.00.
ANNETTE — JANE, įmokėti tik 5.000.00; 6 kambarių pilnai moder
nizuotas plytų namas; platus įvažiavimas; nauja šildymo sistema, 2 
vonios; prašoma kaina $52.000.00; savininkas ima atgal mortgičius.
ANNETTE — RUNNYMEDE 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės 
ir 3 prausyklos; gražiai dekoruotas; geros pajamos ir geras butas sa- 
vininkui; prašo tik $63.900.00; įmokėti $10.000.00.
STAYNER, ONT., 14 akrų ūkis su dviem trobesiais, tvartas ir dar
žinė, ūkis yra miesto ribose; palikimas; tikrai geras pirkinys; pra
šoma kaina — $57.000.00.
WASAGA, ONT., savininko statytas vienaaugštis (back split),_ 8 
kambariai, gražių plytų; prijungtas garažas dviem mašinom; gražus 
vaizdas prie upės, 2 prausyklos ir židinys.
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo; kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

9V4% už 2 m. term. dep.
8%% už 1 m. term. dep. 
7!4% už taupymo s-tas 
81/4% už pensijų plona

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 12
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) 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 lOyVal. 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 1*6

CHOLKRn
R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

PRINCE EDWARD — BLOOR, atskiras 2-jų miegamųjų vienos šei
mos namas; garažas su privačiu įvažiavimu; prie pat Bloor gatvės.
BLOOR — JANE, atskiras 6 kambarių namas; kvadratinis planas, 
naujas šildymas, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis kiemas, gražus viduje.
SHAVER — BLOOR, puikus 4 miegmųjų vienaaugštis; 3 prausyklos, 
pilnai užbaigtas rūsys su baru ir atviru iš akmens židiniu, dideli kam
bariai; garažas su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE—BLOOR, 11 kambarių per 2 augštus gražus atskiras 
namas; 3 prausyklos, pilnai užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; prašoma kiną $80.500; netoli Bloor.
PRINCE EDWARD DR. — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis; užbaigtas rūsys su baru ir atviru židiniu; didžiulis kiemas su 
maudymosi baseinu; garažas su privačiu įvažiavimu.
ETOBICOKE, 10 butų apartamentas, maždaug 13 metų senumo; visi 
butai bangolo dydžio su balkonais; gauna apie $28.000 pajamų.

Pranas-Frank Kerbęris

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

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

Per paskutinius 25 
metus AL Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

IMA:

914% už asm. paskolas

914% už mortgičius

milijonų dolerių

TELEFONAI:
įstaigos:
766-9771
namų
270-6075



Metiniame Kanados lietuvių mokytojų suvažiavime Hamiltone kovo 27 d.

Įfl |y| ekskursijos 
itLivi EURoPON

1. Gegužės 27 — birželio 10,
2 savaitės, 6 dienos Romoje

2. Birželio 17 — liepos 1,
2 savaitės, 6 dienos Paryžiuje

3. Liepos 8 — liepos 22,
2 savaitės, 6 dienos Stockholme

4. Liepos 22 — rugpjūčio 5,
2 savaitės, 6 dienos Paryžiuje

5. Rugpjūčio 5 — rugpjūčio/26,
3 savaitės 5 d. Vienoje, 7 d. Romoje

6. Rugsėjo 2 — rugsėjo 16,
2 savaitės, 6 dienos Vienoje

7. Rugsėjo 16 — rugsėjo 24,
8 dienos tik Vilniuje ir Maskvoje

8. Lapkričio 4 — lapkričio 12, 
-r;- 8 dienos tik Vilniuje ir Maskvoje

------------------------------------

TORONTO MIESTAS

DIENOS ŠVIESOS 

TAUPYMO LAIKAS
Nuo balandžio 25 iki spalio 31, 1976 
burmistras David Crombie paskelbė, kad Toronto mieste 

dienos šviesos taupymo laikas prasideda 1976 metų 

balandžio 25, sekmadienį, 2 v.r., ir baigiasi spalio 31, 

sekmadienį, 2 v.r.

Visi gyventojai prašomi

PASUKTI LAIKRODŽIŲ RODYKLES VIENĄ VALANDĄ

PIRMYN BALANDŽIO 25, SEKMADIENĮ, 2 v.r.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog' j garažą.

• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Te ry lene)

1113 Dundas St. Vf., EAE4 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ®’" NUOLAIDA

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535*1258
• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU--------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

sjvairūs siuntiniai ir
dovanos į Lietuvę, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

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

Simon's television •
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 <

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 1
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

87 Shorncliffe Rd. • East of Hwy. 27 nnac
South of Dundas St. West 1 e,eTonas
Toronto, Ont. M8Z 5K5 231-6710

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

E Visos ekskursijos pralei-
= džia 5 dienas Vilniuje ir 2
= dienas Maskvoje, likusias
E 6 dienas — kaip augščiau 
= nurodyta.

Smulkesnių
= informacijų
= teirautis pas

| V. Bačėną:
| 416-533-3531,
Ę ALL SEASONS
= TRAVEL, B.D.,
E 2224 Dundas St. W.,
E Toronto, Ontario
= M6R1X3
=..........  nun...... mi

AtA
INGEI VIRKUT1ENEI

mirus, vyrą ANTANĄ, dukras JUDITĄ ir SIGITĄ 

su vyru JURGIU giliai užjaučiame —

V. A. Kryžanauskai R. A. Giniočiai
su šeima J. Reivytis

Nuoširdi padėka
kun. P. Ažubaliui ir jo draugui už atnašavimą gedulo 
Mišių mūsų mylimos Motinos ir žmonos Eleonoros Mo- 
zūraifės-Zemla mirties metinių proga. Jis atvyko iš 
Anapilio į Prisikėlimo šventovę per vieną didžiausių 
sniego pūgų ir meldėsi kartu su mumis už velionę.

Teilsisi jinai ramybėje!
Frank Žemio

© SKAITYTOJAI PASISAKO
BŪKIME AKYLESNI

Spaudoje nuolatos tenka matyti 
įvairiausių pataisymų ir atsiprašy
mų, kai paliestasis kreipiasi į klai
dos padarytojus jo pavardėje. Aš, 
pavyzdžiui, žinau vieną tautietį, ku
ris priklauso organizuotai lietuvių 
bendruomenei, eina į susirinkimus, 
skaito spaudą, aukoja lietuviškiems 
reikalams. Sis mano minimas tautie
tis jau eilę metų turi nemalonumų 
vien tik dėlto, kad įvairūs registra
toriai niekados teisingai neužrašo jo 
pavardės. — pakeičia vieną, o nere
tai dvi raides, tuo gerokai ją pa
keisdami ir iškreipdami. Paskutinia
me metiniame Toronto Lietuvių Na
mų svarbiame susirinkime jis nega
lėjo balsuoti, kai buvo renkama val- 

. dyba vien dėlto, kad ir čia jo pavar
dė buvo netiksliai užrašyta. Daugiau 
atidumo pavardėms! A. Lukošius

DU VITALIAI
Ilgesnį laiką po straipsniais “Tė

viškės Žiburiuose” pasirašinėjau 
“Vitalius”. Dabar draugai parodė 
straipsnį tuo pačiu vardu “Nepri
klausomoje Lietuvoje” atspaustą. Aš 
“NL” nerašiau, tuo vardu pasirašo 
kitas asmuo. Nuo šiol tuo vardu aš 
nebepasirašysiu, kad nebūtų klaidi
nami mano pažįstami.

Vitalius Matulaitis

NUOŠIMČIŲ PRIRAŠYMAS
Visi Kanados bankai prirašo indė

lininkams nuošimčius kas pusę me- 
z tų (ir net kas 3 mėnesius, jei klien

tas nori gauti palūkanas už termi
nuotus indėlius). Toronto “Paramai” 
siūlau pakeisti senąją sistemą ir lai
kytis šio krašto metodo, t.y. prira
šyti palūkanas už terminuotus indė
lius kas 6 mėnesius. Girdžiu; kad ir 
kiti to pageidauja. paramietis

Sudbury, Ontario
REKOLEKCIJOS, kurias vedė kun. 

Augustinas Sabas, praėjo su dide
liu pasisekimu. Daug tautiečių at
liko savo velykinę pareigą. Šįmet lie
tuvišką kleboniją išlaikė J. M. Kriau- 
čeliūnai ir J. B. Stankai. Pas J. B. 
Stankus buvo užbaigtuvės, kuriose 
dalyvavo Justino brolis Albinas su 
žmona iš North Bay ir artimieji šei
mos draugai.

TORONTO LIETUVIŲ BANKELIS 
“PARAMA” paskyrė $500 stipendi
ją Giedrei Poderytei, lankančiai Sud- 
burio Laurentian universitetą, nes 
ji yra čia tautinių šokių grupės “Ra
munėlė” vadovė ir gražiai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje, mokydama jau
nimą šokių ir dainų. Dėlto vietinės 
apylinkės valdybos vardu J. Staškus 
davė gerą rekomendaciją kaip nusi
pelniusiai tautietei.

MARIJA VENSKIENĖ su viena 
grupe JAV maldininkų išskrido į 
šventąją žemę ir kitas Europos šalis.

V. GUDRIŪNAS su savo dukra 
žiemos atostogas praleido Graikijoj, 
Jugoslavijoj, Austrijoj ir Vokieti
joj. o jo žmona išmėgino savo laimę 
Las Vegas.

SVEČIAI Iš PUNSKO. M. Čebato- 
rienės ir O. Stepšienės tėveliai J. 6. 
Drūčiai atvažiavo iš Punsko ilges
niam laikui pas savo dukteris. K.A.S.

VBAČĖNAS reikalais betkur

All Seasons Travel, B,D
2224 Dundas Street W„ įel. 533-3531
Toronto, Ontario mk ixj .... n , iki 7 Y. Y.

Toronto švietimo vadyba, ku
riai pirmininkauja G. C. Cressy, 
prieš dvejus metus paskyrė ko
misiją daugiakultūriams porei- 
reikiams tirti. Ši komisija savo 
darbą baigė ir įteikė savo re
komendacijas, kuriose siūlo su
daryti sąlygas mokyklose dau- 
giakultūrėm programom. Kana
dos istorija esanti imigracijos 
istorija. Jai turinti būti skirta 
atitinkama vieta švietimo siste
moje. Atitinkamai turįs būti 
pertvarkytas imigrantų vaikų 
mokymas, kad jie išmoktų ofi
cialias krašto kalbas, bet neap
leistų ir savo tėvų kalbos bei 
kultūros. Daugiakultūrių reika
lų srityje reikalingas bendra
darbiavimas tarp mokyklų ve-‘ 
dejų, mokytojų ir tėvų. Tam 
tikslui siūloma įsteigti specialų 
mokyklos-bendruomenės santy
kių departamentą.

Dr. B. Pacevičienė iš Flori
dos, lydima brolėno R. Namiko, 
lankėsi Anapilyje ir “Tž” re
dakcijoje bei spaustuvėje.

Kanados viešosios tarnybos 
komisijos nauju antidiskrimina- 
cijos komisijos gener. direkto
riumi paskirtas T. G. Morry. Jis 
rūpinasi, kad valdžios tarnybų 
jieškantieji nebūtų diskriminuo
jami kokiu nors požiūriu. Ko
misijos būstinė yra Otavoje. 
Oficialus pavadinimas: Public 
Service Canada, Anti-Discrimi
nation Branch.

Viešųjų Toronto bibliotekų 
vadyba praneša, kad metropo
liniame Toronte .yra per 70 bib
liotekų. Jose yra ne tiktai kny
gos, bet ir žurnalai, muzikos 
plokštelės, magnetofono juos
tos, patefonai, 8 ir 16 mm fil
mai. Naujų knygų galima gauti 
ne tik anglų, bet ir kitomis kal
bomis. Nemažai knygų yra ir 
lietuvių kalba. Svetimų kalbų 
knygų koordinatorius yra Leo
nard Wertheimer. Telefonas: 
924-9511.

POKALBIS SU...(Atkelta iš 3-čio psl.)
Šiose diskusijose dalyvavo ir 

daugiau dalyvių. Išvadoje susi
darė įspūdis, kad “durnelių” 
turistų tikrai Lietuvai nereikia. 
“Lietuvos gyventojai stebisi, 
kad laisvųjų kraštų žmonės pa
sirodo dideli bailiai, daug dides
ni kaip pavergtieji Lietuvoje. 
Ko gi jūs, būdami laisvų kraštų 
piliečiai, bijote?” — pakartojo 
Jurašas beveik tuos pačus žo
džius, kuriuos pernai girdėjome 
iš Simo Kudirkos. J. Js.
~~ PARDUODAME LIETUVIŠKUS 

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

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

Konkurso laimėtojai
Su dideliu susidomėjimu pra

ėjo Toronto Maironio mokyklos 
iškalbos konkursas. Jame daly
vavo I-X skyrių mokiniai. Pir
miausia geriausi kalbėtojai bu
vo išrinkti iš klasių, kurie gru
pėse pagal skyrius bei amžių 
lenktyniavo dėl I, II ir III vie
tos.

I- sios grupės (I-III mokiniai) 
klasėse laimėjo: I. čuplinskaitė, 
D. Genys, L Freimanaitė, T. 
Freimanas, G. Jonytė, J. Lelis, 
D. Ross, M. Slapšys, T. Slivins- 
kas, L. Stanulytė. Iš tos grupės
I-ją  premiją laimėjo — I. Čup
linskaitė, II-ją — D. Ross, III- 
ją T. Slivinskas.

II- sios grupės (IV, V, VI sk.) 
mokiniai: J. Ažubalis, L. Ažu
balis, D. čuplinskas, V. Čuplins- 
kas, L. Daukša, R. Garbaliaus- 
kas, R. Kaknevičiūtė, D. Kalend- 
raitė, R. Kalendra, R. Marcin
kevičius, A. Medelytė, V. Sli- 
vinskaitė, M. šaltmiraitė, L. 
Vaitonytė. Laimėjo: I premiją 
L. Vaitonytė, II — D. čuplins
kas, III — V. Slivinskaitė.

III- sios grupės (VII, VIII sk.) 
mokiniai: B. Abromaitytė, A. 
Ankus, A. Balsys, V. Budrec- 
kaitė, R. Meiklejohn, L. Morkū- 
naitė, Z. Prakapaitė, R. Rimku
tė, N. Slivinskaitė, D. Bukaus
kas, J. Uleckaitė. I-ją premiją 
laimėjo N. Slivinskaitė, II — R. 
Rimkutė, III — R. Meiklejohn 
ir B. Abromaitytė.

IV grupės (IX ir X sk.) moki
niai: L. Andrulis, A. Biretaitė, 
J. Biretaitė, G. Bražytė, R. Cip
lijauskas, R. Girdauskaitė, R. 
Dūdaitė, G. Mažeikaitė, P. Meik
lejohn, A. Rašymas, A. Šernai- 
tė, D. Sukauskaitė, M. Sungailą, 
R. Trinkaitė. I premiją laimėjo 
G. Mažeikaitė, II — P. Meikle
john, III — A. Rašymas ir R. 
Ciplijauskas.

Konkurso komisiją sudarė: 
dr. B. Jonienė, A. Abromaitie- 
nė, A. Šukys, D. Kalendra ir Pr. 
Dovidaitis.

Aušra-Marija Jurašienė ir re- 
žisorius J. Jurašas, dalyvavę 
meninėj e-kultūrinėj e programo
je Anapilio salėje balandžio 11 
d., sekančią dieną lankėsi “Tž” 
redakcijoje, kur įrekordavo pa
sikalbėjimą, liečiantį “TŽ” ir 
skirtą “Laisvės radijui”. Pasta
rasis transliuoja lietuviškas pro
gramas. iš V. Vokietijos į paverg
tą Lietuvą. A. Jurašienė šiuo 
metu dirba minėto radijo tarny
boje. “Tž” redakcijoje taipgi 
lankėsi smuikininkai Mazurke- 
vičiai. Jų pareiškimai taip pat 
buvo įrekorduoti. Balandžio 12 
d. po pietų A. ir J. Jurašai su 
KLB pirm. J. .R. Simanavičiumi 
aplankė Niagaros krioklį ir iš 
Buffalo aerodromo išskrido į 
Niujorką.

Lietuvių įnašas. Kasmet Ga
vėnios metu Toronto arkivysku
pijoje daroma rinkliava “Share 
Lent” kunigų seminarijai ir pa
galbos reikalingiem užsienio 
kraštam. Iš paskelbto pradinio 
sąrašo matyti, kad kiekviena pa
rapija sudėjo nemažas sumas. 
Lietuvių Prisikėlimo parapija 
surinko $1,010, Lietuvos Kanki
nių parapija — $1,529.75. Iki 
šiol iš tų sumų nebuvo skiria
ma pagalba kraštams už gele
žinės uždangos. Kanados Lietu
vių Katalikų Centras galėtų tuo 
reikalu kreiptis į vietinį arkivys
kupą arba vyskupų konferenci
jos pirmininką.

CBC televizijos dramos sky
rius rengia vaidinimą lietuviš
ka tematika. Drama pavadinta 
“Canadianization of Pe
ter Adams”. Jos autorius — 
Peter Jurkšaitis (turbūt slapy
vardis). Joje vaizduojamas lie
tuvis ateivis, palikęs šeimą Lie
tuvoje, vedęs Kanadoje antrą 
žmoną, sukūręs šeimą ir įsipai
niojęs į įvairius konfliktus. Į ak
torių eilę, šalia kanadiečių, pa
kviesta E. Kudabienė, M. Kal- 
vaitienė ir Algis Ulbinas — 
“Aukuro” teatro nariai, ši tele
vizinė drama numatoma rodyti 
televizijoje rudenį. Lietuviams 
kelia rūpestį, kad šioje dramoje 
jie gali būti parodyti nepalan
kioje šviesoje kaip nemoralūs 
žmonės, praktikuoją dvipatystę, 
ir kaip lengva medžiaga asimi
liacijai. Taip verčia manyti jau 
pats veikalo pavadinimas, pa
brėšiąs ateivio kanadėjimą. Lie
tuviai, kurie dalyvauja šio vei
kalo vaidinime, gali atsidurti 
nemalonioje situacijoje.
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TORONTO^
Tautos Fondo Toronto apy

linkės atstovybė pagerbė uolų
jį savo narį Petrą Morkūną, dir
bantį joje jau 10 mteų. Specia
laus pobūvio metu apylinkės at
stovybės pirm. A. Firavičius 
įteikė P. Morkūnui specialų ad
resą ir pasakė atitinkamą kal
bą, kurioje pareiškė:

Mielas Petrai, kas suskaitys Tavo 
rūpestį ir tas darbo valandas, kurias 
Tu atidavei per 10-tį metų Lietuvos 
laisvės kovai Tautos Fonde. Tu esi 
tas gerasis lietuvių tautos tremties 
karys, kuris be paliovos kovoji už 
mūsų tėvynės Lietuvos laisvę. Tikiu, 
kad Tavo darbas nebus veltui — 
anksčiau ar vėliau ateis laisvės ry
tas mūsų tėvynei Lietuvai.

CBC radijas balandžio 23, 
penktadienį, 8.50-9 v.r. “Gour
met” programoje transliuos po
kalbius su įvairių tautybių at
stovėmis ryšium su būsima tau
tybių savaite — Karavanu. lie
tuviams atstovaus KLB Toronto 
apylinkės valdybos narė Hilda 
Simanavičienė.

Kun. dr. ,V. Rimšelis, MIC, 
abiejose Toronto lietuvių kata
likų parapijose vedė priešvely- 
kines rekolekcijas. Ta proga jis 
aplankė “Tž” ir domėjosi ypač 
spaustuve, nes ir marijonų vie
nuolijos spaustuvė Čikagoje 
pereina į ofsetinę sistemą. Ilgą 
laiką kun. dr. V. Rimšelis buvo 
vyriausioje marijonų vienuoli
jos vadovybėje Romoje. Šiuo 
metu jis yra Čikagos marijonų 
vienuolyno vyresnysis, kuriam 
tenka ir “Draugo” dienraščio 
rūpesčių dalis.

Dalios ir Henriko Steponai
čių pirmagimis sūnus Petras- 
Aras pakrikštytas D. šeštadienį 
jaukioje tėvų 'rezidencijoje Mis- 
sissaugoje, dalyvaujant gausiam 
būriui artimųjų. Apeigas atliko 
kun. P. Ažubalis.

Dr. Gailius Skrinskas, kurį 
laiką sėkmingai gydytojo prak
tika vertęsis Collingwoode, 
Ont., grįžta į Torontą tolimes
nėms studijoms vidaus ligų spe
cialybėje.

Angliškoji spauda pranešė, 
kad Gina Ginčauskas, Westono 
čiuožėjų klubo narė, laimėjo I 
vietą atvirose moterų grupės 
figūrinio čiuožimo varžybose 
Leaside arenoje. Dalyvavo 96 
varžovai.

spaustuvė
971 College St., Telefonas; 
Toronto 4, Ontario 533-4363

LIETUVIAI SAVININKAI

Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
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, namą: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

D T) INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS AGENCY 

------------------------------------------------- -- ------- LTD.
Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienę 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O. 

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

470 COLLEGE ST., TORONTO

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Vasaros laikas, Toronto bur
mistro potvarkiu, oficialiai pra
dedamas balandžio 25, sekma
dienį, 2 v.r. Taigi, balandžio 24, 
šeštadienį, einant gulti, reikia 
pasukti laikrodžių rodykles vie
ną valandą pirmyn.

KLB Windsor© apylinkė, įver
tindama lietuviškos spaudos, 
ypač “TŽ”, svarbą lietuviškos 
veiklos tęstinumui, paskutinia
me savo kadencijos posėdyje, 
nutarė iš apylinkės iždo paskir
ti “T. žiburiams” $25 auką. “Ši 
kukli auka teparemia Jus ne 
tiek materialiai, kiek moraliai ir 
toliau tęsti tą kilnų darbą. Mūsų 
nuoširdžiausi linkėjimai Jums 
ir visiems “TŽ” darbuotojams!” 
Pasirašė — pirm. J. Kuraitė ir 
sekr. Rūta Čerškutė.

Įvairių tautybių viengungių 
pobūvyje, kuris buvo surengtas 
King Edward viešbutyje, daly
vavo ir keletas lietuvių. “The 
Toronto Star” balandžio 12 d. 
laidoje išspausdino nuotrauką 
Al. Vitkaus, šokančio su Jane 
Babe.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad nuo gegužės 
1 d. mokamos palūkanos už in
dėlius taip pakeičiamos: termi
nuoti indėliai 2 mėtų — 9% % 
(buvo 9^); terminuoti indėliai 
1 metų — 9% (buyo 8%); spe
ciali taupomoji s-ta (be gyvybės 
draudos), nauja, 8%%; taup. 
sąskaita (su gyvybės drauda) 
7V2% (nepakeista); čekių są
skaita — 6%; palūkanos už as
menines paskolas ir nekilnoja
mo turto paskolas (mortgičius) 
liko nepakeistos — 9Vz%.

“Paramos” narių patogumui 
ir jos advokatams sutikus, penk
tadienio vakarais raštinėje bus 
teikiami nemokami teisiniai pa
tariamai nariams. Pradžioje pa
tarimai bus teikiami pagal susi
tarimą (paskambinus į raštinę), 
vėliau advokatai bus penktadie
nio vakarais “Paramoje”.

“Paramos” valdyba susitarė 
su foto studija dėl šeimos ar 
pavienių narių nuotraukų da
rymo. Todėl nariai, norintieji 
įsigyti nemokamai spalvotų 
portretų (10 x 8”), prašomi pra
nešti “Paramos” raštinei. Deta
lės dėl laiko ir pan. bus pa
skelbtos vėliau. Taupykite “Pa
ramoje!” (Sklb.).

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

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

(prie Howard Park Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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.

Baltic Exporting Co. J“,“:.?"’
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Au.^¥,bės

< ★ Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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Maloniai kviečiame atsilankyti į

dail. Vlado Vaitiekūno darbų

Maloniai kviečiame į
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Montrealio Žvejotojų-Medžiotojų Klubas S

q maloniai kviečia atsilankyti į klubo

balandžio 24-25 dienomis
Lietuvių Namų "Gedimino Pilies" menėje, 

1573 Bloor Street West
& ATIDARYMAS — balandžio 24, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Z LANKYMAS: balandžio 24, šeštadienį, 4 v.p.p. — 9 v.v. 
n balandžio 25, sekmadienį, 12 v. — 5 v.p.p.
& Rengia LN Moterų Būrelis GI

MENINĖ PROGRAMA: 
Montrealio Aušros Vartų choras 
Solistė Gina Čapkauskienė 
Vyrų oktetas 
Dirigentė Madame M. Roch 
Meno vadovas sol. A. Keblys 
Akompaniatorius muz. J. Govėdas 
Šokiams gros estų orkestras

iii 

ir 

ir 

ir 

ir 

ir 

ir

* įvairus bufetas, gėrimai, loterija

balandžio 24, šeštadienį, 
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 6564688, p. Marijošienė 
(Margio vaistinė) 535-1944. BILIETAI gaunami sekma
dieniais po pamaldų ir koncerto dieną prie įėjimo (jei liks)

10 metu įsikūrimo

$

3 
ta

<8
<8

<8
gegužės 1 d.,
7 vai. vakaro, 
Aušros Vartų 
par. salėje

Įėjimas: $5.00 ir $4.00.
VALDYBA

I H
X

* Dešimtmečio apžvalga
* Rašytojas Antanas Gustaitis 

su satyrine, humoristine 
kūryba * Vaišės, orkestras, 
bufetas loterija.

■t

Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— šį sekmadienį pamaldos laiko
mos pagal vasaros laiką.

— Sveikiname Montrealio A V pa
rapijos chorą, sol. G. čapkauskienę 
ir vyrų oktetą, šį savaitgalį atvyks
tančius koncertuoti į Anapilį.

— Iškilmingai atšvęstos Velykos. 
Prisikėlimo pamaldose dalyvavo per 
1000 tautiečių. Giedojo par. choras, 
vadovaujamas muz. S. Gailevičiaus, 
solistai — V. Verikaitis ir R. Stri
maitis.

— Dėkojame kun. dr. Viktorui 
Rimšeliui už rekolekcijų vedimą.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
— gegužės 2, sekmadienį, 11 vai. 
Mišių metu. Tikybos pamoka vai
kams — šį sekmadienį 11 v., o Su
tvirtinimo — po 11 v. pamaldų.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse van
duo jau įjungtas. Pavasarinis kapi
nių lankymas — gegužės 30, sekma
dienį.

— Pamaldos: šį šeštadienį 10 v.r. 
už a.a. Mildą Lapinskaitę; sekmadie
nį: 10 v.r. už a.a. Bronislava Rekštie- 
nę, 11 v.r. už a.a. Joną Besąsparį ir 
a.a Kleopą Daulenskį

Lietuvių Namų žinios
— Velykų sekmadienį Lietuvių 

Pensininkų Klubas Gedimino pilies 
menėje ridinėjo margučius, šio klu
bo veikėjai rengia trejų metų sukak
ties minėjimą. Numatyta programa: 
balandžio 27, antradienį, 12 v. dienos, 
pamaldos Prisikėlimo parapijos šven
tovėje už mirusius klubo narius; 1.30 
v.p.p. bendri pietūs Lietuvių Namų 
Gedimino pilies menėje. Kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai pensininkai, 
tačiau apie dalyvavimą pietuose pra
šomi pranešti iš anksto ir įmokėti 
klubo patalpose $3.00.

— Atvelykio šeštadienį, balandžio 
24 d., 4 v. p.p., Gedimino pilies me
nėje bus atidaryta dail. Vlado Vai
tiekūno darbų paroda. Parodą glo
boja LN Moterų Būrelis.

— Pastaruoju metu svetainėje “Lo
kys” renkasi daug sporto mėgėjų 
sekti sporto žaidimų televizijoje. At
velykio sekmadienį “Lokys” veiks 
iki 10 v.v.

—' Atvelykio sekmadieniui pama
tyti Velykų stalo ir suvalgyti jam 
paruoštų valgių registruojasi daug 
lietuvių ir, atrodo, nelietuvių. No
rintieji dalyvauti turėtų paskubėti 
bilietus įsigyti, nes vietų skaičius 
ribotas.
— LN lietuviškos spaudos skaityk

la veikia kas dieną posėdžių kamba
ryje. Naudotis gali kiekvienas lietu
vis;

Plataus masto pavasario kon
certas rengiamas balandžio 24, 
šeštadienį, 6.30 v.v., Anapilio 
salėje. Jo programą atliks: žy
mioji solistė G. Čapkauskienė; 
augšto lygio pasiekęs Montrea
lio Aušros Vartų choras, diri
guojamas prancūzės muzikės; 
vyrų oktetas. Po meninės prog
ramos — šokiai. Norintiems da
lyvauti tiktai meninėje vakaro 
dalyje bus paruoštos atitinka
mos vietos ir pigesni bilietai, 
būtent, po $3. Bilietai bus gau
nami ir prie įėjimo. Rengėjos 
— Lietuvos Kankinių par. kat. 
moterys maloniai kviečia plačią
ją visuomenę dalyvauti šiame 
koncerte-baliuje ir pabendrauti 
su mielaisiais tautiečiais iš 
Montrealio.

J. Vaičeliūnui šv. Juozapo li
goninėje padaryta tulžies opera
cija. Velykų šventes praleidęs 
ligoninėje, grįžo į namus.

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.

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

SPRINGHURST 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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Lietuvos šaulių 

Tremtyje visuotinį suvažiavimą, 
įvykstantį šį savaitgalį Toronte. — 
Sveikiname Petrą ir Aliną Šalnas, 
paminėjusius 25 m. vedybų sukaktį.

— Pensininkų pobūvis — trečia
dienį, balandžio 21 d., 4 v.p.p., Pa
rodų salėje.

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

— Ateinantį sekmadienį, bal. 25 
d., per 11.30 v. Mišias organizuotai 
dalyvaus šaulių suvažiavimo dalyviai. 
Mišias laikys ir pamokslą sakys kun.
J. Borevičius, S.J.

— Šį sekmadienį nebus Velykų bo
butės parengimo mūsų patalpose; 
pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo 
pamokos bus įprastu laiku.

— Santuokai rengiasi: Silvija O. 
Ranonytė ir Philip W.C. O’Sullivan; 
Danutė O. Jasiūnaitė ir Antonio 
Fillipeelli; Jonė čižikaitė ir Nestor 
Petruniak.

— Pakrikštytas Marcel, Rainer 
Kutchenreuter ir Helena Bortkie- 
wicz sūnus.

— Parapijos tarybos posėdyje iš
rinktas prezidiumas: pirm. Al. Kuo
las, vicepirm. Aušra Karkienė, sekr. 
Konst. Poškienė, relig. sekcijos pirm. 
Silvija Freimanienė, jaunimo sekci
jos pirm. Alg. Čepas, rinkliavų sek
cijos pirm. Myk. Petrulis, finansinės 
sekcijos pirm. St. Prakapas, stovyk
lavietės komisijos pirm. V. Taseckas 
ir visuomeninės sekcijos pirm. Jonė 
Vingelienė.

— KLK Moterų dr. par. skyriaus 
susirinkimas — šį sekmadienį, bal. 
25 d., po 11.30 v. Mišių. Programo
je — “Moters” žurnalo red. N. Kul- 
pavičienės skaidrės iš jos kelionių.

— Tėvai, kurių vaikai rengiasi 
Sutvirtinimui, renkasi pasitarimui 
šeštadienį, bal.. 24 d., 3 v.p.p., pas 
seseles.

— Kun. Jonas Dyburys, OFM, 55 
m., mirė balandžio 15 d., St. Petėrs- 
burge, Floridoje, kur buvo išvykęs 
atostogų. Pastaruoju metu buvo Ro- 
česterio lietuvių par. klebonu. Palai
dotas balandžio 20 d. Brooklyne. Lai
dotuvių pamaldos atlaikytos Ročeste- 
ryje.

— Mišios: šeštadienį, 8 v. — už 
Marijoną ir Petrą čiurlius, užpr. P. 
I. Čiurlių; 8.30 v. — už Stasį Čer
niauską, užpr. J. Černiauskienės; 9 v.
— už Mykolą Dervinį, užpr. S. Der- 
vinienės; 9.30 v. — už Simanavičių 
šeimos mir., užpr. A. R. Simanavi
čių; sekmad., 8 v. —•_ už .Marijoną ir 
Gotlibą Hirsh, užpr. J. Hirsh; 9 v. — 
už parapiją; 10 v. — už Bronių Če
paitį, užpr. K. Čepaičio; 11.30 v. — 
už gyvus ir mirusius šaulių sąjungos 
narius, užpr. Šaulių Sąjungos; 7 v.v.
— už Pažerūnų šeimos mir. — užpr. 
C. A. Pažerūnų.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje atstovų suvažiavimas 
įvyks balandžio 24-25 d.d. To
ronto Lietuvių Namuose. Jame 
bus apžvelgta praėjusių trejų 
metų veikla, naujos centro val
dybos bei kitų valdomųjų orga
nų rinkimai, veiklos gairių ap
tarimas. Šiuo metu LŠST yra 
27 vienetai su 3000 narių. Iš jų 
8 vienetai yra Kanadoje. Viena 
iš seniausių kuopų, įsisteigusi 
prieš 21 metus Toronte, yra 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa. L.
K. Mindaugo šaulių kuopa Mont- 
realyje įsisteigė prieš 20 metų. 
Iki šiol centro valdyba būdavo 
sudaroma iš JAV esančių šaulių 
veikėjų su buveine Čikagoje ar
ba Detroite. Kanados šaulių vie
netai buvo paliekami lyg ir an
traeilėse pozicijose. Praėjusia
me S-gps atstovų suvažiavime 
Detroite buvo priimtas nutari
mas, kad sekantis S-gos atstovų 
suvažiavimas būtų sušauktas 
Toronte ir kad vieną kartą cent
ro valdyba, laikantis demokrati
nių solidarumo principų, būtų 
sudaryta Kanadoje.

Tikimasi, kad sekančios ka
dencijos centro valdyba bus su
daryta Toronte, kur spiečiasi 
bene daugiausia šaulių veikėjų. 
Pagal statutą, renkamas cv pir
mininkas, kuris pateikia kitų 
valdybos narių sąrašą suvažia
vimui patvirtinti. Manoma, kad 
iš torontiečių į pirmininkus 
kandidatuos Stasys Jokūbaitis, 
ilgametis VI. Pūtvio kuopos pir
mininkas ir aplamąi veiklus vi
suomenės veikėjas. Š.

Jonui Senkui Western ligoni
nėje padaryta operacija.

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje
visuotinio atstovų *VI  9K • _______ '

suvažiavimo Toronte llm

proga rengiamas

BANKETAS Karšta 
vakarienė 

su gėrimais
• Meninę programą atliks ansamblis"Gintaras", vod. J. ir R. Korasiejų
• 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

/

| ATVELYKIO SEKMADIENĮ, balandžio 25 d., 1 v. p. p., |

Lietuvių Namuose, karaliaus mindaugo menėje, ruošiamas J 
Visus maloniai kviečiame atsilankyti. 
Čia Jūs rasite įvairiausius tradicinius 
VELYKŲ valgius: gražius margučius, 
keptus paršiukus, antis, kumpius, žąsis, 
kalakutus, daug gražių ir skanių pyragų! 
Be to, būsite pavaišinti vyneliu! 
Tad iki pasimatymo!

(S

Bilietus galima gauti: Lietuvių Namuose 
ir pas LN Moterų Būrelio nares
Rengia: Lietuvių Namai ir Moterų Būrelis

š

maloniai kviečia visus3Į į sukaktuvinį

BUFETAS:
Šilti, šalti užkandžiai, 
kava, pyragaičiai, baras.
TURTINGA LOTERIJA: 
televizija, paveikslai, 
kiti laimikiai
Laimės staliukas

gegužes 1 
šeštadienį 
programoje:

"ATŽALYNO" (3 grupės) 
Hamiltono "GYV AT ARAS" 
Toronto mergaičių oktetas 
Stp. KAIRIO muzikinis 
vienetas

KONCERTAS -
6.30 vai. vakaro

West Park Secondary School, 
Dundas-Bloor gatvių kampas.

Įėjimas nemokamas
Po koncerto —

BALIUS-ŠOKIAI
Lietuvių Namuose.
• Gros puikus orkestras • 

įėjimas suaugusiems 
studentams —- $2.00 

Bilietai užsakomi 
tel. 533-1121 ir 270-9247

$4.00,

►

▼ v v v v v v v v v v v v v v v * v *

Visi maloniai kviečianti atsilankyti į PIRMĄJĮ

talentu varžybų, laimėtojų

• gegužės 2, sekmadienį,
• Toronto Lietuvių Namuose,

įėjimas: $3 asmeniui, pensininkams ir moksleiviams
A Ai A A A A A

g

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Choristas J. Kvietinskas buvo 

pasitraukęs iš choro, nes jam teko 
ilgesnį laiką su pertraukomis pra
leisti ligoninėje ir turėti operaciją. 
Dabar jis vėl įsijungė į choro šeimą. 
Linkime jam sveikatos ir stipraus 
balso.

— Montrealietis J. Petrulis, ilgo
kai buvęs statybininku JAV, Bosto
no mieste, yra parvykęs į Mont
real! nuolatiniam apsigyvenimui. Kol 
kas- dar nenumato jokio užsiėmimo.

— “Nepriklausoma Lietuva” ge
gužės 8 d. parapijos svetainėje ren
gia spaudos balių. K. A.

A.a. kun. Jonas Raibužis, SJ, mi
rė balandžio 15 d. Čikagoje. Palaido
tas balandžio 20 d. Montrealiečiai ge
rai jį prisimena iš tų laikų, kai jis 
darbavosi AV parapijoje. Pastaruo
ju metu jis talkino Jaunimo Centrui 
Čikagoje ir dirbo su jaunimo orga
nizacijomis.

Aušros Vartų parapijos choras bu
vo pakviestas ir balandžio 11 d., 2 v. 
p.p., atliko programą “Place des Jar
dins” multimilijoninių pastatų atida
ryme. Pastatas po vienu stogu už
ima net keturis kvartalus prieš ope
ros rūmus. Jame yra restoranai, vieš
bučiai, raštinės, krautuvių centrai. 
Jis sujungtas tuneliais su operos rū
mais, požeminio traukinio linija ir 
išėjimais į gatves. Į atidarymo iškil
mes buvo pakviesti iškilesni tautinių 
grupių meniniai vienetai. Mūsų cho
ras atliko lietuviškų dainų pynę. 
Choristės ir choro dirigentė M. 
Roch, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, sudarė gražų įspūdį. Choras 
susilaukė daug plojimų. Reikia tikė
tis, kad pamatysime chorą televizijo
je, nes buvo filmuojamas.

“Gintaro” ansamblio programą ba
landžio 4 d. nufilmavo CBC televizi
jos stotis, gintariečius pasikvietusi 
apžiūrai. CBC renkasi geriausius et
ninių grupių meninius vienetus pa
sirodymui olimpinių žaidynių metu. 
Atrodo, CBC vadovybės susidomėji
mas “Gintaru" buvo nemažas. Reikia 
tikėtis, kad jį matysime olimpiados 
programose. Be to, “Gintaro” an
samblio orkestras yra pakviestas gro
ti tautinių šokių šventėje Čikagoje. 
Jo šokėjai vyks kaip visos kitos šo
kių grupės.

Skautai ir skautės balandžio 11 d., 
po 9 valandos Mišių, turėjo išvyką į 
Mont Bromont kalnus. Pilnas auto
busas skautiško jaunimo linksmai 
praleido laiką ir prisiragavo ka- 
nadietiško sirupo, nes šioje vieto
vėje jo surenka labai daug.

A V parapijos klebonas kun. J. Ku
bilius, SJ, vėl išvyko į Čikagą pra
vesti rekolekcijų akademikams skau
tams. Velykų šventes jis praleido 
Čikagoje.

Lituanistinė mokykla Vasario 16 
proga išleido laikraštėlį “Liepsna”. 
Jį redagavo Irena Adamonytė, Rima 
Jurkutė; talkino Linas Staškevičius, 
Jonas Brikis, Dana Ladygaitė, Ber
nardas žemaitaitis. Laikraštėlį 
spausdino mokyt. M. Malciuvienė, 
Pr. Rudinskas, R. Staškevičiūtė, J. 
Adamonienė, M. Jurkuvienė. Įžango
je redaktorės sako: “Kiekvienais me
tais vasario 16 d. Montrealio lie
tuvių šeštadieninės mokyklos moki

niai išleidžia laikraštėlį “Liepsna”. 
Mokykloje mes stengiamės geriau 
pažinti Lietuvos istoriją, lietuviš
kus papročius. Tikime, kad ateis lai
kas, kada Lietuva vėl bus laisva. 
Mes turime gerai mokėti lietuviškai 
kalbėti, žinoti apie Lietuvos praeitį, 
kad galėtume dirbti jos naudai. Sia
me laikraštėlyje rasite jaunesnių ir 
vyresnių mokinių rašinėlius ir pieši
nius. Jų surinktas mįsles ir juokus. 
Mes mėginome šį laikraštėlį padary
ti kuo įdomesnį. Tikimės, kad jums 
labai patiks.” Laikraštėlyje yra daug 
įdomių rašinėlių ir piešinių, sudėtų 
į 32 puslapius. Gaila tik, kad nevi
sus puslapius pavyko gerai atspaus
dinti.

Dar neskaitantieji “T. Žiburių” 
savaitraščio kviečiami jį užsisakyti. 
Metinė jo prenumerata — $10, bet 
naujiem skaitytojam pirmaisiais me
tais — tik $7.50. Užsisakyti galima 
per A. Ališauską, K. Ambrasą arba 
pasiunčiant pinigus pašto perlaida 
ar čekiu šiuo adresu: “Tėviškės Ži
buriai”, 2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont., L5C 1T3.

“The Gazette” dienraštis 1976. III. 
12 Kanados žinių skyriuje išspaus
dino trumpą informaciją apie bal- 
tiečių vakarą parlamento rūmuose 
Otavoje ir Baltiečių Federacijos 
pirm. J. R. Simanavičiaus pareiški
mą: “Mums skaudu matyti Vakarų 
pasaulį, darantį nuolaidas Rusijos 
komunistams.”

Metinis “Lito” susirinkimas įvyko 
kovo 20 d. Sv. Kazimiero par. salėje. 
Dalyvavo apie 230 narių ir svečių. 
Pirmininkavo J. Bernotas, sekreto
riavo A. Kličius. Visi pranešimai, 
apyskaitos ir 1976 m. sąmata priimti 
be ilgesnių diskusijų. Į “Lito” val
dybą perrinktas Algirdas Kličius; 
naujai išrinkti — Vincas Piečaitis ir 
Vytautas Kudžma. Į kredito komisiją 
perrinktas Jonas Adomonis ir nau
jai išrinktas Steponas Kęsgailą. Į 
revizijos komisiją aklamacijos būdu 
perrinktas Jonas Maskoliūnas.

Per 1975 m. “Litas” padidėjo dau
giau kaip vienu milijonu dolerių. 
Pajamos pakilo nuo $441,000 1974 m. 
į $560,000. Lietuviškoms organizaci
joms paremti buvo išleista apie 
$4000. šeštadieninei mokyklai pa
remti paskirta $1200, “Baltijos” sto
vyklavietei S600, KLB Montr. apyl. 
Šalpos Fondui $500. jaunimo kongre
sui $400. “Gintaro” ansambliui $259, 
“N. Lietuvai” $200. “T. Žiburiams” 
$100, Vasario 16 gimnazijai $100, 
sporto klubui “Tauras” $100. Aušros 
Vartų chorui S100. Tautos Fondui 
$100, Kanados Lietuvių Fondui $100, 
lietuvių radijo pusvalandžiui $100.

Didesnes diskusijas sukėlė pirm. J. 
Bernoto pranešimas apie naujų pa
talpų reikalingumą “Litui”. Dabar
tinės patalpos A V klebonijos rūsyje 
darosi permažos. Tuo tarpu A V par. 
rajone nėra tinkamų patalpų, kurias 
būtų galima išnuomoti ar pritaikyti 
“Lito” reikalams. Tam klausimui iš
spręsti “Lito” valdyba yra sudariusi 
komisiją iš J. Bernoto, A. Kličiaus, 
Iz. Mališkos, R. Išganaičio ir P. Ru- 
dinsko. Linkstama į naujo “Lito” 
namo statybą A V rajone, netoli sta
tomos Metro stoties. Susirinkimas 
baigtas bendra dalyvių vakariene.

Pr. R.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

• 1573 Bloor St. W.
• Pradžia - 4 v.p.p.

$2
<

gegužės 8, šeštadienį, 
7 valandą vakaro,

Programą atliks "Varpas", Lietuvių Namų
vad. muz. Jono Govėdo. Karaliaus Mindaugo menėje

Įėjimas — $4 asmeniui, studentams —- $3. Bilietai
Veiks baras, bus turtinga loterija, gaunami pas choristus ir rėmėjų būrelio narius,

f Šokiai gros geras orkestras Telefonu teirautis pas Juozą Norkų 533-9030 Toronto
>' ' Lietuvių Namuose arba vakarais tel. 762-9858.

>)
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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.

MIKOLAINIS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų Įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambi” 
ti 769-5024, Toronte.

GĖLES 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.

PETRAS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrou- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas 6,0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Term. ind. 1 m. 9.5%
Term. ind. 2 m. 9.75%
Term. ind. 3 m. 10.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investocines nuo 11%

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

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


