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Laiko ratai
Gerai jaučiame, kad laiko ratai nuolat rieda. Pažvelgę į ka

lendorių, matome jau skaitlinę 1976. Jaunam žmogui tie ratai 
atrodo labai lėti, bet vyresnio amžiaus asmeniui — nepaprastai 
greiti. Įspūdis nevienodas, bet riedėjimas vienodas — visi riedame 
nesulaikomai ir neatšaukiamai. Tik mažai kas klausia kur visi rie
dame. Kai ateina posūkio momentas — Nauji Metai, linksmai 
klegame, bet riedėjimo prasme nesirūpiname. Tai primena links
mus cirko karuselės vaikus, kurie smagiai klegėdami sukasi aplin
kui ir vieno tenori — kad būtų dar smagiau. Ne toks turėtų būti 
mūsų visų nusiteikimas. Mūsų laiko ratai nėra beprasmis sukima
sis cirke, kuriame pagrindinis troškimas yra “panem et circenses" 
— duonos ir žaidimų. Jeigu kas pasiekė tokią stadiją, kur vyrauja 
romėniškasis nusiteikimas, tam belieka dar pridėti kitą senųjų 
romėnų šūkį, būtent, “carpe diem", t.y. naudokis diena, naudokis 
taip, kad turėtumei kuo daugiau malonumų. Tokia laikysena yra 
pernokusio, išsigimstančio romėno sekimas, vedantis į romėnišką 
galą — sunykimą. Laikas yra didi žmogaus, tautos ir visos žmoni
jos dovana. Nuo jos panaudojimo priklauso žmogaus ir visos tautos 
iškilimas arba sunykimas, brandus gyvenimo turinys arba tuščias 
praėjimas, nepaliekąs pėdsakų.

Išeiviškieji laiko ratai rieda ne tam, kad pakartotume romė
niškąjį iškilimą ir apgailėtiną sunykimą. Jie rieda tam, kad romė
niškąjį “carpe diem” gyventume ne oportunistine, o idealistine 
prasme, t.y. kad didžiąją laiko dovaną panaudotume kuo prasmin
giau. Juk gyvename lietuvių tautos sutemų laikus, kai pats jos 
išlikimas dedamas ant svarstyklių. Gyventi mums šiuo metu romė
nišku nusiteikimu reikštų prisidėti prie savosios tautos sunykimo. 
Sakoma, kad Lietuvos bajorai, nepaisydami gresiančių visai šaliai 
pavojų, kėlė puotas, lėbavo, atseit, gyveno romėniškai. Taip, bet 
ir padariniai buvo romėniški... Žinoma, lietuviai išeiviai nėra 
nei senovės romėnai, nei užmirštieji bajorai, tačiau tokio stiliaus 
pagunda yra labai reali. Jau nevienas jautresnis mūsų kultūrinin
kas yra pastebėjęs, kad išeivijoje atsiranda savotiškas bajorų 
sluogsnis, siekiąs kiek galint daugiau praturtėti, prasimušti asme
ninėje srityje. įsigyti bajoriškas pilis, izoliuotis nuo lietuviškosios 
visuomenės, nematyti savosios tautos rūpesčių ir gyventi sočiame, 
bet egoistiniame pasaulyje. Taigi yra pavojus subajorėti ir tuo 
būdu savotiškai nutautėti. Visa laimė, kad plačioji išeivijos visuo
mene nėra tokio nusiteikimo. Ji tebėra jautri Lietuvos rūpesčiams, 
su dėmesiu seka jos gyvenimą, nors jaučia, kad laiko ratai jos 
veikloje palieka pavojingų pėdsakų.

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY
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Sudiev, sudiev, senieji metai... Ročesterio “Lazdyno” šokėjos atlieka Blezdingėlę Ročesterio Muzėjaus ir Moks
lo Centro salėje tautybių festivalyje kalėdinių švenčių laikotarpyje Nuotr. W. G. Frank

Baltiečiai džiūgauja Australijoje
Vienas tokių pavojingų pėdsakų, atsiradęs per tris dešimtme

čius riedėjimo, yra vieningo ryžto klausimas. Kai iš vienos pusės 
sunkėja jaunimo Įtautinimas, o iš kitos — stiprėja nutautinimas, 
suderinto bendro žygio problema pasidarė visai reali. Pradinis 
naujosios išeivijos ryžtas, degęs Lietuvos laisvinimo rūpesčiu, il
gainiui neteko savo intensyvumo. Jis ėmė dilti labai palengva ne 
tik dėl laiko ratų riedėjimo, bet ir dėl atsiradusios vidinės trinties. 
Kai išeivijos viršūnės ėmė plaktis, tai ir šakos pradėjo pintis. 
Visos veiklos temperatūra atvėso. Veikėjai jaučia, kad atmosfera 
per tris dešimtmečius pasikeitė, kad joje nebėra liepsnojančio 
ryžto. Tokia būklė primena amerikiečių generolo Westmoreland, 
vadovavusio Vietnamo frontui, žodžius JAV kongrese, kuriais jis 
išreiškė anuometės situacijos esmę: mūsų problema yra ne karinė 
jėga, o ryžtas. Jo diagnozė buvo labai tiksli: amerikiečiai pralaimė
jo, nes nesiryžo laimėti. Tiesa, mes nesame amerikiečiai, nesame 
tokio masto žmonės, bet mums yra skirtas specifinis frontas užsie
nyje, ir mes turime ištesėti. Gerai žinome, kad mes, išeivijos lietu
viai, vieni negalime laimėti laisvės Lietuvai, bet taip pat turime 
gerai žinoti, jog mūsų pareigų užsienio fronte niekas kitas neat
liks. Dėlto ryžtas yra būtina vidinė jėga, be kurios joks frontas 
negali atsilaikyti, ypač tada, kai yra stipriau puolamas. Nauji Me
tai tebūnie kartu ir atnaujinto vieningo ryžto metai. Pr. G.

Kas privedė prie darbiečių partijos pralaimėjimo?
J. VASILIAUSKAS

/vrm°s Suveržti diržus
Premjeras P. E. Trudeau pa

skelbė biudžetinių išlaidų suma
žinimą $1,5 bilijono, pabrėžda
mas kovą su infliacija, savo vy
riausybės prisitaikymą prie ka
nadiečiams įvestos kainų bei at
lyginimų kontrolės. Iš dabarti
nių programų tikimasi nubrauk
ti $466 milijonus, o likusioji su
ma bus sutaupyta sekančio biu
džeto sumažinimu. Penkiolikai 
mėnesių užšaldomi atlyginimai 
parlamento nariams, senato
riams, dideles algas gaunan
tiems valdžios tarnautojams, 
įskaitant teisėjus, karininkus, 
augštuosius RCMP pareigūnus. 
Vyriausybė taipgi sustabdė pro
gramas “Opportunities for 
Youth”, “Company of Young 
Canadians”, beveik visiškai už
darė “Information Canada” 
agentūrą. Iki 1977 m. sausio 1 
d. užšaldomas ir šeimoms moka
mas vaikų priedas — $22.08 
mėnesinė suma vaikui, turėjusi 
padidėti nuo š.m. sausio 1 d. 
$2.40. Tiems kanadiečiams, ku
rių metinis atlyginimas prašoka 
$30.000, įvedamas papildomas 
10% pajamų mokestis šią sumą 
viršijančiai uždarbio daliai. 
Premjeras P. E. Trudeau taipgi 
pažadėjo sumažinti 10% savo įs
taigos tarnautojus ir kvietė visą 
kraštą mažinti išlaidas.

Biudžeto suvaržymai buvo pa-

skelbti taip staigiai, kad jų ne
spėjo išstudijuoti spaudos žmo
nės. Pasitaikančias spragas jie 
pastebėjo tik po keleto dienų. 
Bene didžiausią kontroversiją 
sukėlė valdinės $332 milijonų 
paskolos nubraukimas valstybi
nei CNR geležinkelio bendro
vei. CNR vicepirm. E. J. Deny- 
aro pranešimu, jo bendrovė to
kios paskolos neprašė ir jos ne
sitikėjo. Min. J. Chretien tai pa
neigė ir pabrėžė, kad vyriausy
bės pranešimas esąs tikslus. 
Pažadas užšaldyti feedracinio 
parlamento narių ir senatorių 
atlyginimą taip pat nebus pilnai 
Įgyvendintas, nes jis liečia tik 
pagrindinę jų algą, už kurią rei
kia mokėti pajamų mokestį. Ne
apmokestinamas parlamentarų 
ir senatorių metinis priedas pa
didinamas $700 pagal infliaci
jos nuošimtį. Premjero P. E. 
Trudeau įstaigos tarnautojų 
sumažinimas 10% jų visvien pa
liks apie 100, kai tuo tarpu 
premjeras L. B. Pearsonas jų 
savo įstaigoje turėjo tik 21. Kai- 
kurių komentatorių nuomone, 
biudžeto sumažinimas $1,5 bili
jono esąs nepakankamas, nes 
naujasis biudžetas vistiek bus 
didesnis už dabartinį 15% ir tur
būt pasieks $40 bilijonų.

Kanados pensijų planas nuo 
(Nukelta į 8-tą psl.)

Buvęs Australijos min. pirm. 
G. Whitlam, baltiečių priešas nr. 
1, įsivėlė į pinigų skolinimo 
skandalą, iš kurio negalėjo išsi
kapstyti. Su savo partijos vy
riausybe jis privedė kraštą prie 
ekonominio ir politinio bankro
to. Jo socialistinė politika nebu
vo priimtina daugiau konserva
tizmą mėgstantiems australie- 
čiams. Vis labiau didėjanti in
fliacija, nedarbas ir nuolatiniai 
streikai yra rekordiniai Vakarų 
pasaulio valstybių tarpe.

Nerasdamas kitos išeities, 
kaip suvesti galą su galu (Aust
ralija turi apie $4 bilijonus defi
cito), .Whitlamas ryžosi gauti 8 
bilijonų dol. paskolą. Pastaro
sios buvo jieškoma arabų kraš
tuose per pagarsėjusį tarptauti
nį pinigų 
Londone.

Paskola 
Khemlanis 
darbą kelių milijonų dolerių. 
Kadangi paskola buvo jieškoma 
slaptai, be “Loan Council” ži
nios, tai opozicija su Fraser 
priešakyje pareikalavo Whitla- 
mą pasiaiškinti. Negaudama pa
kankamo paaiškinimo opozicija 
iškvietė Khemlanį iš Londono. 
Sis atvykęs davė raštišką pareiš
kimą prie liudininkų tuo reika
lu. Jo parodymai prieštaravo 
Whitlamo pareiškimams parla
mente. Whitlamas, prispaustas 
prie sienos, atšaukė paskolą. No
rėdamas pasirodyti švarus, su
vertė visą kaltę ant savo padėjė
jo finansų ministerio dr. Cairn 
ir ministerio Rex Connor, kurie 
jį esą klaidingai informavo ir 
davė melagingus paaiškinimus 
parlamentui. Už tai juos abu at
leido iš pareigų.

Opozicija jau seniai jieškojo 
progos, kaip prisikabinti prie 
Whitlamo ir jo vyriausybės, kad 
galėtų sulaikyti tolimesnį pra
gaištingą krašto valdymą. Ta 
proga atėjo. Opozicija, turėda
ma daugumą atstovų senate, už
blokavo vyriausybės biudžeto 
priėmimą, tuo būdu įšaldydama 
pinigus, be kurių milžiniškas 
valstybės aparatas turėjo susto
ti. Kilo baisus skandalas. Whit
lamas apkaltino opoziciją, kad 
ji laužo konstituciją.

Opozicija, sėdėdama ant pini
gų ir jų neleisdama naudoti, pa-

makleri Khemlanį

buvo parūpinta, ir 
paprašė už savo

reikalavo, kad Whitlamas pa
leistų parlamenta ir skelbtų 
naujus rinkimus. Whitlamas, bi
jodamas naujų rinkimų dėl sa
vo nepopuliarumo, atsisakė pa
leisti parlamentą ir pareiškė, 
kad valdysiąs tol, kol jo termi
nas pasibaigs, būtent, iki 1977 
m. vidurio. Be to, pagrasino, jei 
ir toliau senatas nepraleis biu
džeto, tai jis imsiąs pinigus iš 
privačių bankų. Opozicijos va
das Fraser vėl pakėlė triukšmą. 
Esą kaip min. pirmininkas gali 
imti privačių žmonių santaupas 
valdžios reikalams!

Politinė padėtis visame kraš
te pradėjo temti. Greit įsijungė 
unijos su savo streikais ir pro
testais.

Kraštas atsidūrė ant ekono
minės bedugnės kranto. Austra
lijos gen. gubernatorius Sir John 
Kerr ėmėsi gelbėti padėtį. Po 
kelis kartus jis kvietė pas sa
ve abiejų partijų vadus ir mėgi
no surasti išeitį. Australijos 
spaudos dauguma pasisakė už 
naujus rinkimus, bet Whitlam 
ir gubernatoriui prašant atsisa
kė tokius rinkimus skelbti. Ta
da gubernatorius atleido Whit
lang iš min. pirmininko parei
gų, paleido parlamentą, pavedė 
opozicijos vadui Fraser sudaryti 
laikinę vyriausybę ir skelbti 
naujus rinkimus.

Šis gen. gubernatoriaus žygis 
yra pirmas Australijos istorijo
je. Įdomu tai, kad pats guberna-

torius yra buvęs darbo partijos 
narys ir dabar prijaučiantis dar
bo partijai, nes Whitlamo prista
tytas gavo tas pareigas. Taigi, 
galima Įsivaizduoti, su kokiu 
Įnirtimu ėmė pulti gubernatorių 
darbiečiai. Unijos ėmė streikuo
ti, atsirado laiškinės bombos, 
adresuotos gubernatoriui ir 
naujam min. pirmininkui Fra
ser, šimtai grasinimų telefonu 
ir laiškais. Ekstremistai ėmė 
siųsti telegramas karalienei Elz
bietai II, kad panaikintų guber
natoriaus sprendimą ir grąžintų 
Whitlamą į turėtas pareigas.

Pagaliau rinkimai nušlavė 
darbiečius. Australijos lietuviai 
ir kiti baltiečiai džiūgauja dėl 
Whitlamo ir jo valdžios pašali
nimo. Juk tai tas pats Whitlam, 
kuris prieš metus pardavė Bal
tijos kraštus Sovietų Sąjungai. 
Jei anksčiau baltiečiai buvo 
daugiau ar mažiau abejingi bet- 
kokiai politikai, tai per rinki
mus visi nėrėsi iš kailio, kad pa
dėtų liberalams laimėti.

Jau pirmoje priešrinkiminėje 
kalboje Fraseris pareiškė, kad 
laimėjęs rinkimus pakeis Whit
lamo sprendimą ir Baltijos vals
tybių okupacijos pripažinimą 
Sovietų Sąjungai atšauks.

Netolima ateitis parodys, į 
kurią pusę pakryps Australijos 
politinis ir ekonominis gyveni
mas, o tuo pačiu ir mūsų padė
tis.

Kanados Lietuvių Jaunimo S-gos pirm. A. Kuolas įteikia PLB pirm, Br. Nai
niui Kanados Lietuvių Bendruomenės sutelktas lėšas pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui. Kanados lietuviai nustatytą sumą $7.500 laiku surinko

KRAUJU APLAISTYTU KALĖDŲ SUSILAUKĖ ARGENTINA IR JOS 
prez. I. Peronienė. Neramumai prasidėjo grupės aviacijos karinin
kų bei karių sukilimu, nukreiptu prieš prez. I. Peronienės vyriau
sybę. Sukilėlių vadas brigados gen. O. J. Capellini pareikalavo, kad 
ji savo pareigas perduotų kariuomenės štabo viršininkui gen. Itn. 
J. F. Videlai, tačiau šis sukilėlių atsišaukimas nesusilaukė armijos 
ir karo laivyno vadų pritarimo. Sukilėlius, įsitvirtinusius Morono 
bazėje prie Buenos Aires, pradėjo bombarduoti prez. I. Peronie
nės vyriausybei ištikimų aviacijos dalinių lėktuvai. Aviacijos vadą 
brigados generolą H. L. Fautario, suimtą sukilėlių ir po kelių 
valandų vėl paleistą, prez. I. Peronienė pakeitė brigados generolu 
O. R. Agosti. Nesusilaukę armijos ir laivyno pritarimo, sukilėliai 
po keturių dienų kapituliavo be
veik be kraujo praliejimo. Jų 
nesėkmingos pastangos prez. I. 
Peronienei nuversti betgi išju
dino vadinamuosius miestų par
tizanus. Dvi tų partizanų grupės 
— trockininkai ir save monto- 
neromis vadinantys kairieji pe- 
ronistai užėmė kariuomenės ar
senalą Buenos Aires priemies
tyje Avellanedoje, kur yra lie
tuvių Aušros Vartų parapija, tu
rinti tamprius ryšius su mūsiš
kiu jaunimo kongresu. Spėja
ma, kad arsenalo ir kelių tiltų 
užėmime dalyvavo apie 500 par
tizanų. Visus arsenalo užėmėjus 
Kūčių dieną sunaikino kariuo
menės daliniai, gavę griežtą Įsa
kymą nepriimti pasidavimo. Žu
vusiųjų lavonai buvo nuveržti į 
Avellanedos kapines. Ten Kalė
dų pirmą dieną įvyko antros 
kautynės, kai juos bandė atsiim
ti partizanai. Tikslus žuvusiųjų 
skaičius tebėra nepaskelbtas, 
bet spauda jau mini 150. Be par
tizanų, yra 7 žuvę kariai ir tur
būt nemaža netikėtai užkluptų 
civilių. Prez. I. Peronienė kraš
to valdymą perėmė po savo vy
ro J. Perono mirties 1974 m. lie
pos 1 d., neparuošta politinei 
veiklai. Nuo tos datos infliacija 
jau yra pasiekusi net 300%.

ŽODŽIAI IR VEIKSMAI
Tradiciniame kalėdiniame pa

moksle popiežius Paulius VI pa
brėžė didėjantį pnaterializmu nu- 
sivylusio jaunimo posūkį į Kris
tų. Pamokslo klausėsi beveik 
100.000 maldininkų Šv. Petro 
aikštėje. Ankstesniame savo žo
dyje kardinolų kolegijai Pau
lius VI palietė opiąsias pasaulio 
problemas. Pirmiausia jis pa
smerkė palestiniečių teroristų 
veiksmus Vienoje — keturių 
ginkluotų vyrų ir moters įsiver
žimą į naftos kraštų būstinę, ten 
posėdžiavusių nafos ministerių 
pagrobimą. Susišaudyme žuvo 
trys sargybiniai, keturi buvo su
žeisti, jų tarpe ir vienas teroris
tas. Austrijos vyriausybės parū
pintu keleiviniu lėktuvu teroris
tai naftos ministerius nugabeno 
į Alžyrą ir planavo juos prista
tyti į jų arabų kraštus, bet iš 
Tripolio grįžo Alžyran, negavę 
sutikimo nusileisti kitose arabų 
valstybėse, čia teroristai kapi
tuliavo ir paleido paskutiniuo
sius įkaitus, šiuo savo žygiu te
roristai tikėjosi sustabdyti Egip
to bei kitų arabų kraštų nuolai
das Izraeliui. Pasmerkęs teroro 
veiksmus, popiežius Paulius VI 
betgi pasisakė už teisių grąžini
mą išvietintiems palestinie
čiams bei jų legalių siekių pri
pažinimą. Reakcija į Pauliaus 
VI žodžius tenka laikyti Izraelio 
krašto apsaugos ministerio Š. 
Pereso pasiūlymą suteikti savi
valdą Izraelyje gyvenantiems 
325.000 palestiniečių. Panašios 
nuomonės yra ir turizmo minis- 
teris M. Kol, bet jis ir jo kolega 
griežtai atmeta tiesioginius pa
sitarimus su palestiniečių parti
zanų PLO organizacijos vadu Y. 
Arafatu.

ATOLYDIS PAVOJUJE?
Prez. G. Fordas ir valstybės 

sekr. H. Kissingeris atkreipė 
Kremliaus vadų dėmesį į atoly- 
džiui gresiantį pavojų, kurį su
daro sovietiniai ginklai Angolo
je. šioje buvusioje Portugalijos 
kolonijoje dėl valdžios dabar ko
voja trys grupės: prosovietinis 
MPLA sąjūdis, Vakaruose pa
galbos siekiantys UNITA ir FN 
LA sąjūdžiai. Pasak prez. G.

Tolimesnę paramą užblo- 
senatas, pasisakydamas 

ją 54:22 balsų santykiu. 
G. Fordas įspėjo ir Kubos

Fordo, Maskva jau yra pasiun
tusi $100 milijonų vertės mo
dernių ginklų MPLA sąjūdžiui 
ir apie 6.000 kubiečių karių. 
UNITA ir FNLA sąjūdžiai yra 
sudarę bendrą frontą, kuris su
silaukė $27 milijonų paramos iš 
JAV.
kavo 
prieš 
Prez.
diktatorių F. Castro nesikišti į 
Angolos reikalus, jeigu jis nori 
atstatyti gerus santykius sū 
JAV. Diplomatinis spaudimas 
lig šiol buvo nesėkmingas. F. 
Castro griežtai atmetė pasiūly
tą santykių gerinimą, o sovietų 
kompartijos oficiozas “Pravda” 
pažadėjo tolimesnę paramą So
vietų Sąjungos bičiuliams Ango
loje. H. Kissingeris iš esmės nė
ra priešingas prosovietinio MP 
LA sąjūdžio laimėjimui Angolo
je, bet jis nori, kad tas laimėji
mas būtų pasiektas be sovietų 
pagalbos ir vietinių komunistų 
įsipareigojimų Maskvai. Prie
šingu atveju jis žada ir toliau 
tęsti JAV paramą UNITA ir FN 
LA sąjūdžiams.

ATSISAKĖ KONFERENCIJOS

Sovietų kompartijos vadas L. 
Brežnevas praėjusių metų vi
durvasaryje norėjo sušaukti Eu
ropos komunistų partijų vadų 
konferenciją, kuri būtų patvir
tinusi jo Helsinkyje pasiektus 
laimėjimus. Vėliau buvo pla
nuota Europos komunistų vadų 
konferenciją sušaukti prieš š.m. 
vasario mėnesį Maskvoje įvyk
siantį sovietų kompartijos XXV 
suvažiavimą. Skirtingas nuomo
nes Maskva bandė suderinti 
prieš porą savaičių R. Berlyne 
įvykusiame komunistų pasitari
me. Ir ši kartą bandymas buvo 
nesėkmingas — planuotos vadų 
konferencijos teko atsisakyti. 
Spėjama, kad Europos kompar
tijos yra suskilusios į tris fron
tus: vienos jų aklai remia Mask
vą, kitos vengia Įtampos su Ki
nija arba nori laikytis savo tau
tinės linijos.

SUJUNGS VIETNAMUS

S. Vietnamo krašto apsaugos 
ministeris V. N. Giap, dalyvau
damas Kubos komunistų kon
grese, Prancūzijos televizijos at
stovui suteiktame pasikalbėji
me pranešė, kad šiemet į vieną 
valstybę bus sujungti abu Viet- 
namai. šiam tikslui bus pravesti 
bendro komunistinio parlamen
to rinkimai abiejose Vietnamo 
dalyse. Tokią rezoliuciją jau 
kiek anksčiau ratifikavo P. Viet
namo komunistų bei jų šalinin
kų suvažiavimas Saigone.

PERKA BALSUS

Jungtinių Tautų papildymas 
mažytėmis valstybėlėmis prive
dė prie balsų pirkimo bei parda
vimo, kai tenka pasisakyti už 
svarbesnes rezoliucijas. Savo 
balsus po $6.000-8.000 dažniau
siai pardavinėja neturtingųjų 
trečiojo pasaulio valstybių am
basadoriai, o juos perka dau
giausia turtingieji arabų kraš
tai. Mažųjų valstybėlių ambasa
doriams tokios šalutinės paja
mos beveik yra būtinos jų eg
zistencijai. Šį skandalą stengia
masi nutylėti, nes tokius amba
sadorius pakeistų kiti, kurie 
taip pat sektų jų pėdomis. Pre
kyba ambasadorių balsais šian
dien yra beveik vieša Jungtinių 
Tautų paslaptis.
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Vatikano Rytų politika

Kančios ir prievartos šalis
A. Sacharovo ir jo žmonos pareiškimai bei jų šeimos gyvenimas kalėjime be grotų

Vokiečių mėnesinio žurnalo “Die 
Stlmmen der Zeit” 1975 m. spalio 
mėn. numeryje išspausdintas šio žur
nalo leidėjo ir vyriausio redaktoriaus 
W. Seibelio, SJ, įžanginis straipsnis, 
kurio svarbesnės mintys čia atpasa
kojamos. RED.

Naujo nuncijaus paskyrimas 
Bonnai vėl suaktualino seniai 
diskutuojamą Sv. Sosto Rytų, 
politiką. Derybos su Rytų bloko 
valstybėmis neduoda vientiso 
vaizdo. Temos, metodai, reika
lavimai ir nuolaidos retai ir ne
pilnai tepasiekia viešumą. Ofi
cialūs pranešimai būna trumpi 
ir mažai ką pasakantys. Norėda
mi susidaryti nuomonę, turime 
žvelgti į politinę tikrovę, Į abie
jų šalių interesus ir į tai, kas 
pasikeitė arba nepasikeitė.

Nenuostabu, kad samprotavi
mai prieštarauja, kad jie dažnai 
būna paveikti užimtos politinės 
pozicijos ir popiežiui tik todėl 
pritaria, kad palaiko jo “atoly- 
džio politiką”. Krinta į akis tai, 
kad dažnai dabartiniai Vatikano 
Rytų politikos šalininkai giria 
tai, ką jie peikė Pijaus XII lai
kysenoje totalistinio nacionalso- 
cializmo atžvilgiu, būtent, polin
kį susitarti, atsisakymą konfron
tacijos bei prostestų, užmojį pa
siekti tikslą derybų ir klasiško
sios diplomatijos keliu. Kas tu
ri galvoje Rytų bloko religinę 
laisvę ir tikinčiųjų Bendrijos 
gyvenimą, negali vadovautis to
kiais samprotavimais. Jis turi, 
žvelgdamas į problemą, savo 
klausimus pateikti.

Pasisekimai kuklūs, bet verti 
dėmesio. Jugoslavijoje religinis 
gyvenimas nuo 1966 m. proto
kolo, taip sakant, normalizavosi. 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, ne
seniai ir Bulgarijoje vėl vysku
pai vadovauja daugeliui vysku
pijų. Vyskupai palaiko ryšį su 
Roma ir gali jon keliauti.

Kita balanso pusė: Lietuvoje 
ir Latvijoje Sovietų Sąjunga to
kia pat nenuolaidi, kaip ir anks
čiau. Čekoslovakijoje prakti
kuojama beveik stalininė religi
jos politika. Čia, kaip ir Vengri
joje, tik tokie vyskupais galėjo 
būti paskirti, kuriuos siūlė val
džia. šmeižtai gausūs, subtilūs 
priespaudos metodai, katalikų 
niekinimas niekur nepasikeitė.

Tokie klausimai, kaip religi
jos dėstymas, laisvė ruoštis ku
nigo pašaukimui, lygios pilieti
nės ir profesinės teisės prakti
kuojantiems katalikams, tebėra 
neišspręsti.

Svarstant šios politikos meto
dus ir rezultatus, negalima jos 
apskritai pasmerkti. Roma turi 
viską panaudoti, kad išlaikytų 
religinį gyvenimą. Nėra jokio 
pagrindo manyti, jog katalikai 
turėtų daugiau laisvių, jei Vati
kanas eitų konfrontacijos keliu. 
Religinę kovą lengva sukelti, 
bet sunku išlaikyti. Totalistinės 
valstybės turi beveik neribotą 
galią tikinčiųjų Bendrijai ilgai
niui visiškai nusilpninti.

Popiežius mažai turi, ką galė
tų pasiūlyti kaip kompensaciją. 
Politinėje pasaulio scenoje jis 
užtinka draugiškų mostų, bet 
beveik jokios paramos. Kuri di
džioji valstybė, galinti padaryti 
spaudimą į Sovietų Sąjungą, 
ryžtųsi ginti krikščionių ir reli
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ginio gyvenimo laisvę? čia Ro
ma yra palikta viena. Tai pri
klauso nuo to, kaip popiežiaus 
atstovai sumaniai ir aktualiai 
derasi, kaip realistiškai apskai
čiuoja, kokį svorį turi katalikai 
tos vyriausybės apskaičiavime 
ir kokią kainą pastaroji yra pa
siruošusi mokėti už susitarimą 
su Šventuoju Sostu.

Nėra jokio įrodymo, kad Va
tikano Rytų politikos užkulisy 
būtų bandoma susitarti su ko
munizmu ideologinėje srityje. 
Niekur nematyti tendencijos, 
kad betkokia kaina būtų jieško- 
ma susitarimo. Priešingai, Ro
mos derybų stilius, atrodo, di
dėjant patyrimui, pasidarė kie
tesnis. Šventojo Sosto pareiški
mai Saugumo konferencijoje 
taip pat aiškiai parodo, kad Va
tikanas neapsiriboja religinių 
teisių saugojimu, bet aplamai 
gina žmonių teises, nes religijos 
laisvė yra galima tiktai visuoti
nės laisvės rėmuose.

Tačiau pasilieka priekaištai ir 
klausimai. Vatikanas vadovau
jasi klasikiniu diplomatijos 
principu — sutartimis bei susi
tarimais apsaugoti savo reika
lus. Ar tinka šis principas tota- 
listinių valstybių atveju? Paty
rimas su nacionalsocializmu 
kaip tik rodo priešingai. Ar Ro
ma pakankamai apskaičiuoja, 
kad tokios vyriausybės nori pa
siekti kitus tikslus, būtent, gau
ti paramą Sovietų Sąjungos už
mojams pasaulyje, tarptautinį 
pripažinimą, pasmerkimą val
džiai priešingų katalikų, aštres
nę kontrolę K. Bendrijos, kuri, 
įvykdžiusi vyriausybės norus, 
lieka apribota esama teritorija 
organizaciniu požiūriu (pvz. Ry
tų Vokietijoje)? Ar galvojama, 
kad komunistinės valstybės turi 
didžiausią interesą nuslėpti tik
rąją religijos būklę savo krašte, 
kad Vatikano tylėjimas, protes
tų nebuvimas tarnauja galiūnų 
tikslams? Ar žinoma, kad šian
dien neapibrėžtai vartojant to
kias dvigubos reikšmės sąvokas, 
kaip “taika”, “atolydis” arba 
“susitaikinimas”, gali sudaryti 
nuomonę, jog Vatikanas įsisa
vino Rytų sąvokas?

Ir šiandieninės Vatikano Ry
tų politikos kritikai neneigia 
reikalingumo derybomis apsau
goti krikščionių ir jų Bendrijos 
gyvenimą bei laisvę. Kad ir tu
rėdamas visą moralinį sau pri
klausantį autoritetą Vatikanas 
negali nematyti, kad politinė 
tikrovė šiai teisei dažnai yra 
diametraliai priešinga. Dėltp 
kyla klausimas, ar Roma pakan
kamai aiškiai mato problemas, 
ar ji kartais nesivadovauja ne
realiu galvojimu (Wunschden- 
ken), ar nedaro nuolaidų negau
dama atitinkamo išlygio. Kas iki 
šiol šioje politikoje viešai buvo 
matoma, neleidžia teigiamai at
sakyti į tokius klausimus.

Paruošė J. Str.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

Pasaulyje plačiai nuskambėjo 
Nobelio taikos premijos pasky
rimas atominės fizikos dr. And
riejui Dimitrijčiui Sacharovui, 
kuris yra laikomas sovietų van
denilinės bombos tėvu. Didžiau
sio garso jis betgi susilaukė 
kaip kovotojas už pagrindines 
žmogaus teises Sovietų Sąjun
goje, ypač po rašytojo A. Sol- 
ženicino ištrėmimo užsienin. 
Šiandien A. Sacharovas yra pa
grindinis sovietų disidentas, ku
rio kompartija nedrįsta suimti, 
uždaryti koncentracinėje sto
vykloje ar psichiatrinėje ligoni
nėje, nes toks žingsnis sukeltų 
perdaug aštrią laisvojo pasaulio 
reakciją.

A. Sacharovas, kovodamas už 
žmogaus teises, taipgi yra pasi
sakęs ir prieš atominių ginklų 
panaudojimą, reiškiantį pasauli
nio masto katastrofą. Siekdamas 
taikos, jis nori sumažinti atomi
nių ginklų skaičių iki minimu-* 
mo ir įvesti griežtą bei veiks
mingą jų kontrolę. Norvegas 
Alfredas Nobelis, palikęs didelį 
fondą taikos, kultūros ir mokslo 
premijoms, turtus susikrovė 
kaip dinamito išradėjas. Taigi, 
abu šiuos vyrus jungia pradiniai 
žingsniai, susieti su sprogmeni
mis, ir jų vėlesnis pasisakymas 
už tų sprogmenų panaudojimą 
ne karui, bet visos žmonijos ge
rovei.

Nacių gynėjas?
Sovietų propaganda į Nobelio 

premijos paskyrimą reagavo 
naujais A. Sacharovo puolimais. 
A. Viktorovas laikraštyje “Lite- 
raturnaja Gazeta” pvz. šaiposi 
net ir iš premijos skyrėjų komi
teto, tokį jų sprendimą laikyda
mas atviru pasityčiojimu iš tai
kos. Pasak jo, A. Sacharovas 
nėra angelas, kurį savo gyveni
mo sutemose regėjo A. Nobe
lis, bet aršiausias taikos ir tau
tų brolybės priešas, sėjantis 
tarptautinį nepasitikėjimą. Sve
timas A. Sacharovui esąs ir hu
maniškumas, nes jis pasisako už 
visų humanistų pasmerktą Iz
raelį, siūlo dovanoti bausmę hit
leriniam žudikui Rudolfui Hes- 
sui.

Pasaulinė spauda jau daug 
kartų yra kėlusi V. Berlyno 
Spandau kalėjime uždaryto R. 
Hesso klausimą. Nuernbergo 
teisme kalėjimą iki gyvos gal
vos jam paskyrė sąjungininkų 
tribunolas už ruošimąsi II D. 
karui, bet neapkaltino kariniais 
žiaurumais, nes beveik visus 
šio karo metus R. Hessas pra
leido britų kalėjime, savo sen
sacingu pabėgimu pasišovęs at
statyti taiką. Spandau kalėjime, 
priklausančiame XIX šimtme
čiui, jis dabar yra vienintelis 
kalinys, sulaukęs 81 metų am
žiaus ir už grotų išsėdėjęs 34 
metus. JAV, Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybės jau seniai 
nori jį išleisti laisvėn, kad ga
lėtų uždaryti šį niekam nereika
lingą kalėjimą, tačiau su tokiu 
sprendimu nesutinka Sovietų 
Sąjunga. Šiam vieninteliam ka
liniui kasmet yra išleidžiama 
$100.000, nors jis niekam nėra 
pavojingas. Vakarų pasaulyje 
net ir žiauriausi žmogžudžiai, 
nuteisti kalėti iki gyvos galvos, 
po 10-20 metų susilaukia am
nestijos. Taigi, šiuo atveju hu
maniškumo trūksta ne A. Sa
charovui, bet sovietų komparti
jos vadams. Kokia gali būti kal
ba apie jų humaniškumą, kai 
Berlyną vis dar yra padalinusi 
didžioji gėdos siena ir kai visą 
R. Vokietijos pasienį supa mir
ties zona, kur niekuo nenusi
kaltusius bėglius nuo komunis
tinės sistemos sudrasko minos 
arba sukapoja kulkosvaidžių ug
nis?

Humaniškumo Kremliaus va
dai nėra parodę ir Izraeliui bei 
savo žydams. Nuolatinę įtampą 
Artimuosiuose Rytuose kursto 
didžiulės sovietinių ginklų siun
tos arabams, o pačioje Sovietų 
Sąjungoje žydai susilaukia skau
džių persekiojimų, ypač tie, ku
rie nori emigruoti Izraelin. Jie 
atleidžiami iš darbo, apkrauna
mi niekur pasaulyje neprakti
kuojamu atsilyginimu už įgytą 
išsilavinimą, siekiančiu tūkstan
čius rublių.

Kalėjimas be grotų
A. Sacharovas ir visa jo šei

ma Maskvoje yra atsidūrusi ka
lėjime be grotų. Nors Jelenai 
Sacharovienei grėsė apakimas, 
gydytojai atsisakė ją operuoti. 
Ilgą laiką ji nebuvo išleista už
sienin, kur italai specialistai jai 
buvo pažadėję sėkmingą akių 
operaciją Florencijoje. Leidi
mas buvo duotas tik tada, kai 
toks sovietinis “humanizmas” 
susilaukė pasmerkimo pasauly
je ir pasidarė labai neparankus 
kompartijai propagandiniu po

žiūriu. Šiandien ji Romoje bai
gia sveikti po operacijos, atvi
ru žodžiu gindama Maskvoje li
kusį savo vyrą.

Kompartija A. Sacharovo ne
išleido Į Norvegiją atsiimti No
belio premijos, vizos atsakymą 
motyvuodama keistoku pareiš
kimu, kad jis žino perdaug vals
tybinių Sovietų Sąjungos pa
slapčių. J. Sacharovienė tokį pa
siaiškinimą laiko paprasčiausiu 
išsisukinėjimu — jos vyras jau 
nuo 1968 m. nieko bendro nėra 
turėjęs su jokiomis valstybinė
mis paslaptimis. Be to, kiti so
vietu akademikai, įjungti į da
bartinių slaptų projektų vykdy
mą, dažnai lankosi užsienyje. 
Tik vienam A. Sacharovui tai
komas kalėjimo bei grotų prin
cipas.

Muenchene leidžiamas žurna
las “Quick” paskelbė Įdomų sa
vo bendradarbio N. Bethollio 
pasikalbėjimą su J. Sacharovie- 
ne Florencijoje. Šiame pasikal
bėjime ji kaip tik ir nušviečia 
A. Sacharovo visos šeimos gy
venimą Maskvoje, kalėjime be 
grotu, kurį sudaro dviejų kam
barių butas septyniems šeimos 
nariams. Be Andriejaus ir Jele
nos, jame yra prisiglaudusi jos 
senutė motina Ruth, jų dukra 
Tatjana su žentu Jefremu, anū
kai Matviejus ir Ona. Mokslų 
Akademija savo nariui akademi
kui A. Sacharovui turi rezerva
vusi visą namo augštą užiman
ti butą, bet vietiniai pareigūnai 
neleidžia į jį persikelti. Tas erd
vus butas jau šešeri metai lai
komas tuščias.

Izoliuoti nuo aplinkos
Pasak J. Sacharovienės, KGB 

saugumiečiai visą šeimą sten
giasi izoliuoti nuo aplinkos. Pir
miausia šiam tikslui buvo pa
naudotas mažas butas, kuriame 
iš tikrųjų nėra lengva priimti 
dr. A. Sacharovą aplankančius 
gausius užsieniečius. Prie izo
liacijos prisidėjo ir studijų su
stabdymas vaikams, netgi švie
timo paslaugų nutraukimas anū
kams. Žentas Jefremas, kvalifi
kuotas inžinierius, negali gauti 
darbo savo specialybėje. Duo
nos kąsnį jis užsidirba viename 
Maskvos priemiestyje esančio
je žuvies prekyvietėje. Gerus 
darbus prarailb ir daugelis A. 
Sacharovo šeimos bičiulių. Kai- 
kurie buvo suimti arba patyrė 
nemalonias kratas, nors jokių 
nusikaltimų nėra padarę.

Izoliacijai panaudotas ir ko
respondencijos sustabdymas. 
1974 m. išvakarėse A. Sacha
rovas gavo apie 500 sveikinimo 
atvirukų iš užsienio, o 1975 m. 
nesusilaukė nė vieno. Išradingi 
cenzoriai kartais griebiasi ne
švankių triukų. Pvz. neperse
niausiai A. Sacharovas gavo laiš
ką iš International Amnesty or
ganizacijos Londone. Origina
liame voke su Londono pašto 
antspaudu jis rado ne laišką, o 
tik keletą pornografinių nuo
traukų. Kai J. Sacharovienė nu
eidavo į pašto įstaigą laiškų at
siimti, beveik visada jie būdavo 
pakeisti į vokus įdėtomis laik
raščių iškarpomis. Pastaruoju 
metu KGB sustabdė ir telefoni
nius ryšius su užsieniu. Net ir 
tais atvejais, kai J. Sacharovie
nė užsienin bandydavo skam
binti ne iš buto, bet iš telefono 
būdelės, ji nebūdavo sujungia
ma su pageidaujamu numeriu. 
Iš Romos ji taip pat negali pa
skambinti savo vyrui. Šią pa
slaugą bandė vokietis žurnalis
tas N. Betholli, tačiau ir jo pa
stangos buvo nesėkmingos. Te
lefono centrinė Maskvoje, ma
tyt, įjungia specialiai šiam tiks
lui rezervuotą telefono aparatą. 
Girdėti skambutis, bet niekas 
neatsiliepia. Pasiteisinimas — 
nieko nėra namie. J. Sacharo
vienės teigimu, tai suktas ma
nevras, nes jų butas Maskvoje 
niekada nepaliekamas tuščias.

ANDRIEJUS SACHAROVAS, žymusis Sovietų Sąjungos mokslininkas ir 
kovotojas už žmogaus teises su žmona Jelena mažyčiame savo bute Maskvoje

Jame visada būna kuris nors 
šeimos narys.

Šia proga žurnalistas N. Be
tholli primena “Quick” žurnalo 
skaitytojams, kad koresponden
cijos sustabdymu Sovietų Są
junga laužo Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių deklaraciją, o te
lefono blokada — Helsinkio 
konferencijos gaires, žurnalis
tams numačiusias laisvesnį pri
ėjimą prie žinių šaltinių.

Spaudimas gydytojams
J. Sacharovienė akių operaci

ją norėtjo turėti Maskvoje. Ji 
buvo sužeista II D. karo metais, 
ir regėjimo negalavimas vėl at
sinaujino dėl šio sužeidimo. J. 
Sacharovienė kreipėsi į akių 
specialistus keturiose ligoninė
se. Visi jie atsisakė daryti ope
raciją, nes juos jau buvo pa
siekęs KGB spaudimas. Vienas 
tų gydytojų atvirai prasitarė, 
kad tokiu atveju jam būtų at
imtos teisės verstis medicinos 
praktika. Kitas ją paprašė kuo 
greičiau išeiti iš ligoninės.

Viza operacijai Italijoje buvo 
atmesta du kartus. Pasak J. Sa
charovienės, dėl vizos gavimo ji 
turi būti dėkinga vienam žy
miam sovietų mokslininkui, ku
ris, pasikvietęs užsieniečius žur
nalistus, su savo žmona paskel
bė bado streiką. Jiedu žadėjo 
badauti tol, kol J. Sacharovie
nei nebus išduota viza. Kadan
gi šis bado streikas galėjo tap
ti tarptautinio masto incidentu, 
Kremliaus vadai staiga pakeitė 
savo sprendimą.

Išvykimo išvakarėse J. Sacha
rovienė gavo netikėtą laišką iš 
Švedijos, pilną jai skirtų piktų 
grasinimų. Kai švedas žurnalis
tas vėliau apsilankė Stockhol- 
me pas laiško siuntėją, paaiškė
jo nauja KGB klasta. Stockhol- 
mietis tame laiške prašė J. Sa- 
charovienę padėti vienam poli
tiniam kaliniui Sovietų Sąjun
goje. Jo laiškas Maskvoje buvo 
išimtas iš voko ir pakeistas fal
sifikatu — KGB atstovų užsie
niečio vardu suredaguotais gra
sinimais.

Fondas vaikams
Didelę savo energijos dalį J. 

Sacharovienė Maskvoje skirda
vo politiniams kaliniams. Dau
geliui jų ji reguliariai rašydavo 
laiškus ir siųsdavo siuntinius. 
Žinomiausi iš tų kalinių yra Ed
vardas Kuznecovas ir Viktoras 
Chaustovas. Pirmasis 1970 m. 
buvo nuteistas mirti, bet susi
laukė bausmės pakeitimo į 15 
metu koncentracinėje stovyklo
je. V. Chaustovas kalėjiman pa
teko už E. Kuznecovo dienoraš
čiu išsiuntimą užsienin.

J. Sacharovienė taip pat glo
bojo apie 30 vaikų, kuriuos ne
pavydėtinose sąlygose paliko 
politiniai kaliniai. Jos globoti
nių eilėse yra ir Anatolio Mar- 
čenkos trejų metų sūnus. Pary
žiaus Rothschildo banke ji yra 
atidariusi specialią sąskaitą, tel
kiančią finansinę paramą to
kiems kalinamų tėvų vaikams.

Kalbėdama apie savo šeimą, 
J. Sacharovienė pabrėžia didelį 
norą, kad jos dukra Tatjana su 
žentu Jefremu ir abiem anūkais 
išvyktų į užsienį, nors galbūt 
dėlto ji niekada daugiau su jais 
negalėtų susitikti. Vilties tei
kia Jefremo žydiška kilmė. Tat
jana su Jefremu jau yra papra
šę vizos Izraelin, bet jos ne
gavo. Pati Jelena su savo vyru 
Andriejum nori pasilikti Mask
voje ir tęsti ligšiolinę kovą. A. 
Sacharovas praėjusią vasarą tu
rėjo širdies ataką, kurios pa
grindine priežastimi greičiausiai 
buvo nuolatinė nervų įtampa. 
(Bus daugiau) V. Kst.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cstiikq duonq. Dideli* 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

O. ir B. SERGAUČIAI, savininkai, 
N0RWYN APTS", 126 Ocean Dr., Miami Beach, Fla., 
TOWN & SURF" APTS, 9024 Collins Ave., Surfside, Fla 

telefonas 672-4903

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga sveikina draugus, 
pažįstamus, klientus, visus 
lietuvius, l:nki visiems daug 
laimės bei džiaugsmo.

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga sveikiname 
savo gimines, J?
J *w*'draugus ir 
pažįstamus — įį,

Vincas ir Veronika Kubiliai &

Laimės ir sėkmės 
nuoširdžiai linkim dr. J. Yčui ir dr. A. Saunoriui 
su šeimomis, visiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems. Sveikiname visus KALĖDŲ šven
čių proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ — 

R. Matulevičienė 
D. Zaikauskaitė

AIŠKINAMA HELSINKIO DEKLARACIJA
K. RADVILA

Pirmaisiais mėnesiais po Hel
sinkio konferencijos Amerikos 
lietuvių tarpe nuomonės buvo 
labai išsiskyrusios dėl konferen
cijoje pasirašytos deklaracijos 
reikšmės. Vieni tvirtino, kad 
Helsinkio konferencijoje Balti
jos valstybės buvo galutinai pri
pažintos raudonajai rusų impe
rijai, kiti — kad teisinė Baltijos 
valstybių padėtis nepasikeitė, 
nors prez. Fordas padėjo para
šą po deklaracija. Tuo klausimu 
rašiau “TŽ”, kur apgailestavau, 
jog laisvojo pasaulio vadai lei
dosi suvedžiojami Brežnevo - 
Kissingerio ašies ir pasirašė ver
tės neturinčią deklaraciją.

Tuo klausimu JAV LB vado
vai lapkričio 30 d. Jaunimo 
Centro patalpose Čikagoje su
rengė simpoziumą. Paskaitinin
kais buvo pakviesti: prof. B. 
Kasias, G. Galva ir LB visuome
ninių reikalų tvarkytojas A. 
Gureckas.

Nė vieno iš paskaitininkų ne
nuvertinant, visdėlto reikia iš
skirti prof. Kasią, kurio paskai
ta buvo pati įdomiausia. Jis Eu
ropos reikalus nušvietė be jokių 
padailinimų. Labai vaizdžiai pa
aiškino Helsinkio deklaracijos 
reikšmę. Pasak jo, Baltijos kraš
tų teisinė padėtis ir toliau lieka 
tokia pati. Pakitimas yra tik 
toks, kad ateities laisvinimo ak
cija bus komplikuotesnė.

G. Galva kalbėjo daug, minė
jo Stalino-Roosevelto pokalbius 
Baltijos valstybių reikalais 
Teherano ir Jaltos konferenci
jose. Pagaliau jis išsitraukė ru
sų leidžiamą “Pravdą”, kurioje 
parašyta, jog Baltijos valstybės 
dabar yra legalizuota Sovietų 
Sąjungos dalis.

A. Gureckas savo paskaitoje 
daugeliu atvejų kartojo vieno a’r 
kito prieš jį kalbėjusių jau iš
reikštas mintis. Žinoma, trečia
jam iš eilės kalbant apie tą patį 
dalyką, sunku to išvengti. Jis 
pabrėžė, kad Helsinkio deklara
cija ateityje gali tapti Europos 

A+A 
mylimai MOTINAI 
Lietuvoje mirus* 

sūnų inž. PETRĄ MASĮ Hamiltone ir jo šeimą giliai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu —

Antanas Masys

PADĖKA
a+a Alfonsui Vainauskui

mirus 1975. IX. 4, netekome mylimo vyro ir tėvo.
Šiuo skaudžiu metu patyrėme daug nuoširdžios užuo

jautos ir pagalbos iš draugų bei pažįstamų Kanadoje ir 
JAV. Už tai visuomet paliksime dėkingos.

Ačiū kun. prel. dr. J. Todarauskui už Rožinio maldos. 
Nuoširdžiai dėkojome: kun. prel. dr. J. Todarauskui, kun. 
L. Januškai ir kun. St. Kulbiui, atnašavusiems Sv. Mišias 
už velionies sielą; visiems lankiusiems velionį ligos metu 
ir laidotuvių namuose; aukojusiems šv. Mišias, atsiuntu- 
siems gėles, įteikusiems aukas Kanados Lietuvių Fondui ir 
kitiem.

Ačiū karsto nešėjams ir visiems, taip gausiai atvy- 
kusiems atsisveikinti ir palydėti a.a. Alfonsą į amžinybės 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojome ponioms ir panelėms uz su
ruoštus pusryčius. .

Nuliūdusi žmona Zita ir duktė Ina

taikos sutartimi, nes Europos 
taikos konferencija niekad ne
bus sušaukta.

Po paskaitų sekusiose disku
sijose nuomonės svyravo — vie
ni patikėjo “Pravdos” tvirtini
mui, kiti (gal dauguma?) išsi
skirstė su priešinga nuomone.

Vienas asmuo iš publikos pa
klausė paskaitininkus (tuo metu 
prof. Kaslo salėje jau nebuvo): 
“Ar Helsinkyje pasirašytoji de
klaracija būtų naudinga lietuvių 
tautai, jei rusai laikytųsi tos de
klaracijos dėsnių ir numatytų 
įsipareigojimų?” Abu salėje li
kę paskaitininkai — G. Galva ir 
A. Gureckas ant greitųjų nega
lėjo rasti atsakymo. Tik po kiek 
laiko, atsakęs į kitus klausimus, 
pagaliau A. Gureckas pareiškė: 
“Žinoma, kad būtų naudinga, 
bet mes žinome, jog rusai tų su
sitarimų nesilaikys, nes tai būtų 
pačios Sovietų Sąjungos subyrė
jimas”.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau įsijun
gei j “T. Žiburių” skaitytojų 
šeimą?

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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ORTODOKSO LAIŠKAS VATIKANUI
Levitin-Krasnovas rašo arkivyskupui Casaroh

KL. RAZMINAS
Anatolij Levitin - Krasnovas 

yra žinomas rašytojas ir kovoto
jas už žmogaus teises Sov. Są
jungoje bei priklausantis rusų 
Ortodoksų Bendrijai. Jis ketu
ris kartus buvo suimtas ir 1974 
m. ištremtas į Vakarus. Dabar 
gyvena Lucernoj, Šveicarijoje. 
Neseniai jis parašė laišką Vati
kano valstybės sekretoriato ne
paprastųjų reikalų tarybos sek
retoriui arkivyskupui Casaroli 
(vadinamam Vatikano užsienio 
reikalų ministeriui), pasisakyda
mas prieš Apaštalų Sosto veda
mą Rytų politiką (Ostpolitik).

Levitan - Krasnovas savo laiš
ke pateikia ne tik savo, bet ir 
Sovietų Sąjungos tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų demokratų inteli
gentų nuomonę. Jis pabrėžia, 
kad moralinis Vatikano autori
tetas dabar yra žymiai pakilęs 
tiek inteligentų, tiek paprastų 
tikinčiųjų tarpe. Priešingai yra 
su Maskvos patriarcho autorite
tu. Maskvos patriarchas esąs pa
sidaręs sovietų vyriausybės įran
kiu ir negina savo tikinčiųjų bei 
kunigų teisių. Dėlto pagarba 
Katalikų Bendrijai vis labiau 
auga. Tai esą patvirtina faktas, 
jog nemaža jaunų intelektualų 
Maskvoje ir Leningrade Įsijun
gė Į Katalikų Bendriją. Ir kitus 
“brolius ortodoksus" žavi kata
likų ištvermė bei ištikimybė, 
kurią jie taip ryškiai įrodė ko
voje prieš agresyvųjį ateizmą 
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje 
ir Vengrijoje. Ateistam nepa
vyko čia nugalėti katalikybės ir 
sunaikinti religijos. Priešingai, 
tai žymiai suartino Katalikų ir 
Ortodoksų Bendrijas bei sudarė 
palankias sąlygas vėlesniam 
abiejų Bendrijų susijungimui.

"Todėl—rašo Levitin-Krasno
vas. — juo didesnį susirūpinimą 
kelia Vatikano paskutiniais me
tais vedama "Ostpolitik”, kuri 
siekia pagerinti santykius su so
vietų valdžia, nežiūrint to. kad 
krikščionys ir kiti krašto pilie
čiai turi tiek daug kentėti". Au
torius ypač smerkia Vatikano

laikyseną Lietuvos ir Ukrainos 
Ka'taliku Bendrijos atžvilgiu. 
"Paskutinių dešimties metų lai
kotarpyje. — rašo Levitin-Kras
novas, — Vatikanas visai nuty
lėjo Lietuvos ir Ukrainos kata
likų persekiojimus, nepasmerk
damas net Ukrainos katalikų - 
unitų Bendrijos oficialaus pri
jungimo prie Maskvos ortodok
sų patriarchato ..

Vatikanas taip pat nutylėjęs 
ir Vladimiro Bukovskio, Siniavs- 
kio, Danielio ir Grigorenkos per
sekiojimus, nors tai visame pa
saulyje sukėlė nemažą reakciją. 
“Tiesa. — pažymi Krasnovas, 
— Vatikano radijas perduoda į 
Sov. Sąjungą popiežių istoriją iš 
V-VI šimtmečio. Kai kartą “iš
drįso” paskaityti vieną skyrelį 
iš Solženicino “Gulago salyno”, 
tuojau susilaukė intervencijos, 
ir tolimesnis skaitymas buvo su
stabdytas ... (sic!)”.

Tokios Vatikano Rytų politi
kos priežastį Levitin-Krasnovas 
mato Vatikano tradicijoje ištiki
mai laikytis sutarčių, nors atski
rų kraštų vyriausybės tai išnau
dotų savo tikslam ir kompromi
tuotų Vatikaną tikinčiųjų aky
se. Iš tiesų gi K. Bendrija nega
li atsisakyti savo principų, ku
rie sudaro jos esmę. Pirmoje ei
lėje ji negali atsisakyti “religi
jos skelbimo laisvės”. Ne “reli
gijos kulto laisvės”, kurią nu
mato ir sovietų konstitucija, bet 
religijos skelbimo laisvės! Kris
tus kalbėjo apaštalam ne apie 
kulto apeigas, bet įsakė skelbti 
visiems Jo Evangeliją!

Antroji pagrindinė sąlyga — 
tai “žmogaus asmens išlaisvini
mas”. K. Bendrija negali pasi
sakyti už kapitalistinę santvar
ką. bet juo labiau negali remti 
totalistinės galybės.

Levitin-Krasnovas. baigdamas 
savo laišką arkivyskupui Casa
roli. pažymi, kad jo kritiškos pa
stabos yra kilusios tik iš meilės 
K. Bendrijai. Objektyvi kritika 
yra gerai suprantama Vatikane 
ir vertinama. (Iš “Klerusblatt”).

Brazilijos ••Nemuno” šokėjai ir vadovas Jonas Lukoševičius (kairėje) su Japonijos vicekonsulu ir kitu valdinin
ku įvairių tautybių vakarienėje japonų kultūros draugijos salėje Sao Paulo mieste. Tarptautinės folkloro šventės 
3.300 dalyvių nubalsavo ••Nemunui“ taurę kaip įspūdingiausiam vienetui iš dešimties grupių. Nuotr. A. Saulaičio

Laisvinimo darbai ir pinigai
Atviras Tautos Fondo

A. FIRAVICIUS
dideli 
gretas 
Fondo

Lenkai apie lietuvius
Winnipege, Man., leidžiamas 

lenkų laikraštis “Czas" (Laikas) 
išspausdino 1975 m. rugsėjo 3 
d. reto atvirumo straipsnį apie 
A. ir F. Kantautų bibliografinį 
veikalą “A Lithuanian Biblio
graphy” ir aplamai lietuvius. 
Straipsnis parašytas jau seno
kai. tačiau “T2” redakciją jis 
pasiekė tik prieš keletą dienų. 
Jo autorius Tadeusz Waikowski. 
labai palankiai įvertinęs p.p. 
Kantautų darbą, pastebi, jog pa
starasis turi ne tik tautinę, bet 
ir tarptautinę reikšmę, kurią 
“maža Lietuva turėjo, būdama 
įsprausta tarp slavų jūros ir Va
karų kultūros”. Politiškai ji bu
vo susijusi su Lenkija ištisus 
keturis šimtmečius savanorišku 
pagrindu ir 1569 m. įvykusios 
Liublino unijos dėka ji išsaugo
jo savo atskirumą, peržengdama 
istorines Gudijos sienas rytuo- 
se .

Straipsnio autorius, pažymė
jęs, kad minėtame veikale sure
gistruota 10.168 knygos ir 
straipsniai anglų kalba ir 3.587 
autoriai, rašę įvairiom kalbom, 
pastebi, jog daug kur minimi 
lenkų autoriai. Prie to esą pri
sidėjo abiejų kraštų unija. Jos 
dėka abi šalys turi bendrų šven
tųjų, didvyrių, poetų, patriotų, 
kurie kartu liejo kraują 1830 ir 
1863 m. sukilimuose.

Esą neužmiršta ir Simo Ku

dirkos byla, kuri sukrėtė Vaka
rų sąžinę bei parodė, kaip veik
liai lietuvių tauta, sovietų oku
puota, priešindamasi religinėje 
srityje, palaiko nepriklausomy
bės dvasią.

Straipsnio autorius rekomen
duoja p.p. Kantautų veikalą tu
rėti ir lenkų bibliotekose. Jis 
galįs pasitarnauti “ugdymui bro
liškumo idėjos, gimusios krikš
čionybėje ir bendrose abiejų 
tautų kovose prieš grobikus”.

T. Waikowski pamini lietuvių 
enciklopediją anglų kalba, ku
rios bus 6 tomai, ir apgailestau
ja, kad nėra panašaus lenkų lei
dinio, kuris galėtų atitaisyti da
barties Lenkijos valdovų falsi
fikacijas.

Baigdamas savo rašinį, auto
rius sako:

“Nepirmą kartą lietuviai pa
žadino lenkus užmojams. Nors 
lenkai primetė lietuviam savo 
kalbą, tačiau lietuviai gana daž
nai primetė lenkam savo kultū
rą ir valdžią. Juk Mickevičius ir 
Slovackis užaugo Lietuvoje, o 
Kosciuškos manifestai ir Pil
sudskio raštai paveikė lenkų 
galvoseną. Taip pat Kraševskis, 
Ožeškienė, Moniuška Ir daug 
daug kitų. Galima būtų šitaip 
parafrazuoti: “Paskusk lenką, 
rasi lietuvį”, o jeigu “paskųs! 
rusą, rasi mongolą” (m. pabr.).

KLM ekskursijos
EUROPON 1976 MITAIS
1. Gegužės 27 — birželio 10: Vilnius, Maskva, Roma
2. Birželio 17 — liepos 1: Vilnius, Maskva, Paryžius
3. Liepos 8 — 22: Vilnius, Leningradas, Stockholmas
4. Liepos 22 — rugpjūčio 5: Vilnius, Maskva, Paryžius
5. Rugpjūčio 5 — 26: Vilnius, Maskva, Viena, Roma
6. Rugsėjo 2 — 16: Vilnius, Maskva, Viena
7. Rugsėjo 16 — 24: Vilnius, Maskva
8. Lapkričio 4—12: Vilnius, Maskva
9. Liepos 2: dviejų savaičių kelionė į Amsterdamą

10. Liepos 16: dviejų savaičių kelionė į Amsterdamą
Pirmosios šešios ekskursijos: 5 dienos Vilniuje, 2 Mask
voje ir 6 — nurodytame mieste Sekančios dvi ekskursijos: 
5 dienos Vilniuje, 2 — Maskvoje Paskutinės dvi ekskur
sijos: kelionės iš Amsterdamo sutvarkomos kiekvienam 
individualiai.

Informacijų ir kainų teirautis pas
V. Bačėną 533-3531 Toronte

ALL SEASONS TRAVEL, B.D., 
2224 Dundas St. W., Toronto M6R 1X3

Armijų generolai yra 
vyrai tol, kol turi karių 
savo žinioje. Kai Tautos 
kraštų atstovybės praras apylin
kių atstovybių pirmininkus, au
kų rinkėjus, narius, jie patys 
neatvažiuos į centrą, nes nebus 
pinigų. Kokia tada būtų VLIKo 
veikla Lietuvos vadavimo fron
te?

Nesakau, kad reikia liaupsin
ti, bet visdėlto reikėtų matyti 
nuoširdžiai dirbančius. Paimsiu 
vieną pavyzdį. Tautos Fondo 
Hamiltono atstovybės pirm. Al
fonsas Patamsis su maža per
trauka jau 25 metai dirba Tau
tos Fonde. Ar jis buvo vadovy
bės pristatytas visuomenei? Ne. 
Ar jis buvo bent svečio teisėmis 
nors kartą pakviestas į VLIKo 
suvažiavimą? Ne. Nejaugi ket
virtį šimtmečio dirbdamas tėvy
nei, nenusipelnė bent vienos 
viešos padėkos? Tuo tarpu kitų 
organizacijų parengimuose šei
mininkėms, moterims, kurios 
plauna indus, jų rengėjai su
moka už darbą, pavaišina ir vie
šai padėkoja. Neužmirškime, 
kad aukų rinkimas yra pats sun
kiausias darbas visuomenėje. 
Yra Tautos Fondo pirmininkų, 
kurie tam tikslui atiduoda po 
900 valandų į metus.

Taipogi, kai partija turi du 
žmones, o siunčia tris atstovus į 
VLIKo seimą, ar negeriau būtų 
pakviesti tuos nuoširdžius Tau
tos Fondo aukotojus į VLIKo su
važiavimą, kurie kas metai au
koja po 100-200-500 dolerių. 
Nedaug jų atvažiuos, bet paro
dykime, kad jų neužmiršome. 
Jie bus dėkingi ir nuoširdžiai 
aukos toliau.

Devyneri metai dirbu Tautos 
Fonde. Iš jų jau ketveri metai 
Toronto atstovybės p'irmininko 
pareigose. Nuvažiavau daug 
tūkstančių mylių, aplankiau 
tūkstančius tautiečių, girdėjau 
šimtus pageidavimų, priekaištų 
VLIKui, Tautos Fondui bei juo
se dirbantiesiems. Į kaikuriuos 
priekaištus reikėtų atsakyti 
spaudoje, jie neteisingi. Taipogi 
gavau daug nuoširdžių paskati
nimų tęsti darbą Tautos Fonde. 
Tą viską suminėti galėčiau tie
sioginiame Tautos Fondo posė
dyje ar suvažiavime. Mes turi
me vykdyti Tautos Fondo auko
tojų pageidavimus.

Dabartinės sudėties Tautos 
Fondo Toronto apylinkės atsto
vybė savo darbą pradėjo 1972 
m. sausio 1 
laikotarpyje 
rinkta aukų:

1972
1973
1974
1975

d. Ketverių metų 
Tautos Fondui su-

ni, 
m. 
m. 
m.

$8.240
9.790 

14.754 
17.375

Iš viso $50.159
Be to, šiais metais Tautos 

Fondo Toronto atstovybė surin
ko ir pasiuntė į Turkiją Bražins
kams $680. Tos aukos buvo gau
tos tam tikslui.

Savo mieliems 
biams — Juozui 
Petrui Morkūnui 
Montvilui už pasiaukojimą ir 
kruopštų darbą nuoširdžiai dė
koju. Taip pat reiškiu gilią pa
dėką Toronto ir apylinkę Tau
tos Fondo aukotojams, kurie su
dėjo tą didžią auką tėvynės lais
vei.

Turint nuolatinį kontaktą su 
tautiečiais, matyti, kad Tautos 
Fondas neturi reikalingos, tei
singos propagandos bei būtinos 
informacijos apie save. Nese
niai kalbėjau su trimis tautie
čiais iš Čikagos. Du iš jų pasa
kė, kad pas juos nieko negirdė
ti apie Tautos Fondą. Jie žino 
tik ALTą, Amerikos Lietuvių 
Fondą. Trečioji sakė, kad jų

bendradar- 
Vaičeliūnui, 
ir Vytautui

darbuotojo žodis VLIKo nariams ir visuomenei

apylinkėje renka aukas Tautos 
Fondui. (Kadaise a.a. kun. Su
gintas Čikagoje surinko per 
$200 000 aukų Vasario 16 gim
nazijai. Būtų įdomu žinoti, kiek 
aukų surenkama Čikagoje Tau
tos Fondui?).

Renkant aukas, reikia aiškin
ti Tautos Fondo tikslus: gydyto
jui, inžinieriui, mokytojui, bu
vusiam kariškiui, buvusiam tar
nautojui, artojui ir taip pat jau
najai kartai, kuri iš viso mažai 
žino apie Tautos Fondą. Kartais 
mažai tikintis sako, kad mūsų 
tauta yra mūsų Dievas, ir duo
da auką. Kartais labai pamaldus 
šaukia: “O kur ta mūsų tėvy
nė?” Manau, kad pirmasis turi 
dalį tiesos, o antrajam sakau: 
kai mes kovojame už savo tėvy
nę, kovojame ir už Dievą. Grą
žinkime Lietuvai laisvės dienas, 
tada Lietuvoje vėl pakelėse sto
vės kryžiai, dažnas praeivis ati
duos pagarbą Augščiausiam. 
Ten mūsų Tėvynė!

Visa tai reikėtų tinkamai iš
kelti lietuviškoje spaudoje. Tuo
jau pat reikia aiškinti ir prašyti 
testamentinių palikimų Tautos 
Fondui. Mūsų karta, kuri gimė, 
augo ir mokslą gavo nepriklau
somoje Lietuvoje, privalo sudė
ti tinkamą kraitį ateinančiom 
kartom, kad ir ateityje būtų už
tikrintos sąlygos kovoti už Lie
tuvos laisvę. Neužmirškime, 
kad mūsų kartai liko penkiolika 
minučių ligi 12-kos, paskubėki
me.

Tautos Fondo darbo suaktyvi
nimui norėčiau Tautos Fondo 
vadovybei pasiūlyti:

1. Peržiūrėti Tautos Fonde dirban
čiuosius. Tautos Fondo darbuotojus, 
kuriems golfas, žuvis ir zuikis yra 
svarbiau už Tautos Fondo darbą bei 
tėvynės vadavimą, paleisti į atsargą.

2. Išleisti privalomą bendraraštį, 
kad į Tautos Fondo kraštų atstovy-

bių sudėti būtų pakviesti bent trijų 
Toutos Fondo apylinkių pirmininkai 
su pilna teise būti krašto atstovybių 
nariais.

3. įpareigoti šaukti Tautos Fondo 
metinius suvažiavimus, kviečiant 
apylinkių atstovybes ir stambesniuo
sius aukotojus.

4. Visom Tautos Fondo apylinkių 
atstovybėm bei įgaliotiniam duoti 
Tautos Fondo statutą bei siuntinėti 
ELTOS biuletenį.

5. įpareigoti kraštų' atstovybes 
kiekvienai* metais išsamiais straips
niais spaudoje skelbti Tautos Fondo 
tikslus. Koordinuoti Tautos Fondo 
darba visose apylinkių atstovybėse 
bei spaudoje, vienodai prašant auko
tojus bent vienos dienos uždarbį 
metuose aukoti tėvynės reikalams.

1972 m. VLIKo atsišaukime 
tai buvo paskelbta. Deja, š.m. 
spaudoje kaikurios apylinkės 
tam reikalui prašo aukoti tiktai 
pusės valandos uždarbį. Iškeiki
me Tautos Fondą į pilną dienos 
šviesą mūsų visuomenėje.

Nuoširdžiai prašau VLIKo va
dovybę ir Tautos Fondo vadovy
bę leisti Toronto apylinkės at
stovybei atidaryti nejudomą 
Tautos Fondo sąskaitą kaupti 
lėšas jo ateičiai. Minėta sąskai
ta būtų centro ir Toronto Tau
tos Fondo atstovybės žinioje, 
taip kad be centro žinios nebūtų 
galima paimti nė vieno cento. 
Kaikurie aukotojai man yra pa
žadėję įnešti stambesnes sumas. 
Palaikau ryšius su jaunosios 
kartos atstovais. Jieškome būdų 
kitais keliais sukelti lėšų Tau
tos Fondui. Normaliai surinktas 
aukas, kaip visuomet, atiduoda
me vadovybei. Ketverių metų 
laikotarpyje Toronto metines 
Tautos Fondo aukas nuo 2-jų, 
3-jų tūkstančių iškėlėme į $17.- 
375. Patikėkit, gal mums pa
vyks ir čia.

(Tai ištrauka A. Firavičiaus 
kalbos, pasakytos VLIKo suva
žiavime Brooklyne 1975. X. 30).

Lietuvių programa
Radijo ir televizijos stotis 

CFAC turi sekmadienio progra
moje “New Horizons” valandą, 
skirtą atvykusių į Vakarų Kana
dą pirmųjų imigrantų prisimi
nimams.

Suorganizavus šiais metais lie
tuvių tautinių šokių ratelį, ga
vus šokėjams drabužius ir sura
dus akordeonistą, šokių ratelio 
vadovės I. Baruta ir Elv. Krau
sienė pasiryžo išvesti lietuvių 
jaunimo šokėjus į viešumą. 
“New Horizons” valandėlės ve
dėjas A. Baxter, susipažinęs su 
galima programa, noriai sutiko 
skirti filmavimui dieną.

Kalgariečiai nekantriai laukė 
pasirodymo. Juk čia visi šokėjai 
savi, pažįstami, kas dieną sutin
kami mieste.

Programos pradžioje A. Bax
ter sudomina televizijos žiūro
vus, pranešdamas, kad šį kartą 
bus įdomių pergyvenimų turinti 
asmens istorija ir nematytos iki 
šiol etninės grupės žmonių pa
sirodymas. Jis praveda pasikal
bėjimą su senosios kartos lietu
viu imigrantu J. Karpa. Pasta
rasis papasakoja, kad 1926 m. 
atvyko iš Lietuvos (Šumsku vals
čiaus). Jų šeimoje buvo daug 
vaikų. Jis iš jaunų dienų dirbo 
ūkio darbus, pramoko kalvystės, 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Kaip daugelis kitų imigrantų, 
atvyko į šį kraštą laimės jieško- 
ti. Pirmosios dienos Vakarų Ka
nadoje (apie Edmontoną) buvo 
sunkios. Teko keletą kartų keis- 

apsistojo 
kur įsigijo 
ir pirmąjį 
galįs alsi

ti darbovietes iki 
Thorsby apylinkėje, 
kalvę, savo namuką 
“Fordą”. Pasijuto 
kviesti iš tėviškės savo jaunys
tės draugę vedyboms. Ilgi nesi
matymo metai, pasirodo, pakei
tė mergaitės pasirinkimą. Ji, at
vykusi į Montrealį, nebevažiavo 
į “indėnų žemę” ir apsistojo pas 
savo pažįstamus Montrealyje.

Nesulaukęs savosios, po kele- 
rių metų J. Karpa susirado ne
seniai pas savo tėvus atvykusią 
iš Lietuvos A. Rimkūnaitę, gy
venančią Spirit Riveryje. Su ja 
ir sukūrė šeimą. J. Karpa su 
jaunąja šeimininke nutarė pa
bandyti laimę verslo srityje. 
Pirko viešbutį su alaus pardavi
mo teise. Tuo laiku Vakarų Ka
nadoje dar buvo griežta alaus 
pardavimo ir aptarnavimo tvar
ka. Vyrai turėdavo alų gerti at
skirai nuo moterų. Moterys ga
lėjo ateiti į alinę tik su palydo
vais. Jauniems, iki 21 metų, alų 
gerti ir iš viso alaus parduotu
vėse pasirodyti buvo draudžia
ma. J. Karpos nusipirktą Coro
nation miestelyje viešbutį mo
dernizavo. Surado daug draugų, 
buvo gerbiami visoj apylinkėj. 
Kaip prekybininkai, rėmė vietos 
kultūrines ir religines organiza-

Kalgario televizijoj 
cijas. Po 20 metų pardavė turė
tą nuosavybę ir atsikėlė gyventi 
į Kalgarį. J. Karpos mėgsta ke
liauti, susitikti su buvusiais pa
žįstamais, prisiminti praėjusius 
laikus ir papasakoti apie buvu
sius senus įdomius pergyveni
mus.

J. Karpa, paklaustas, ar viską 
televizijoj papasakojo, pajuoka
vo, kad turėjo kaiką nutylėti, 
nes žmona Adelė atidžiai seka 
kas vyksta scenoje.

Po imigranto gyvenimo istori
jos į sceną buvo iškviesta Elv. 
Krausienė supažindinti žiūrovus 
su Kalgario lietuvių tautinių šo
kių ratelio veikla. Šokių ratelis 
veikia kartu su šeštadienine mo
kykla, kurioje yra 25 mokiniai. 
Mokomasi lietuvių kalbos, rank
darbių, šokių ir dainų.

Po to šokių ratelio pasirody
mą ir atliekamus šokius aiškino 
šokių organizatorė I. Baruta. J. 
Karpos pirmajam užsiėmimui 
pagerbti buvo sušoktas Kalve
lis. Po to sekė Sustas, kuriam šo
kių aiškintoja surado “french” 
įtakos atspalvį. Kubilas sukosi į 
abi puses, maišydamas alų, o po 
to sekė Grandinėlė ir savim pa
sitikinčio jaunimo pasirodymas, 
kuriam gal negeriau sekėsi su 
šokėjomis, kaip J. Karpai jieš- 
kant Lietuvoje gyvenimo drau
gės. Gyvų judesių ir ryškios mu
zikos lydimi šokėjai atliko Jau
nimo šokį. Pabaigai pasirodė 
jaunųjų šokėjų poros, pašokda- 
mos Suktinį. Televizijos scena 
visą laiką buvo pilna šokėjų, ir 
filmuotojai turėjo taikytis prie 
greito šokių tempo, prie atskirų 
temperamentingo šokio detalių 
atlikimo.

Lietuviškų dainų pynei vado
vavo Aldona Rahilly (Lėderytė). 
Ji, pritardama gitara, atliko 
"Kai aš mylėjau kaime merge
lę”, jai priedainį kartoti padėjo 
sustojusi užpakalyje šokėjų gru
pė, apsirengusi tautiniais dra
bužiais. Po to sekė “Tik tave 
myliu”, pritariant M. Stakėnui 
ir L. Noreikaitei. Pabaigai Al
dona Rahilly padainavo solo 
“Baltijos vėjelis”. Aldonos R. 
balsas labai švelnus, jos veido 
bruožai tipiškai lietuviški, o 
nauji augštaitiško stiliaus dra
bužiai spalvotoj televizijoj deri
nosi su dainomis.

Po programos jos vedėjas A. 
Baxter įteikė lietuvių šeštadie
ninės mokyklos vedėjai $25, J. 
Karpai — Calgary Centennial 
medalį.

Programos atlikėjai — jauni
mas su vadovėmis I. Baruta, E. 
Krausiene ir A. Rahilly jaučia, 
kad tikrai buvo prisidėta prie 
visų lietuvių pasirodymo. Kal- 
gariečiai lietuviai ilgai minės 
drąsų jų išėjimą iš rūsio į vie
šumą. k.

Stasio Motuzo kūrinys — Šventinių linkėjimų medalijonas, atsiųstas Alkos 
muzėlui Putname. Conn.

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos vardu pirm. St. Jokūbaitis (kairėje) įtei
kia $100 čekį, skirtą pasaulio lietuvių jaunimo kongresui. Jį priima Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Toronto apyl. pirm. V. Bireta. Nuotr. S. Dabkaus

Uolus dvasinės kultūros baruose
Plačiai visuomeninėje veiklo

je, o taip pat ir spaudoje žino
mas kun. dr. Ignas Urbonas, 
Gary lietuvių parapijos klebo
nas, mini trejopą sukaktį: 40 m. 
kunigystės, 20 m. darbuotės 
tarp Indianos lietuvių ir 10 m. 
klebonavimo Sv. Kazimiero pa
rapijoje.

Jo veikla ir įtaka siekia toli 
už parapijos ribų — energingai 
reiškiasi ALTos, BALFo dar
buotėje, yra Čikagos Kunigų 
Vienybės vicepirmininkas, Liet. 
Kat. Mokslo akademijos Čika
gos židinio valdybos narys, 8 
metus buvo moksleivių ateiti
ninkų s-gos dvasios vadu, 4 me
tus — ateitininkų sendraugių 
dvasios vadu, 6 metus — LK 
Federacijos dvasios vadu. Be to, 
veikia Liet. Bendruomenėje, 
yra istorijos draugijos, Šatrijos, 
Baltijos studijų instituto narys. 
Neveltui sukakties proga ir kun. 
dr. Pr. Gaida jį sveikindamas 
linkėjo "išlikti toje dvasinėje 
giedroje, kurią skleidei iki šiol 
lietuviškoje visuomenėje”.

Ateitininkų Federacijos va
das dr. P. Kisielius sveikinimo 
rašte pabrėžė: “Ateitininkų or
ganizacija didžiuojasi Jumis 
kaip šios organizacijos nariu, 
yra giliai dėkinga Jums už Jūsų 
gausius darbus, ypatingai verti
na Jūsų nuoširdumą ir pilną as
meninės aukos kunigystės dar
bą”.

Pagerbiant jo sukaktį čikagie- 
čiai 1975 m. spalio 15 d. “Be
verly Country” klubo rūmuose 
surengė minėjimą. Jį pradėjo 
kan. V. Zakarauskas, pakviesda
mas pirmininkauti dr. Z. Dani
levičių. Maldą sukalbėjo vysk. 
V. Brizgys. Vysk. A. Deksnys, 
artimas sukaktuvininko drau
gas, savo sveikinimo žodyje pa
brėžė sukaktuvininko draugiš
kumą ir meilę. Sveikino Čikagos 
Kunigų Vienybės pirm. kun. P. 
Cinikas, MIC, BALFo pirm. M.

Rudienė, LK Federacijos pirm, 
dr. J. Meškauskas, ALTos vicep. 
dr. V. Simaitis, studijų draugas 
dr. A. Šeštokas, kun. A. Zaka
rauskas, dzūkų ir giminių vardu
— Stankus. Raštu, be minėtųjų, 
sveikino O. B. Audronė ir Br. 
Balčiūnai, istorikų dr-jos vardu
— A. Rūgytė, red. C. Grincevi- 
čius, prel. dr. J. Tadarauskas — 
Kanados Liet. Kunigų Vienybės 
vardu, prel. A. Jonušas iš Ro
mos, dr. V. Bublys su šeima, 
inž. J. Mikaila, St. Balčiūnas, D. 
Orantaitė, A. Tamulionio šeima, 
seselė Elena iš Čikagos Sv. Ka
zimiero seselių vardu. Sukaktu
vininkas gavo specialų Sv. Tėvo 
palaiminimą ir sveikinimus iš 
kard. A. Samorės.

Sveikinusieji gėrėjosi sukak
tuvininko uolumu Bažnyčios 
reikaluose, darbštumu lietuviš
koje visuomeninėje dirvoje, jo 
taktu, draugiškumu, maloniu 
būdu. Nuoširdžiai skambėjo jo 
garbei “Ilgiausių metų”, o pati 
sukakties iškilmė baigta vysk. 
A. Deksnio malda 
himnu.

Sukaktuvininką 
įšventino arkiv. J. 
1935 m. birželio 15
ravo Želvoje, klebonavo Varė
noje, dirbo Kaišiadorių vysku
pijos kurijoje, buvo vyskupijos 
jaunimo direktorius, Aukštadva
rio progimnazijos ir mergaičių 
ūkio mokyklos kapelionas.

Okupacijos išblokštas užsie
nin, Vokietijoje studijavo isto
riją, filosofiją ir meną, pasiek
damas doktoratą. Dabartinio 
vysk. A. Deksnio atkviestas, 
1949 m. atvyko į JAV, talkino 
jam E. St. Louis lietuvių para
pijoje, buvo Notre Dame akade
mijos kapelionu, kol 1954 m. bu
vo atkviestas darbuotis į Gary. 
Čikagos lietuviai džiaugiasi jį 
dažnai matydami kultūriniuose 
lietuvių parengimuose. J. Pr.

ir Lietuvos

į kunigus 
Skvireckas 

d. Jis vika-
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® PAVERGTOJE TEYMJE
UŽMIRŠO PORTRETĄ LAISVES ALĖJA
M. K. Čiurlionio šimtasis gimtadie

nis buvo sutiktas specialiais leidi
niais, filmais, gausiais renginiais ne 
tik sovietų okupuotoje Lietuvoje, bet 
ir Sovietų Sąjungoje. Sovietinė ryšių 
ministerija netgi išleido ir M. K. 
Čiurlioniui skirtą pašto ženklą, ta
čiau niekas nepasirūpino išleisti jo 
portreto. Pajiesietis Leonas Vainiko- 
nis “Literatūros ir Meno" lapkričio 
15 d. laidoje rašo: “Praėjo M. K. 
Čiurlionio šimtųjų gimimo metinių 
sukaktis. Kaip būtų buvę gražu jo 
portretais papuošti mokyklas, kultū- 
ros įstaigas. Deja ..L. Vainikonis 
taipgi nusiskundžia, kad portretų 
trūksta ir kitiem mirusiem kultūros 
bei meno darbuotojam pagerbti, nors 
jų vardais pavadintos mokyklos.

MIRĖ VLADAS TISKUS
1975 m. spalio 31 d. popietę, besi

darbuodamas kiemo darželyje, staiga 
mirė agronomas Vladas Tiškus. Ve
lionis, gimęs 1906 m. Būdų vienkie
myje, Raseinių apskrityje, 1931 m. 
baigė Lietuvos Žemės Ūkio Akade
miją Dotnuvoje. Labiausiai pasižymė
jo kaip jaunųjų ūkininkų ratelių 
steigėjas ir juos jungiančios sąjun
gos vadovas 1932-40 m. Nuo 1938 m. 
buvo ir Lietuvos žemės ūkio departa
mento direktorium. Jo veikla su jau
naisiais ūkininkais nepatiko sovie
tams. Buvo suimtas ir išvežtas Sibi
ran jau pirmosios sovietinės okupa
cijos pradžioje. Sibire jam teko varg
ti apie 20 metų. Grįžęs dirbo ir mirė 
K. Požėlos kolchoze prie Šiaulių. 
“Gimtasis Kraštas”, žinodamas ve- 
lionies populiarumą išeivijos bičiu
lių tarpe, 1972 m. jį du kartus bandė 
panaudoti propagandai, liaupsinan
čiai dabartinio sukolchozinto ūkio 
bei komunistinės santvarkos laimėji
mus. Vėliau paaiškėjo, kad jis tuos 
du straipsnius buvo priverstas rašy
ti keletą kartų, bet vis nesugebėjo 
įtikti užsakovams. Juos perdirbo ir 
savo tikslams pritaikė “GK” propa
gandistai, palikdami tik keletą pa
ties V. Tiškaus sakinių.

PAAUGLIŲ PROBLEMOS
Gruodžio 2 d. Vilniuje įvyko kon

ferencija “Paauglys ir įstatymas". Ją 
surengė Vilniaus vykdomojo komi
teto nepilnamečių reikalų ir jauni
mo įdarbinimo komisija. Paskata šiai 
konferencijai, atrodo, buvo dažnė- 
jantys paauglių nusikaltimai, kurių 
dalis yra skelbiama spaudoje. Apie 
nepilnamečių nusikalstamumo prie
žastis konferencijoje kalbėjo Vil
niaus miesto prokuroro padėjėja A. 
Krestinina. apie tėvu ir vaiku tarpu
savio teises — Lietuvos advokatų ko
legijos narys K. Lipeika, apie nepil
namečių auklėjimą — švietimo mi
nisterijos inspektorius G. Matulaitis 
ir teisės mokslų kandidatas J. Sta
šinskas.

ŽIEMA VILNIUJE
J. Šadevičius lapkričio 26 d. 

“Komjaunimo Tiesoje" atskleidžia 
liūdnoką žiemos vaizdą Vilniaus gat
vėse, kur lapkričio 21 d. ir mažieji 
automobiliai, ir didieji troleibusai 
šoko “baletą ant ledo". Tą dieną už
registruota 19 automobilių susidūri
mų. Su ledu vilniečiai vis dar kovo
ja smėlio barstymu, kažkodėl atsisa
kydami Vakaruose tokiais atvejais 
barstomos druskos. Nors dirbo net 
28 smėlio barstytuvai, jų pastangos 
nebuvo pakankamos. Kaikurios pa
grindinės gatvės smėlio nesusilaukė 
iki vakaro.

Sudbury
AUKOTOJAI TAUTOS FONDUI 

1975 metais. $55 — Grigutis Alfon
sas; $51 — Braškys Antanas; $50
— Venskus Petras, Kibickas Jonas, 
Remeikis Jonas; $25 — Pr. L. A. 
Rudis; $20 — Petrėnas Petras, Kul
nys Liudas, Gudrūnas Viktoras; $17
— Jutelis Povilas; $10 — Kusinskis 
Aleksas, Stankus Justinas, Rukšys 
Andrius. Tutinas Kostas, Bataitis 
Juozas, Juška Vladas, Mazaitis Pet
ras, Rimas Kazys, Jasinskas Jonas, 
Ragauskas Izidorius; $7 — Petrėnas 
Jonas, Grinius Vytautas, Griškonie- 
nė Liucija, Račinskas Romas, Gatau- 
tis Antanas, Tolvaišą Stasys, Pau
lauskas Eugenijus, Kriaučeliūnas 
Vladas, Zlatkus Alfonsas, Liutkus 
Povilas, Pranskus Jonas, Krivickas 
Stasys, Šviežikas Kazimieras; $6 — 
Gustas Pranas; $5 — Jonikas Kle
mas, Butauskas Viktoras, Paulaitis 
Juozas, Ramonas Kostas, Milčius Al
gis, Barkauskas Albinas, kun. Sabas

Sovietinės okupacijos pradžioje 
Kauno Laisvės alėja, centrinė šio 
miesto gatvė, buvo pavadinta Stalino 
alėja. Senąjį savo vardą ji teatgavo 
po Stalino mirties, kai šio kraugerio 
tikrąjį veidą kompartijos suvažiavi
me atskleidė N. Chruščiovas. Kauno 
miesto vykdomojo komiteto trans
porto viršininko V. Černeckio pra
nešimu spaudai, ateityje Laisvės alė
ja bus skirta tik pėstiesiems. Šiuo 
metu viena jos pusė nuo Kauno cent
rinio pašto iki Ožeškienės gatvės jau 
yra paaugštinta, išklota plytelėmis, 
pritaikyta pėstiesiems. Miesto susi
siekimo autobusai nukreipti į kitas 
gatves, o lengviesiems automobi
liams leidžiama važinėti tik vieno 
kvartalo ribose, kur dar tebėra pa
likti pravažiavimai. Šiemet bus re
konstruota Laisvės alėjos dalis nuo 
Kauno centrinio pašto iki miesto so
do, vėliau — iki sankryžos su Mai
ronio gatve. Tarp senųjų teatro rū
mu ir modernaus prieškarinio pasta
to kitoje Laisvės alėjos pusėje numa
toma įrengti gražią aikštę. Tame 
prieš karą išdygusiame pastate da
bar yra įsikūręs Kauno miesto vyk
domasis komitetas.

LIŪDNAS BALANSAS
Prasidedant žiemai, "Tiesa” pa

skelbė pasikalbėjimą su Lietuvos 
skęstančiųjų gelbėjimo draugijos ko
miteto pirm. Vytautu Bražiuliu, at
kreipiančiu skaitytojų dėmesį į ne
pakankamai užšalusių upių bei eže
rų atnešamą pavojų. Praėjusią žie
ma, ilūžus ledui, Lietuvoje žuvo 99 
gyventojai, jų tarpe 20 vaikų. Dar 
skaudesnė buvo praėjusi vasara, nes 
vien tik per birželio, liepos ir rug
pjūčio mėnesius vanduo pasiglemžė 
301 gyvybę, o per 10 mėnesių — net 
552. Pasak V. Bražiulio, vaikai daž
niausiai žūsta dėl patyrimo stokos 
arba smalsumo, o suaugusieji — dėl 
lengvabūdiškumo ir girtavimo.

DARBO TEMA
Lietuvos Fotografijos Meno Drau

gijos valdybos posėdyje svarstyta 
darbo tema liudija kompartijos įsa
kymą fotografams didesnį dėmesį 
skirti darbo propagavimo klausi
mams. Iš draugijos pirmininko pava
duotojo A. Sutkaus pranešimo paaiš
kėjo, kad ši kryptis jau buvo pabrėž
ta pernykštėse parodose “Žmogus ir 
žemė", surengtose Žemaičių festiva
lyje Plateliuose ir kiek vėliau — Vil
niuje. Dabar fotografai ruošiasi pa
rodai "Žmogus ir darbas", kuri bus 
dedikuota dviem kompartijų suvažia
vimam — sovietinės XXV ir vietinės 
XVII. “Tiesa", lapkričio 27 d. apra
šydama fotografų draugijos valdybos 
posėdį, pastebi nepakankamą duoklę 
darbo temai: "Tačiau, pažymėjo ple
numo dalyviai, fotografai vis dar 
pernelyg siaurai sprendžia darbo te
mą. Nuotraukose mažai išryškinamas 
darbo žmogaus dvasinio pasaulio tur
tingumas, jo interesų platumas, ta
rybinių tautų draugystė'. Parodose, 
periodikoje, kituose leidiniuose pasi
gendama nuotraukų apie darbo žmo
nių kolektyvų gyvenimą".
TILTAS VERŠIONYSE

Lapkričio 14 d. buvo atidarytas 
naujasis tiltas per Nerį Veršionyse, 
sutrumpinantis kelią iš Vievio į Mai
šiagalą 60 kilometrų. Seniau šių apy
linkių gyventojai vieni pas kitus vyk
davo per Vilnių. Naujasis tiltas pa
statytas iš gelžbetonio su metaliniu 
vidurinės angos perdengimu. V. Kst.

Ontario
Antanas, dr. Šcmogas Jonas; $3 — 
Gabrėnas Pranas, Staškevičius Al
bertas, Venslovaitis Juozas, Poderys 
Kęstutis, Stepšys Vaclovas, Raškevi- 
čienė Ida; $2 — Bružas Ignas, Rup- 
kalvis Andrius, McKeown Gražina, 
Staškus Juozas, čebatorius Jonas, 
Deveikis Vincas, Mikštas Antanas, 
Juozapavičius Antanas. Semežys Pet
ras, Lewcas Stasys, Valaitis Alfon
sas, Kuprys Martynas, Baltutis Leo
nas, Kručas Juozas, Šleinius Jurgis, 
Marozevičius Juozas, Glizickas Juo
zas, Kriaučeliūnas Jurgis, Strakaus- 
kas Antanas, Danilevičius Zenonas, 
Labuckas Zenonas; $1 — Trumpaus- 
kienė Marija. Iš viso surinkta — 
$673. Iš tos sumos $20 pasilikta ko
respondencijos ir pasiuntimo išlai
dom padengti. Tautos Fondo atsto
vybei pasiųsta $653. Nuoširdus ačiū 
visiem aukotojam.

KLB Sudburio 
apylinkės valdyba

Toronto gintariečiai atlieka meninę programą Hartforde

S HAMILTON

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skanėstoi------------
kiekvieno skoniui ’etinincjer Ltd.

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $6.500.000.

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

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

APYLINKES VALDYBA gruodžio 
21 d. Daugiakultūriame Centre su
ruošė miesto dviejų prieglaudų in
validams kalėdini vakarą. Mūsiškiai 
paruošė jiems lietuvišką programėlę 
su tautiniais šokiais, dainomis ir vi
siems įteikė dovanėles.

VASARIO 16 minėjimas bus vasa
rio 15, sekmadienį, 4 v.p.p., Scott 
Park gimnazijos auditorijoje.

VYSK. M. VALANČIAUS mokyk
lai apylinkės valdyba iš savo kasos 
paskyrė $1.000 ir solidarumo įnašų 
KLB krašto valdybai pasiuntė $770 
už 1974/75 m.m. Iš dainų ir taut, šo
kių šventės pelno Kanados Liet. Fon
dui paskirta $500. Tuo būdu Hamil
tono Bendruomenės įnašas pakilo iki 
$700.

DR. V. KVEDARAS, apylinkės val
dybos vicepirmininkas, ruoštos dai
nų bei taut, šokių šventės entuzias
tas ir didžiausias darbininkas, yra 
išvykęs į šiaurę slidinėjimo iškylai.

ALFONSO PATAMSIO vadovauja
ma Tautos Fondo atstovybė pasitrau
kia po N. Metų. Bendruomenei yra 
didelis rūpestis rasti kitą vadovą ir 
naujus žmones, kurie galėtų tęsti da
bar taip gerai stovinčią TF veiklą. 
Alf. Patamsis TF dirbo daugelį me
tų, paskutiniuosius ketverius sky
riui pirmininkaudamas. Jo kadenci
jos metai yra rekordiniai pinigų su
telkime.

STELCO ĮMONES laikrašty “Stel- 
co Flashes” įdėta mūsų Bendruome
nės pirm. L. Skripkiitės nuotrauka. 
Ten ji aprašoma kaip ilgametė pi
lietybės tarybos narė Hamiltono 
Daugiakultūriame Centre ir viena 
tų. kurie puoselėja bendravimą tarp 
naujųjų ateivių ir kanadiečių. Pami
nėta, kad jau ketvirti metai ji vado
vauja Hamiltono lietuviams. Liucė 
turi atsakingą darbą įmonės sąskai
tybos skyriuje.

ZIGMAS PULIANAUSKAS N. Me
tų dieną žada atidirbti "Stelco” įmo
nėje paskutinę pamainą ir išeiti iš 
tų pilkų, skardinių pastatų jau kaip 
pensininkas į ramesnį gyvenimą.

VL. O. KEZIŲ sūnus Vytautas ga
vo vieną Fordo įmonės savo tarnau
toju vaikams skiriamų stipendijų. 
Stipendijos duodamos geriausiais pa
žymiais baigusiems XIII gimnazijos 
klasę. Vytautas šiais metais pradėjo 
studijuoti inžineriją McMaster uni
versitete.

E. G. JUSEVICIAI sugrįžo iš Ba
hamos salų, ten praleidę savo žiemos 
atostogas. Alg. St. Aušrotai atšvęsti 
savo 25 metų vedybų sukakties buvo 
išskridę savaitei į Jamaiką. K. M.

JAUNIMO KONGRESUI aukojo 
$500: Kredito Kooperatyvas "Talka”; 
$100: Mergaičių Choro “Aidas” tėvų 
komitetas, Mergaičių Choro “Aidas” 
krikšto tėvai p.p. Liaukai, KLB Ha
miltono apylinkės valdyba; $30: at
eitininkai sendraugiai; $20: šeštadie
ninės mokyklos vedėjas K. Mikšys.

Asmeninės dovanos vienai atsto
vei: $50 teta B. Lastauskienė, $50 
krikšto motina Eugenija Kairienė, 
$10: M. Borusicnė ir p. Dervaitienė.

Esame nuoširdžiai dėkingos už to
kias gausias aukas, kurių niekad ne
užmiršime. Jums visiems didelis 
ačiū. Atstovė Anelė Kaminskaitė

DLK ALGIRDO SAULIŲ KUO
POS valdybos posėdyje buvo aptarta 
šaulių Sąjungos centro valdybos lei
džiama anglų kalba dr. Kosto Jurgė- 
los knyga “Carų ir raudonųjų carų 
genocidas Lietuvoje”, Nutarta nu
pirkti 3 knygas bibliotekoms ir $100 
auka paremti knygos išleidimą. Ke
letas valdybos narių ten pat knygą 
užsisakė. Knyga bus išspausdinta 
1976 m. pradžioje ir kainuos $15. 
Prenumeratą renka kuopas pirm. Po
vilas Kanopa, 48 Holton Ave. S. Ad.

“THE NEW PERSPECTIVE", mėn 
raštis, leidžiamas Hamiltono ir apy
linkės pilietybės tarybos, 1975 m. 
gruodžio numeryje išspausdino Vi
dos Stanevičienės straipsnį apie dau- 
giakųltūriškumą vedamuoju ("The 
Spectator” išspausdino jį kaip laiš
ką). Autorė yra šio mėnraščio lei
dėjų kolektyve. Savo straipsnyje ji 
kritiškai pasisako prieš min. J. Mun
ro paskelbtą ketinimą pakeisti da
bartinę daugiakultūrę politiką. Taip 
pat, matyt, V. Stanevičienės dėka 
išspausdintas ilgas straipsnis apie 
kalėdinius lietuvių papročius. R. 
Beržaitytė ten pat rašo apie pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą P. 
Amerikoje. N.

JAUNIMO KONGRESUI surinktos 
aukos dar padidėjo. Mūsų kolonijos 
galutinis įnašas yra $2.110,37. Auko
jo $50 — B. Kronas; $20 — Alf. Pa
tamsis, dr. V. Kvedaras; $10 — K. 
Deksnys, K. Mikšys, O. Mikšytė, K. 
Mileris, Br. Steponavičius, P. Pilipa
vičius, A. Mingėla, J. Budnikas, S. 
Dramantas, Br. Grajauskas, J. Liaug- 
minas, V. Perkauskas, B. Vidugiris, 
J. Kšivickis; $8 — K. Kvedaras; $5 
— Br. Milašius, J. Karaliūnas, A. 
Garkūnas, J. Astas, J. Stonkus, M. 
Juodis, P. Žulys, J. Naujokas, M. 
Vaitonienė, V. Zubas, O. Stasiulis, J. 
Mikšys, kun. L. Januška, L. Klevas, 
R. Petrauskas, J. Naujokas, J. Va
laitis, V. Leparskas, Z. Stonkus, A. 
Elvikis, V. Domeika, J. Mažulaitis; 
$4 — A. Stasevičius, P. Breichma- 
nas. M. Sakas; $3 — J. Tolys, A. Sta
nevičius; $2 — J. Motiejūnas, V. Kė- 
žinaitis, p. Bagdonas, p. Inkratas, A. 
Povilauskas, J. Kažemėkas, P. Zaba- 
rauskas, A. Antanavičius, P. Lesevi- 
čius, J. Štaras, V. Vitkevičius, p. Tri- 
ponas, p. Vindašienė, O. Žilinskienė, 
A. Budininkas; $1 — p. Steiblienė, 
p. Verbickienė, V. Norkevičius. Au
kojusios organizacijos: $100 — AV 
parapija, šalpos F. skyrius, Kanados 
šaulių Rinktinė, Hamiltono DLK Al
girdo šaulių kuopa; medžiotojų-žūk- 
lautojų klubas ’“Giedraitis” — $75, 
karių-veteranų “Ramovė” sąj. sky
rius — $40 ir katalikių moterų dr. 
skyrius — $25. Iš Kanados liet, dai
nų ir taut, šokių šventės pelno duota 
$940 ir AV šventovėje per pamaldas 
surinkta $214,37. šitų aukotojų pa
vardės paliko nežinomos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms hamil- 

tonietėms už surengtą man didelę 
staigmeną-įkurtuves. Jūsų parodytas 
nuoširdumas ir toji taip graži bei 
brangi dovana visada man primins 
tikrą artimo meilę.

Sunku būtų išvardinti visas pavar
des, tačiau tariu bendrą lietuvišką 
ačiū tokiam gausiam būriui dalyvių, 
kurios savo dalyvavimu suteikėt 
mums daug džiaugsmo.

Didžiausia padėka priklauso M. 
Vaitonienei ir Z. Sakalienei, kurios 
įdėjo tiek daug darbo bei rūpesčio, 
ruošiant tą gražų pobūvį mūsų nau
joj pastogėj.

Visada Jums dėkinga — 
H. Kairienė ir sūnūs

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju šiems asme

nims bei vienetams už jų duosnias 
aukas mano kelionei į III jaunimo 
kongresą Pietų Amerikoje. Ypatin
gai didelis ačiū p. S. žvirbliui, ku
ris rūpestingai suruošė išleistuves, 
Hamiltono mergaičių choro “Aidas” 
tėvų komitetui, Hamiltono lietuvių 
bendruomenei, bankeliui “Talka”, 
ateitininkams sendraugiams, M. Bo- 
rusienei, C. Chromanskiui, J. K. 
Dervaičiams, E. L. Dervaičiams, St. 
Catharines, kun. dr. Pr. Gaidai, A. 
Laurinaitienei Toronte, J. O. Lėve- 
riams, Campbell’s Bay, Quebec, A. 
E. Liaukui, J. A. Mačiulaičiams, J. 
A. Mikšiams, E. Tribinevičienei, 
Staynery, Onai Urbaitienei Kleve- 
lande Kai žmonės rūpestingai pade
da jaunimui, galima drąsiai dirbti ir 
kovoti dėl Lietuvos.

Didelis lietuviškas ačiū, 
Rūta Ona šiūlytė

• Seimą be lietuviško laikraščio 
— židinys be tautinės ugnies

Nuotr. A. Dziko

HARTFORD, Conn.
“GINTARO" ANSAMBLIO VIEŠ

NAGE. 1975 m. spalio 18 d. gausus 
būrys gražaus jaunimo atvyko iš To
ronto į Hartfordą ir lietuvių klubo 
salėje atliko sudėtingą ir puikią pro
gramą LB surengtame koncerte — 
baliuje. Jame šokėjai atliko tauti
nius šokius, dainininkės dainavo, o 
darnus orkestras juos visus palydė
jo. Žavi kūrinių interpretacija ir ly
gus balsų suderinimas buvo tikrojo 
grožio išraiška. Tai nuopelnas vado
vų, kurie jaunimą taip gerai ir kla
siškai paruošė. Ypač žavėjo spalvin
gieji tautiniai šokiai, atliekami labai 
meniškai ir imponuojančiai. An
samblio vadovai — Juozas ir Rita 
Karasiejai, orkestro vadovas — muz. 
J. Govėdas, pavaduotoja — žibutė 
šilininkaitė. Mergaičių okteto vado
vai — Giedrė ir Rimas Paulioniai.

To žydinčio jaunimo šokėjai, dai
nininkės ir orkestrantai — nuo 15 
iki 24 m. amžiaus. Programos atlikė
jų iš viso — 42 (patys jauniausieji 
neatvyko).

Meninei programai pasibaigus G. 
Stankaitytė ir A. Zdanys programos 
atlikėjus ir jų vadovus papuošė gė
lėmis. LB apyl. pirm. Steponas Za
bulis šiltai padėkojo, o publika, plo
jusi per visą koncertą, pabaigoje en
tuziastiškais plojimais vėl didžiai 
įvertino meniškąjį ansamblį.

Koncerto salė buvo skoningai su
tvarkyta ir pilnutėlė publikos. Daly
vavo nemažai vietinio jaunimo, taip 
pat atvyko svečių iš arti ir toli.

Vaišės Toronto svečiams buvo jau
nimo klubo salėje, kurioje “Gintaro” 
nariai su savo vadovais vaišinosi ir 
linksmai dainavo, o mūsiškis jauni
mas svečiams šeimininkavo. Didžio
joj salėj visi atvykusieji šoko, val
gė ir gražiais koncerto įspūdžiais da
lijosi bei mėgino savo laimę loteri
joje. Joje vėliau kartu bendravo ir 
Toronto svečiai.

Koncerto rengimo darbus atliko 
visi valdybos nariai, bet apsčiai pri
sidėjo ir talkininkai iš Bendruome
nės. Kazimieras Tijūnėlis surinko 
daug aukų programos knygutei. Taip
gi ir kiti atliko tokias pat pareigas. 
Birutė Zdanytė organizavo svečiams 
nakvynes, o savieji maloniai juos 
priėmė. Prie bufeto dirbo bei auko
jo: E. Banevičienė, I. Ruseckienė, J. 
Dapkienė, G. Tijūnėlienė, E. Minu- 
kienė, B. Zabulienė, M. Banevičius, 
J. Šimanskis ir kiti; iš jaunimo: Ge
nutė ir Regina Stankaitytės, Danu
tė Šliogerytė, A. Vitėnaitė ir Juozas 
Stankaitis.

Laimėjimams dovanas aukojo: So
fija Alienė — Napoleono tortą, Al
dona Saimininkienė — savo darbo 
Rūpintojėlį, Ant. Kuprys — vazą. 
Pajamas skyrė pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui.

Koncertas buvo nepaprastai pui
kus, labai pasisekęs. Jis paliko mums 
daug gyvų ir neužmirštamų įspūdžių. 
Jo atgarsiai gražūs ir malonūs. Pel
nas taipgi nemažas, kuris bus pa
skirstytas lietuviškiems reikalams.

LB apylinkės valdybos vardu nuo
širdus ačiū “Gintaro” ansamblio va
dovams, programos dalyviams, gau
siai visuomenei, aukotojams ir tal
kininkams, "Tėvynės garsų” radijo 
valandėlei, “Darbininko”, “Draugo” 
redakcijoms ir visiems kitiems.

M. Petrauskienė

JAV ATSTOVŲ RŪMAI gruodžio 
2 d. 407 balsais priėmė rezoliuciją 
nr. 864, kuri ryšium su Helsinkio 
konferencijos baigminiu aktu pabrė
žia tokias atstovų išvadas: JAV poli
tika, lig šiol ilgus metus nepripaži- 
nusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, tebėrą 
nepasikeitusi ir nebus pakeista atei
tyje. Šio atstovų nutarimo nepakeis 
Sovietų Sąjungos ar kurios kitos 
valstybės pateikiama baigminio akto 
interpretacija. Pagrindiniais rezo
liucijos motyvais atstovai nurodo: 
neteisėtą Baltijos respublikų okupa
ciją, prez. G. Fordo pareiškimą 1975 
m. liepos 25 d., užtikrinantį Pabalti
jo nepripažinimą Sovietų Sąjungai, 
valstybės pasekretoriaus liudijimą 
atstovų rūmų komisijoje. Si rezoliu
cija yra lietuvių bei jų bičiulių lai
mėjimas, bet ją taip pat turi piimti 
ir senatas, t.y. abi JAV kongreso 
dalys.

JAV LIETUVIŲ FONDAS pasky
rė $40.000 kultūros ir švietimo reika
lams. Šią sumą išdalins skirstytojų 
komitetas: pirm. dr. K. Ambrozaitis, 
V. Kamantas, dr. G. Balukas, A. Kai
rys, S. Rudys ir L. Germanienė. Ko
misija jau yra paskirsčiusi $16.750 
šia tvarka: JAV LB švietimo tarybai
— $4.000, kultūros tarybai — $2.000, 
Kantautų leidiniui “A Lithuanian 
Bibliography” Kanadoje — $2.000, 
III PLJ Kongresui per PLB valdybą
— $2.000, meninę J. Jurašo veiklą 
remiančiam komitetui — $2.000, Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 1975 m. 
premijai — $1.500, M. K. Čiurlionio 
filmui pagaminti — $1.000, Pedago
giniam Lituanistikos Institutui Čika
goje — $1.000 ir žurnalui “Litua- 
nūs" — $750. Likusioji suma bus pa
skirstyta vėliau.

BROOKLYN© KULTŪROS ŽIDI
NYJE spaudos balių surengė “Dar
bininkas". Pirmoji jo dalis buvo kul
tūrinė: S. Sužiedėlio paskaita apie 
lietuvišką žodį ir spaudą, čikagietės 
sol. L. Stepaitienės koncertas su 
akompaniatorium A. Prižgintu, poe
to kun. L. Andriekaus, OFM, skaito
mi savos kūrybos eilėraščiai, J. Ma
tulaitienės vadovaujamos grupės at
likti tautiniai šokiai. Po administra
toriaus kun. P. Baniūno, OFM, pa
dėkos žodžio vakaras užbaigtas vai
šėmis ir šokiais. Programai vadova
vo T. Alinskas.

RAŠYTOJAS ANDRIUS MIRO
NAS, išėjęs pensijon, iš Los Ange
les persikėlė į Carlsbadą. Naujasis 
Andriaus ir Onos Mironų adresas: 
821 Caminito del Sol, Carlsbad, Cal. 
92008, USA. Ateityje jis žada dau
giau laiko skirti kūrybai ir spaudai. 

Argentina
VYTAUTAS GERULAITIS, pasi

žymėjęs lauko teniso žaidėjas JAV, 
su amerikiečių grupe dalyvavo Ar
gentinoje įvykusiose žaidynėse. Ge
riausiai pasirodė ne amerikiečiai, 
bet argentinietis kairiarankis Giul- 
lermo Vilas. “Presidente" viešbuty
je V. Gerulaitį aplankė Buenos Aires 
lietuvių moterų delegacija — V. 
Survilienė, E. Rudytė ir L. Burbai- 
tė. Jis buvo pasveikintas Argentinos 
Lietuvių Centro vardu. Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje pirm. R. 
Stalioraitis su svečiu iš JAV pasikal
bėjo telefonu. V. Gerulaitis buvo 
taip užimtas žaidynių metu, kad ne
turėjo progos pabendrauti su Bue
nos Aires lietuviais bei susipažinti 
su jų kolonija.

DVISAVAITRASTIS “LAIKAS" 
išleido sieninį 1976 m. kalendorių. 
“Laiko" spaustuvė taipgi parūpino ir 
kalėdinių sveikinimo atvirukų, pa
puoštų tautiniais motyvais, su lietu
viškais sveikinimų įrašais.

Australija

* Mums reikalinga kultūra, kad gy
ventume, o ne karste sukrauta mūsų 
tėvų-protėvių kultūra, kuri liudytų 
savo palikiuonių išsigimimą.

M. KRUPAVIČIUS

LIETUVIŠKOJI SAVAITGALIO 
MOKYKLA Sydnėjuje paminėjo si
dabrinę savo veiklos sukaktį. Iškil
mė pradėta pamaldomis Lidcombe 
šventovėje. Mišias atnašavo kun. P. 
Butkus. Jų metu giedojo Z. Belkutės 
vadovaujamas “Dainos" choras ir 
sol. G. Zigaitytė. Pirmąją Komuniją 
priėmė šeši lietuviukai. Po pamaldų 
įvykusiai antrajai minėjimo daliai 
— tėvų komiteto suruoštoms vai
šėms vadovavo ligšiolinis mokyklos 
vedėjas Br. Genys, pats įsijungda
mas programon deklamacijomis, dai
na, vaidyba. A. Saudargienė. talkina
ma šią mokyklą baigusios žymiosios 
pianistės V. Inkrataitės, paruošė vai- 
dinimėlį, atkuriantį įvairius mokyk
linės veiklos laikotarpius. Programon

dies dainas gražiai atsiliepė vietinis 
dienraštis “The Mercury". Choras 
turi 36 dainininkus. Koncertuose 
jam talkino sol. J. Rūbas, bosas-bari- 
tonas. Vargonais ir pianinu akompa
navo seserys Zita ir Birutė Prašmu- 
taitės.

KUN. ANTANAS KAZLAUSKAS 
sunkiai serga galvos skleroze. Ade
laidės arkivysk. J. Gleeson globą 
jam parūpino vargdienių seselių po
ilsio namuose Glen Osmonde. Vilties 
pasveikti beveik nebėra, nes vaistai 
neįstengia sustabdyti kalkėjimo pro
ceso. Ligonis nekalba ir neatpažįsta 
jį aplankančių asmenų. Kun. A. Kaz
lauskas Lietuvoje yra dirbęs Mari
jampolės parapijoje, o išeivijoje kle
bonavo Sv. Kazimiero parapijoje 
Londone, Britanijoje, ir Adelaidėje.

Italija
SV. KAZIMIERO KOLEGIJOJE 

Romoje lapkričio 16-21 d.d. viešėjo 
Kauno kunigų seminarijos rektorius 
kun. Viktoras Butkus su vienu deka
nu iš Latvijos. Maskva buvo juos at
siuntusi dalyvauti viename tarptauti
niame suvažiavime Perugia mieste.

ITALIJOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SĄJUNGOS susirinkime trejų metų 
veiklos apyskaitą pateikė vicepirm. 
kun. prof. P. Rabikauskas, SJ, pakei
tęs į JAV išvykusį pirm. kun. dr. V. 
Rimšelį, MIC. Naujon valdybon iš
rinkti: pirm. kun. dr. Vytautas Kaz
lauskas, sekr. kun. dr. Juozas Vaiš
nora, MIC, ir ižd. kun. Rapolas Kra
sauskas. Sv. Kazimiero kolegijos rek
torius prel. Ladas Tuiaba skaitė įdo
mų pranešimą “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vargai ir rūpesčiai". Są
junga yra nutarusi išleisti arkivysk. 
M. Reinio monografiją. Ji taipgi 
rinks medžiagą apie arkivysk. T. Ma
tulionį, ruošdamasi pradėti jo pa
skelbimo palaimintuoju bylą.

Britanija
JONAS JURAŠAS, buvęs Kauno 

dramos teatro režisorius, tris savai- 
tęs viešėjo Londone. Sporto ir socia
linio klubo salėje jis padarė įdomų 
pranešimą apie savo vargus teatre, 
susikirtimą su kompartija, pasibai
gusį priverstiniu išvykimu užsienin. 
Svečias taipgi plačiai nušvietė R. 
Kalantos susideginimą ir po to kilu
sias jaunimo demonstracijas. Spėja
ma, kad Lietuvoje iš viso susidegino 
11. Nepriklausomybės atgavimo klau
simas tebesąs labai aktualus. Lietu
viai stengiasi pagerinti dabartinę sa
vo būklę, parodyti sugebėjimus, kul
tūrinį pranašumą. Lietuvos jaunimas 
laikosi drąsiai, vengia kompromisų 
su okupantais. Pranešimu pasirūpi
no PLB Britanijos krašto valdyba, 
vadovaujama pirm. S. Kasparo. J. Ju
rašas lankėsi Londono Lietuvių Na
muose, dramos, operos ir baleto spek
takliuose. Londono teatro bei televi
zijos sluogsniai žinojo apie jo atvy
kimą ir pasirūpino, kad jam būtų 
atviros durys į teatrus. Jis taipgi yra 
gavęs pasiūlymą išversti į anglų kal
bą kurio nors R. Europos dramatur
go veikalą ir jį pastatyti viename 
Londono teatre. Dėl savo ir šeimos 
ateities J. Jurašas tebėra neapsi
sprendęs. Ji labiausiai vilioja teatri
nis Niujorko gyvenimas.

UŽ POLITINIŲ KALINTŲ IŠ
LAISVINIMĄ kovojanti tarptautinė 
organizacija “Amnesty Internation
al” Londone paskelbė pranešima 
apie tokius kalinius Sovietų Sąjun
goje. Jame minimi ir lietuviai — D. 
Butkus. Petras Plumpa, Jonas Sta
šaitis, Povilas Petronis ir Algirdas 
Zyprė. Pastarasis yra buvęs partiza
nas, nuteistas kalėti 25 metus, nors 
vėliau įstatymas augščiausią bausmę 
tenumatė 15 metų. A. Zyprė baus
mės sumažinimo nesusilaukė, o dėl 
protestų buvo patekęs į Serbskio psi
chiatrinį institutą prie Maskvos ir 
dabar yra kalinamas Mordovijos sto
vyklos psichiatrinėje palatoje.
Šveicarija

DR. A. GERUČIO PRANEŠIMU, 
dienraštis "Neue Zuericher Zeit- 
ung” paskelbė savo korespondento 
Maskvoje žmonos Meier-Rust įdomią 
recenziją apie Tretjakovo galerijoje 
surengtą M. K. Čiurlionio kūrinių 
parodą. Pasak autorės, susidomėji- 
mas šia paroda buvo labai didelis, 
nes M. K. Čiurlionio kūriniai skyrėsi 
nuo sovietu dailininku darbų, sutelk
tu kitose salėse, atstovaujančių lėks-

* " -vtlil
Hamiltoniškio “Aukuro" aktoriai, atlikę draminį montažą “Šimtmečių Lie
tuva". Antra iš k-—režisorė E. Dauguvietytė-Kudabienė. Ntr. M. Borusienės

įsijungė ir mokyklos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama M. Osinaitės - 
Cox. Vieną Šopeno kūrinį paskambi
no V. Inkrataitė. Br. Genys, pasi
traukdamas iš mokyklos vedėjo pa
reigų, padėkojo bendradarbiams mo
kytojams, kurių- mokykla yra turė
jusi net 82. Šiuo metu joje mokyto
jauja: S. Mauragienė, J. Burokienė, 
J. Lašaitienė, A. Stasiūnaitienė ir M. 
Osinaitė-Cox.

LIETUVIŲ KALBOS KURSUS 
nuo š.m. kovo iki lapkričio valstybi
nio Kanberos universiteto papildomų 
studijų centre organizuoja G. Ka
minskas. Kursai bus pritaikyti ne
mokantiems lietuvių kalbos. Juos ga
lės lankyti kitatautės lietuvių žmo
nos ir vaikai nuo 15 metų amžiaus.

MELBURNO LIETUVIŲ PARA
PIJOS CHORAS, vadovaujamas muz. 
P. Morkūno, lankėsi Tasmanijos sos
tinėje Hobarte. Vienas koncertas bu
vo surengtas lenkų salėje, kitas — 
Sv, Teresės šventovėje. Apie šiuos 
koncertus ir senąsias lietuvių liau

čiausiam socialistiniam realizmui. M. 
K. Čiurlionis žiūrovus perkėlė j sim
bolikos ir gamtos garbinimo sklidi
ną pasakų pasaulį, atspindintį muzi
ką. M. K. Čiurlionį ji laiko savitu 
dailininku, kurį sunku priskirti ku
riai nors tapybos krypčiai.

ŠVEICARIJOS LIETUVIAI, netu 
rėdami j kongresą galinčio vykti sa
vo jaunimo, lėšomis nutarė remti V. 
Vokietijos lietuvių jaunimo atstovus. 
Jų kelionei į P. Ameriką buvo su
rinkta apie 1.600 vokiškų markių. 
Šią sumą, tenka manyti, gerokai pa
didino vėlesni rinkliavos duomenys.

Vokietija ’
M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMĄ 

Muenchene surengė jaunimo “Ratu
kas”. Po trumpo jaunos dail. J. Jur- 
konytės žodžio paskaitą apie M. K. 
Čiurlionio kūrybą skaitė dail. K. Kri
vickas, Vasario 16 gimnazijos moky
tojas, kuris taipgi surengė ir sukak- 
tuvininko kūrinių reprodukcijų bei 
literatūros parodėlę. Jis kalbėjo vo
kiškai, kad su mūsų tautos genijum 
galėtų susipažinti ir minėjime daly
vavę vokiečiai. Plačią muzikinių M. 
K. Čiurlionio kūrinių programą at
liko pianistė R. Lampsatytė. pateik
dama ir jų apibūdinimus.
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Paskutinė Lietuvos futbolo rinktinė, žaidusi 1940 m. rudeni dvejas paskutines rungtynes su Minsko rinktine. 
Minske žaidė rugsėjo pabaigoje ir pralaimėjo 7:1; spalio mėn. pradžioje laimėjo prieš tą pačią rinktinę — 4:1. 
Rungtynės vyko valstybiniame Kauno stadijone, šalia Kūno Kultūros Rūmų, Ąžuolyne. Nuotrauka daryta prieš 
tas rungtynes. Iš kairės: Jaškevičius, Dzindziliauskas, Penkauskas, Saunorius, Adomavičius (Juja), Kersnaus- 
kas, Ilgūnas, Skeivys. Galvičius, Skalskis, Geležiūnas. Tos sudėties rinktinė buvo suformuota ir treniruota aust
rų trenerio Hahno. Be esminių pakeitimų ji' išsilaikė dvejus metus iki ji buvo galutinai 1940 m. rudenį išfor
muota. Hahnui nebuvo leista su rinktine vykti į Minską. Greit po to jam buvo atšaukta viza, ir jis turėjo išvykti 
i savo gimtinę Viena (Austriją). L a.

BALTIEČIAI SPORTININKAI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE
A. SUPRONAS

krepšinio pir-

baltiečiai
Baltijos sporti-

Tėviškės Žiburiai

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

yra pasiekiama 
1936 m. Berly- 
jis laimėjo du 
— laisvose ir

Kai kitos tautos naudojosi 
laisvės privilegijomis ir galėjo 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse 
nuo praėjusio šimtmečio. Balti
jos tautos dar gyveno rusų prie- 
soaudoje. Tik po pirmojo pasau
linio karo atgavusios nepriklau
somybę (nuo 1920 m.) jos daly
vauja olimpinėse žaidynėse.

Estija
Mažoji Estija buvo tų laikų 

sėkmingiausias dalyvis. Estai 
ypatingai buvo pajėgūs sunkio
joj atletikoj — imtynėse, sun
kumų kilnojime ir bokse. Jau 
1920 m. Antverpeno olimpiado
je estas A. Neyland lengv. svo
rio sunkumų kilnojime laimėjo 
aukso medalį, o A. Schmidt 
plunksnos svoryje — sidabro. 
Iš viso olimpinėse žaidynėse iki 
II D. karo estai laimėjo 6 auk
so. 5 sidabro ir 5 bronzos meda
lius. Tačiau augščiausiai iškilo 
sunkiasvoris imtynininkas Kris- 
jan Palusalu. Jis pirmą kartą 
olimpiados istorijoje pasiekė 
tai, kas sunkiai 
ar pakartojama, 
no olimpiadoje 
aukso medalius
graikų - romėnų imtynėse.

Estai dalyvaudavo ir kitose 
sporto šakose. 1924 m. Pary
žiaus olimpiadoje A. Klompere 
dešimtkovėje laimėjo bronzos 
medalį. 1936 m. Berlyne Į olim
pinę programą įtraukus ir krep
šinį, estai dalyvavo ir jo varžy
bose. Tačiau po laimėjimo pir
mose rungtynėse prieš Prancū
ziją 34:29, pralaimėjo JAV 28: 
52 ir Filipinams 22:39.

Latvija
Latviai stipriau pasirodė 1932 

m. Los Angeles olimpiadoje. 
Čia dalyvavo du tais laikais pa
saulyje garsūs latvių sportinin
kai — ėjikas Janis Dalinš ir de- 
šimtkovininkas Janis Dimse. J. 
Dalinš 50.000 m ėjime laimėjo 
sidabro medalį, tačiau J. Dimsę 
lydėjo nesėkmės. Po pirmos die
nos varžybų jis tvirtai laikėsi II 
v. su 4181,14 tšk. Pirmoje vieto
je buvo amerikietis W. Charles 
su 4266.20 tšk’ Antroji diena J. 
Dimsei prasidėjo nesėkmingai. 
Bėgdamas 110 m. s/k pametė 
bėgimo batuką, ir tas pakenkė 
jo pasekmei. Nesėkmė lydėjo jį 
ir toliau — šokdamas su karti
mi, susižeidė koją ir buvo pri
verstas iš tolimesnių varžybų 
pasitraukti.

Latviai dalyvavo ir 1936 m. 
Berlyno olimpiadoje. E. Bietags 
pussunkiame svoryje graikų-ro
mėnų imtynėse laimėjo sidabro 
medalį, R. Steinbergs vidutinia
me svoryje — bronzos medalį. 
Bronzos medalį taip pat laimėjo 
A. Bubenko 50.000 m ėjime. 
3000 to s/k bėgime latvis Vitols 
užbėgime laimėjo III v. Pateko 
Į 12 bėgikų baigminį bėgimą, 
tačiau ypatingos vietos nelai
mėjo.

Latviai, 
krepšinio 
taip pat
Juos čia ištiko panašus likimas, 
kaip ir estus. Po laimėjimo pir
mose rungtynėse prieš Urugva
jų 20:17 pralaimėjo Kanadai 
23:34 ir Lenkijai 23:28.

Lietuva
Lietuva prieš II D. karą daly

vavo dviejose olimpiadose — 
1924 m. Paryžiuje ir 1928 m. 
Amsterdame. Paryžiuje Lietu
vai atstovavo 2 dviratininkai ir 
13 futbolininkų; Amsterdame 
— 2 boksininkai, 4 dviratinin
kai, 5 lengvaatlečiai ir 1 sunku
mų kilnotojas. Deja, medalių 
nė vienas neparsivežė, o futbo-

le teko skaudžiai pralaimėti 
Šveicarijai. Sekančiose olimpia
dose, neatsiradus augštesnio pa
jėgumo sportininkų, nedalyvau
ta. Tačiau jei karas nebūtų su
trukdęs, Lietuva galbūt būtų 
pasirodžiusi 1940 m. olimpiado
je. Atsirado jaunų ir pažanges
nių sportininkų. Be to, Lietuva, 
kaip 1937 ir 1939 m. Europos 
krepšinio meisteris, galėjo tikė
tis olimpinio medalio.

1936 m. Berlyno olimpiadoje 
Amerikos krepšinio komandoje 
žaidė Amerikoje gimęs lietuvis 
Pranas Lubinas. Jis tapi pat bu
vo šios komandos kapitonas ir 
1939 m. Kaune padėjo Lietuvai 
laimėti Europos 
menybes.

Pokariniai
Po II D. karo

ninkai dar stipriau pasireiškė 
olimpinėse žaidynėse. Likę gim
tajame krašte ir įsikūrę užsie
niuose pasiekė stambių laimėji
mų asmeninėse varžybose arba 
padėjo kitiem laimėti komandi
nes varžybas. Deja, visi tie lai
mėjimai atiteko svetimoms vals
tybėms. Daugiausia medalių 
Baltijos sportininkai laimėjo 
Sov. Sąjungai. Johannes Kotkas,
I. Talts (2), A. Mikėnas, I. Jaun- 
zeme, E. Ozalina, J. Lusis (3), R. 
Tamulis, J. Čepulis, R. Muraus
kas, N. Sabaitė, S. Šaparnis, R. 
Aun, B. Kalėdienė, V. Česiūnas 
ir keletas kitų laimėjo visų tri
jų spalvų medalius Sov. Sąjun
gai.

Baltiečiai daug prisidėjo prie 
sovietų krepšinio iškilimo ir kai- 
kuriose žaidynėse daugiau kaip 
pusė žaidėjų būdavo baltiečiai. 
1952 m. Sov. Sąjungai Helsin
kio žaidynėse atstovavo S. Bu
tautas, S. Stankus, K. Petkevi
čius, I. Kuliam, M. Valdmanis, 
K. Kruus, J. Lagunavičius ir lai
mėjo sidabro medalį. Sidabro 
medalį taip pat laimėjo 1956 m. 
Melburne V. Muiženieks, M. 
Valdmanis, S. Stonkus, K. Pet
kevičius, J. Kruminš, A. Lauri- 
tėnas, V. Torban. Tai 7 žaidėjai 
iš 12-kos. 1952 m. Sov. Sąjunga 
baigmėje pralaimėjo JAV 36:25 
ir 1956 m. 89:55.

Pokarinė Lietuva
Po II D. karo ypač iškilo Lie

tuvos sportininkai. Lietuviai 
sėkmingai atstovavo Sov. Sąjun
gai šiose olimpinių žaidynių 
sporto šakose: bokse, lengv. at
letikoje, irklavime, krepšinyje, 
modern, penkiakovoje, fechta
vime, plaukime 
Iš viso lietuviai 
laimėjo apie 20 
gausiai lietuviai
Sąjungai krepšinyje ir irklavi
me. Krepšinyje kartais 
sas penketukas būdavo 
kas — S. Butautas, K. 
čius, A. Lauritėnas, J. 
vičius, V. Kulakauskas.
Tokijo žaidynėse Sov. Sąjungos 
aštuonvietės valties įgulą suda
rė net 6 Lietuvos irkluotojai. 
Bėgikas Aleksiejūnas buvo pir
masis lietuvis, pasiekęs olimpi
nį rekordą.

Išeivijoje
Nemažai baltiečių kilmės 

sportininkų ir išeivijoje atsto
vavo kitom šalim olimpinėse 
žaidynėse. 1952 m. Urugvajaus 
krepšinio komandoje, kuri lai
mėjo bronzos medalį, žaidė tem
peramentingas V. Gieslinskas. 
1960 m. Romos žaidynėse latvis
J. Konrads Australijai laimėjo 
du aukso medalius — 400 1/s ir 
1500 m 1/s plaukime. B. Pikelis 
iš Vankuverio atstovavo Kana
dai 1952 ir 1956 m. žaidynėse. 
Jis buvo vienas geriausių krep
šininkų Kanados komandoje. I.

Macijauskaitė - Piotrowski, vie
na geriausių Kanados trumpų 
nuotolių bėgikių, kelis kartus 
atstovavo Kanadai olimpinėse 
žaidynėse. E. Palubinskas 1972 
m. Muenchene žaidė krepšinį 
Australijos komandoje. Kauf- 
manaitė iš P. Amerikos dalyva
vo lengv. atletikoje. Torontiškei 
G. Kerniūtei stokojo laimės at
rankinėse plaukimo rungtynėse, 
kad galėtų atstovauti Kanadai 
Muenchene.

Šiuo metu Kanadoje turime 3 
sportininkus, kurie galėtų atsto
vauti Kanadai ateinančių metų 
Montrealio žaidynėse. Tai krep
šininkas J. Rautinš, tinklininkė 
R. Armonaitė ir bėgikė D. Va
laitytė. Be abejonės, šioje olim
piadoje matysime ir daugiau lie
tuvių bei kitų baltiečių.

Winnipeg, Manitoba
BRONĖ BUJOKIENĖ 1975 m. 

gruodžio 6-7 d.d. dalyvavo šv. Igna
cijaus jėzuitų šventovės suruoštoje 
“Social Club” rankdarbių, kerami
kos, mozaikos ir mezginių parodoje, 
išstatydama 24 mozaikas ir porą ke
ramikos darbų. Panašioje parodoje 
ji dalyvauja jau antrą kartą. 1967 m. 
ji yra lankiusi Čikagoje mozaikos 
darbų kursus.

KALĖDŲ EGLUTĖ. 1975 m. gruo
džio 15 d. pagrindinėje miesto muzė- 
jaus salėje kun. J. Bertašiaus rūpes
čiu, Marytės Kriaučiūnienės ir Bal- 
zeko muzėjaus pagalba (Čikaga) pa
statyta šiaudinukais papuošta Kalė
dų eglutė. Šiaudinukus padarė M. 
Kriaučiūnienė Čikagoje. Eglutę "už
degė” Aldona Jančiukaitė ir Vida 
Balčiūnaitė.

Vartau šios dienos dienraštį 
“Folha de Tardė”. Randu visokių, 
kriminalinių, eismo ir gyvenimo nuo
tykių štai didžiulėmis raidėmis iš
spausdinta antraštė: "Maua Come- 
mora 21° Aniversario: 36 dias de 
festas”. Lietuviškai: Maua mini savo 
31 jubilėjų — 36 dienos pramogų!" 
Perskaičiau visą straipsnį nuo pat 
pradžios iki galo, jieškodama Alek
sandro Armino pavardės. Niekur jos 
neradau. O juk tas žmogus, lietuvis 
prelatas, juos ten visus subūrė para
pijoje, pastatydino Dievo Motinos 
Nekalto Prasidėjimo šventovę — su 
granito sienom, marmuro altoriumi, 
balčiausia alebastro šv. Marijos sta
tula ... Visa jo siela buvo tame kū
rinyje. Šiandieną, vos prieš keletą 
mėnesių mirusio, to viso kūrėjo nie- 
kas nebeprisimena. Nebemini jo var
do nei orkestrų steigime, nei* mokyk
lų, nei savišalpos ...

• Rašytoja Karolė Pažėraitė, at
vykusi iš JAV-bių, viešėjo S. Pauly
je pas savo gimines, brolvaikių 
Gražinos Pažėraitės-Remenčienės šei
moje, o vėliau išvyko į Guaruja va
sarvietę pas savo brolį mokytoją Ed
vardą Pažėrą, kur praleido ilgesnį 
laiką poilsiaudama. Aplankė savo se
nus dfaugus, našlę Mariją Goraus- 
kienę, buvusio Lietuvos konsulo naš
lę Eudokiją Polišaitienę, V. ir Juo
zo Skurkevičių šeimą, Silickų šeimą. 
Haliną Mošinskienę ir kt. Atsilankė 
ir lietuvių parapijose.

• Rašytojas Petras Babickas, gyv.

Calgary, Alberta
JUBILEE AUDITORIJOJE Cen

tury Calgary International festivaly
je dalyvavo Kalgario lietuvių tauti
nių šokių ratelis. Aštuonios šokėjų 
poros pašoko Kubilą ir Jaunimo šo
kį. Grojo akordeonistas Fred Clark, 
kuris vėliau programoj pats akorde
onu grojo solo. Festivalio programa 
buvo sudaryta muzikos mokytojo J. 
Kuzmar. Programą pranešinėjo Shir
ley Gordon. Vyravo mokyklų dūdų 
orkestrai ir chorai. Su šokiais pasiro
dė kiniečių mergaičių šokėjų grupė, 
pašokdama Chopsticks ir Drabužių 
skalbėjas prie upės. Vengrų šokėjų 
grupė pašoko— Rožę ir čardašą. La
bai įspūdinga buvo mokyklinio am
žiaus nebylių vaikų rankų kalba at
likta malda “Tėve mūsų”, palydima 
solistės Margaret Johnson giedojimu.

Programą sekė Albertos provinci
jos" gubernatorius Steinhauer su po
nia, miesto tarybos nariai, progra
mos atlikėjų tėvai ir gausi publika. 
Koncerto išlaidas apmokėjo “West
ern Rock Bit Co. Ltd."

Lietuvių tautinių šokių rateliui to
kioj puošnioj salėj pasirodymas bu
vo tarsi konkursinis egzaminas. Mu
zika, apranga ir šokių atlikimas pra
nešėjos Sh. Gordon (buvo įvertintas 
žodžiu “marvelous", šokių organiza
torės I. Baruta ir Elv. Krausienė šia 
proga dėkoja jaunimui, liet, organi
zacijoms ir tėvams, paskatinusiems 
bei parėmusiems viešus tautinių šo
kių ratelio pasirodymus. Visiems su
prantama, kad tokių progų pasitaiko 
retai, šie metai išliks jaunimo at
mintyje kaip gražių pasirodymų ir 
tėvų papročių pagerbimo šimtmetis 
Kalgario mieste. Koresp.

Rio de Janeiro provincijoje, jauni
mo kongreso metu tikisi sulaukti sa
vo brolvaikio Ryto Babicko ir ta pro
ga aplankyti S. Paulo lietuvius. Ry
tas Babickas yra žinomas JAV-se vy
rų okteto vadovas, muzikas ir chor
vedys. Jo dėdė Petras — žinomas 
"radijo dėde", rašytojas nepriklau
somos petuvos laikais.

• Portugalų kalba leidžiamame 
"Selecoes do Readers Digest” 1975 
m. lapkričio mėn. numeryje išspaus
dintas straipsnis apie Simą Kudir
ką "Um homen chamado Simas” 
(Žmogus vardu Simas), parašytas 
Kenneth Y. Tomlinson. Pirmą kartą 
šiame populiariame leidinyje rado 
vietą ir lietuvio herojaus vardas. Ga
lėtų būti ir dažniau!

• 1975 m. gruodžio 4,d. rašytojas 
Henrique Alves — Henrikas Losins- 
kas supažindino visuomenę su nauja 
savo knyga portugalų kalba — nove
lių rinkiniu Brazilijos rašytojų są
jungoje, S. Paulyje. Buvo pakviesti 
ir literatūrinio lietuvių būrelio na
riai. Ta proga buvo tartasi su H. Lo- 
sinsku dėl supažindinimo sąjungo
je ir su portugališkai leidžiama kny
ga apie K. M. Čiurlionį, kurią para
šė profesorė Franca, S. Paulo uni
versiteto meno istorikė, lietuvių li
teratūros būrelio iniciatoriaus inž. 
Alfonso Petraičio ir jo žmonos R. 
Petraitienės paskatinta.

• PLIAS skyriaus pirm. inž. Algir
das Idika atostogų proga aplankė 
Olandiją, Angliją, Prancūziją, Itali
ją ir V. Vokietiją. Vyks į JAV-bes 
pas dukterį Mildą Paulienę krikšty
noms anūko Lino. į S. Paulį grįš 
1976 m. sausio pabaigoj.

• Jau išleista velionies inž. Zeno
no Bačelio atsiminimų knyga "Ne
rimo siela”, kurią finansavo našlė 
Aleksandra Bačelienė. Redagavo Ha
lina Mošinskienė. Knygos pristaty
mas įvyko 1975 m. lapkričio 28 d. p. 
Bačelių rezidencijoje literatūrinio 
būrelio iniciatyva.

Halina Mošinskienė

Pralaužėm ledus
Sao Paulo arkivyskupija yra 

Brazilijoj didžiausia. Jos gany
tojai netgi didžiuojasi, jog tai 
didžiausia arkivyskupija katali
kų pasauly. Vien tik pats mies
tas turi 9 milijonus gyventojų, 
kurių dauguma — katalikai.

Arkivyskupijos laikraštis “O 
Sao Paulo” 1975 m. spalio mė
nesio numery įsidėjo per visą 
puslapį (8 skiltis) didžiausiom 
raidėm antraštę “Žmogaus tei
sių pažeidimas Lietuvoje” (so
vietams valdant 1971-1974).

Įžangoj pastebėjęs, kaip 1940 
m. Pabaltijo kraštai buvo sovie
tų jėga užimti, "O Sao Paulo” 
pabrėžia, kad “tvirtu nusistaty
mu baltiečiai priešinasi pagrin
dinių žmogaus teisių laužymui 
nuo pat užgrobimo dienos. Dar 
daugiau — kovoja, kiek sąlygos 
leidžia, už pačios nepriklauso
mybės atstatymą. Kovoja kaip 
tautos, turinčios savo individua
lybės sąmonę, giliai įsišakniju
sią politinėje ir kultūrinėje tra
dicijoje, kuri juos ir skatina 
priešintis visa suvienodinti gei
džiančiai imperialistinei valsty
bei — Sovietų Sąjungai”.

Skirsnyje “Valdymo plotmė” 
laikraštis pastebi, kad žmogaus 
teisių pažeidimas pasireiškia vi
sose gyvenimo srityse: “Jis stip
rus mokyklose, kolektyviniuose 
ūkiuose, spaudoj, kultūriniuose 
pasireiškimuose, šventovėse”. 
Nežiūrint “sovietų policijos pa
stangų, Lietuvoj religinis ir tau
tinis atsparumas labai gyvas”.

Skirsnyje "Paralyžuota Baž
nyčia?” primena sunkią Katali
kų Bendrijos padėtį: uždarytos

šventovės, sumažėjęs kunigų 
skaičius, varžymas stoti j semi
nariją.

Autorius Scherer iškelia tre
čiame skirsnyje tikėjimo gy
vumą. “Visais frontais einanti 
antireliginė propaganda, jauni
mo išskyrimas, progresyvus fizi
nis K. Bendrijos griovimas sta
to pačią K. Bendriją didelin pa- 
vojun — veda prie visiškos mir
ties vienos kartos laikotarpyje. 
Nors įvesta didelė religijos prie
spauda, visdėlto matyti gyvas 
prie jos prisirišimas. Kad ir tie 
17.000 tikinčiųjų parašų liudija, 
kad religija tautoje yra gyva”.

Dar autorius primena, kad 
“katalikai, negalėdami viešai iš
eiti su savo spauda, leidžia 
pogrindinių leidinių —'doku
mentų, kurie nušviečia viduje 
esančią padėtį”.

Tame pačiame numeryje yra 
ir kitas straipsnelis ‘Tažinkit 
baltiečius”. Laikraštis jame 
trumpai supažindina su estais, 
latviais ir lietuviais, panaudoda
mas neseniai portugalų kalba 
išėjusį leidinį “Užmirštieji bal
tiečiai”.

Taip, sakytum, pralaužėm le
dą į arkivyskupijos spaudą.

K. Pr. Gavėnas

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Brazilijos lietuvių “Nemuno” šokėjai stumia pajūrio kopose įklimpusį autobusą Riodežaneire, kur Jono Luko
ševičiaus vadovaujami atliko meninę programą metinėje alaus šventėje kartu su lenkais ir vokiečiais

Nuotr. A. Saulaičio

r/

1935 m. Europos 
meisteriai, Berlyne 
dalyvavo varžybose.

ir tinklinyje. 
Sov. Sąjungai 
medalių. Ypač 
atstovavo Sov.

net išti- 
lietuviš- 
Petkevi- 
Laguna- 
1964 m.

mėlynoji Marijos Armija
kovoja maldos ginklu (Rožiniu) prieš raudonqjq komunizmo armijq
ŠV. MARIJOS PRAŠYMAS FATIMOJE
Mėlynosios Armijos lietuvių sąjūdis yra dvasinio atgimimo 
skleidėjas. Jo tikslas — vykdyti Fatimoje apsireiškusias Marijos 
prašymus, garbinti Nekalčiausios Marijos Širdį, malda, atgaila, 
pasiaukojimu atsilyginti Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai už padarytus 
įžeidimus. Šio sąjūdžio statutas yra patvirtintas popiežiaus. Narys 
pasižada kasdien kalbėti Rožinį, švęsti pirmuosius mėnesio šešta
dienius ir kiekvieno mėnesio tryliktąją kaip maldos bei atgailos 
dieną, dalyvaujant šv. Mišiose ir priimant Komuniją. Jei kas to 
neišpildo, nenusideda, bet ir nepadaro gero darbo.

1917 METAIS - KASDIEN KALBĖTI ROŽINI.
Registracijos lapeliai su pasiaukojimo malda Šventajai Marijai ir 
Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai yra atspausdinti lietuvių kalba. Dva
sios vadas — kun. A. Kantautas, gyvenęs Bostone, Mass.

Melskimės už pavergtus ir kalinamus lietuvius. 
Jauskime pareigą padėti jiems malda, atgaila ir 
pasninku.
Norintieji įsirašyti j šį sąjūdį tesikreipia šiuo adresu: Marijos 
tarnaitė, 461 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3Y1, Canada. 
Tel. 763-4233 (skambinti po 6 v.v. Toronte).
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ALTa PO SUVAŽIAVIMO
Amerikos Lietuvių Tarybos suva

žiavimas, minint 35 m. sukaktį, įvy
ko 1975 m. lapkričio 22 d. Pick-Con
gress viešbutyje. Vienas įdomiausių 
suvažiavimo momentų buvo banke
tas. Jo metu pagerbti du Lietuvos
laisvės bylai daug nusipelnę asme
nys — laikraštininkas W Anderson, 
pirmasis savo aliarmuojančiais 
straipsniais “Chicago Tribune" dien
raštyje pranešęs apie gresiantį pavo
jų. kad JAV vyriausybė gali teisiš
kai pripažinti Sov Sąjungos įvykdy
tą Lietuvos okupaciją, ir kongreso 
atstovas E. Derwinski, didelis lietu-' 
vių ir kitų pavergtųjų tautų pastan
gų rėmėjas. Į banketą susirinko per 
450 lietuvių ir jų draugų, didžioji 
pokylių salė atrodė lyg perpildyta. 
Tai buvo akivaizdus ženklas, kaip 
lietuviai pagerbia tuos, kurie pade
da Lietuvos laisvės byloje. Savaitei 
kitai praėjus spauda pranešė, jog 
JAV atstovų rūmai visais balsais pri
ėmė kongr. E. Derwinskio rezoliuci
ją, kad JAV vyriausybė dar kartą 
aiškiai pasisakytų, jog nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių okupacijos.

Pasibaigus suvažiavimui. ALTa pa
skelbė naują centrinę valdybą, va
dovaujamą dr. K. Bobelio. Didesnių 
pasikeitimų nėra, bet organizacijų 
atstovų tarpe yra ir naujų, darbščių 
žmonių, kaip pvz. KL Katalikų Fe
deracijos atstovai — dr. J. Meškaus
kas, inž. V. Naudžius, adv. P. Žum- 
bakis ir kt. I ALTa įsijungė ir jos 
veikloje nedalyvavę sąjūdžiai, bū
tent, S. Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga ir Lietuvių Respublikonų 
Lyga su dr. J. Geniu, žinomu statybi
ninku ir lietuviškų užmojų stambiu 
mecenatu J. Talandžiu ir kt.

Matant, kad ALTos vadovybė įieš
ko. nors ir labai palengva, kelių pla
tesnei konsolidacijai. Lietuvių Fron
to Bičiulių tarybos pirm. dr. K. Am 
brozaitis gal nebe reikalo lapkričio 
4 d. įvykusiame LFB susirinkime pa
stebėjo. kad ALTa yra reikalinga 
mūsų bendrinė organizacija, kad da
bartinis jos pirm. dr. K. Bobelis yra 
gal pats veikliausias iš visų pirmi
ninkų, kokius ALTa yra turėjusi, ta
čiau pastaroji turėtų sustabdyti 
Bendruomenės skaldymo akciją. 
Skaitydamas ALTos pernykščių me
tų suvažiavimo leidinį, visu* matai 
minint tik Reorganizacinę Bendruo
menę, kai tuo tarpu tikrosios, gyvo
sios LB net vardo bijoma. Antra ver
tus, PLB oficialaus organo “Pasaulio 
Lietuvio”, redaguojamo SL Barzdų- 
ko, puslapiuose vis randi atsišaudy- 
mų, kai tuo tarpu ALTos informaci
niai biuleteniai, redaguojami kun. J. 
Prunskio, stengiasi to nedaryti. Du 
didieji lietuviu draugai — W. An
derson ir kongr. E. Derwinski — 
ALTos bankete buvo apdovanoti 
“Encyclopedia Lituanica" ir šaulių 
ordinais.

DVIDEŠIMT VIENERI METAI
Lietuvos laisvės bylai daugiau 

draugų rasti, ypač laisvojo pasaulio 
intelektualų tarpe, nemažai padeda

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai: 

668. Narkevičius, Leonas, Mt.
Brydges $100

Įnašus papildė:
23. Otavos apylinkė iki 2.400 

367. KLB Rodney apylinkės
v-ba iki 400

444. Juzės ir Kazimiero
Valaičių iki 1.415

388. Butkus, Jonas, London iki 300 
408. Uždravis, Zigmas,

London, iki 200
507. Petrauskas, Edmundas,

London iki 200
508. Paškauskas, Petras,

Lambeth iki 400
3. Bersėnas, Juozas, Mt.

Brydges iki , 300
Palyginus naujųjų narių įnašus su 

senųjų įnašais, pastarieji daug spar
čiau žengia į priekį, šiame praneši
me turime tik vieną naują narį. Tu
rint mintyje 27.000 lietuvių, gyve
nančių Kanadoje, būtų lyg ir mažo
ka. Jeigu esame tikri Lietuvos sū
nūs dideli jos mylėtojai ir jeigu 
mums rūpi lietuvybės išlaikymas, ar 
neturėtume paklusti savo sąžinės 
balsui ir padaryti sprendimą? Nesu
kraukime visos savo išminties tik ki
šenėje — tėvynei maža tebus nau
dos. Dar šiandien stokime į Kanados 
Lietuvių Fondo narių eiles. Mokestis 
visam laikui tik $100.

Tačiau yra džiugu, kad Fondas tu
ri didelį talkininkų būrį, kurie iki 
šiol skyrė jam savo sumanumą, lai
ką ir telkė lėšas, norėdami metai iš 
metų paremti lietuviškos jaunimo 
veiklos polėkius, štai išskirtina ir 
pirmaujanti KLB Otavos apylinkė, 

“Lūgan Bowl” -
Jau kelinti metai tradicine tvarka 

įvyksta Londono ir Windsor© lietu
vių studentų organizuojamos žiemos 
futbolo rungtynės — “Toilet Bowl”. 
Pernai, kai Londonas organizavo, 
rungtynės buvo išplėstos — dalyva
vo ir Toronto studentai. Windsorie- 
čiai pageidauja palikti senąją tra
diciją, t.y. kad “Toilet Bowl” žaidy
nėse dalyvautų tik Londonas ir 
Windsoras. Windsorui pageidaujant 
ir sutinkant, rungtynės nukeliamos 
vėlesnei datai.

Londono Lietuvių Studentų Klu- 
bas sausio 17 d organizuoja naujas 
platesnio masto rungtynes — “Lū
gan Bowl”, šios rungtynės bus iš- 

ir anglų kalba leidžiamas akademinis 
žurnalas “Lituanus", einąs 21-uosius 
metus. Jame bendradarbiauja lietu
viai, latviai ir estai akademikai, o 
atskiromis progomis pakviečiami ir 
amerikiečiai įvairių sričių specialis
tai.

Per 20 metų susidarė 20 “Litua
nus” žurnalo tomų, apimančių per 
6.000 puslapių. Per tą laiką 70 
straipsnių buvo skirta literatūrai, 57 
— dailininkams, 14 — ekonomijai, 
38 — istorijai, 29 — kalbotyros rei
kalams, 15 — bibliografijai, 40 — 
įvairiems dokumentams ir t.t. Žurna
lo puslapiuose buvo aptartos 75 kny
gos, parašytos baltiečių ir išleistos 
anglų kalba. Per 20 m. išversta apie 
1000 lietuvių rašytojų kūrinių į ang
lų kalbą ir atspausdinta žurnalo pus
lapiuose. Taip daugiausia jaunesnio 
amžiaus lietuviai mokslininkai ir ki
tų sričių intelektualai sukrovė infor- 
macinį kraitį apie okup. Lietuvą ir 
išeivijoje gyvenančių mokslininkų 
bei kultūrininkų kūrybinius darbus 
6.000 psl. “Lituanus" guli dabar pa
saulio universitetuose, bibliotekose 
ir visos eilės intelektualų darbo ka
binetuose.

Finansinė “Lituanus” padėtis nė
ra labai stipri. Apie tai kalba žur
nalo administracija prieššventinia
me atsišaukime: “Kiekvienas, atsi
sakąs atnaujinti paramą “Lituanus” 
žurnalui, palieka tuštumą, kurios 
niekas neužpildys, nes tikrai nėra 
kam... Iš jaunesniųjų tarpo sąmo
ningų lietuvių likę tik lašelis jūro
je... Čia tėvai galėtų grąžinti mū
sų atžalas lietuviškam kamienui, už
prenumeruodami mūsų leidinius. Ka
lėdų proga “Lituanus” žurnalas siū
losi būti pasiųstas, kaip Jūsų dova
na, Jūsų parinktam asmeniui.. 
“Lituanus" adresas: 6621 So. Troy 
SL, Chicago, I1L 60629, USA.

Kokią reikšmę turi “Lituanus” 
žurnalas, patvirtina ir šie Simo Ku
dirkos žodžiai: “Vartau 1972 m. ru
dens “Lituanus” numerį, kuris buvo 
skirtas mano nesėkmingo bandymo 
pabėgti nuo sovietinio laivo aprašy
mui. Tuo laiku, uždarytas koncentra
cijos stovykloje, ne tik nežinojau, 
kad toks lietuviškas anglų kalba žur
nalas yra leidžiamas, bet ir neįsivaiz
davau. kad apie mane, eilinį jūreivį, 
kas nors rašytų, šiandieną esu lais
vas ir už savo laisvę esu dėkingas vi
siems. kurie mano išlaisvinimui dir
bo ar tai plunksna, ar demonstraci
jomis. Esu dėkingas to “Lituanus” 
numerio redaktoriams ir leidėjams, 
informavusiems apie mano nelaimę 
amerikiečius. Su kaikuriais iš jų su
sipažinau ir asmeniškai. Su dr. V. 
Vygantu, vienu iš “Lituanus” pradi
ninkų, redaktoriais — dr. A. Klimu,
J. Račkausku, administratorium J. 
Kučėnu... Remdami “Lituanus” re
miame ir Lietuvos laisvinimo darbą, 
remiame mūsų brolių Lietuvoje da
romas pastangas laisvei atgauti. Mes 
stojame ginti tuos, kuriuos pasmer
kė veidmainiai kvalifikuoti prokuro
rai ..

kurios įnašų kėlimu kruopščiai rū
pinasi Fondo įgaliotinis inž. A. Paš
kevičius. Gražiai lietuviškų reikalu 
supratime užsirekomenduoja ir KLB 
Rodney apylinkės valdyba. Pagerb
dami Juzės ir Kazimiero Valaičių, 
Mt Brydges, Ont., sidabrinę vedybų 
sukaktį, susirinkę jų giminaičiai, 
draugai, kaimynai ir pripuolamai at
vykę svečiai, reikšdami jų šeimai 
nuoširdžią pagarbą už draugiškumą, 
svetingumą ir artimumą, ypač už 
taip gražiai išauklėtą penkių jaunuo
lių studentišką šeimą (visi yra Ka
nados Lietuvių Fondo nariai), vie
toje dovanų ar gėlių sudėjo reikšmin
gą sumą KL Fondui. Aukojo $50: V. 
Sakas, Hamilton; $35: J. Bersėnas, 
Mt. Brylges; $30: A. G. E. Petraus
kai; $25: V. Ignaitis, Rodney, P. M. 
Genčiai, Mt. Brydges, M. L. Chai- 
nauskai, London, R. Miškinienė, 
London, B. Alf. Nakai, Detroit, J. 
Janulate, Detroit, P. Vaitiekūnas, Mt. 
Brydges; $20: Br, žolpis, Toronto, 
Br. Keburis, Strathrog, V. V. Gude
liai, London; $15: S. Kasparas, Eng
land; $10: J. Cegys, Arva, Ont., O.
K. Kudukis, London, M. Juodgalvie- 
nė. Taip pat didžiai brangintini lon- 
doniškiai E. Petrauskas, J. Butkus ir 
Z. Uždravis, iš Lambeth P. Paškaus. 
kas ir iš Mt. Brydges J. Bersėnas, ku
rie niekad nepamirtša L. Fondo bei 
lietuviškų reikalų, ir gali būti vi
siems gražiu pavyzdžiu.

Įnašai priimami lietuvių kredito 
kooperatyvuose Montrealyje, Hamil
tone ir Toronte arba siunčiami iždi
ninkui šiuo adresu: P. Bastys, 70 
Indian Grove, Toronto, Ont. M6R 
2Y4- KLF VALDYBA

futbolo rungtynės 
plėstos, ir tikimės, kad dalyvaus 
Windsoro, Toronto, Detroito ir gal 
Guelph bei Hamiltono studentų ko
mandos.

Rungtynės įvyks šeštadienį, sau
sio 17 d., tuoj po pietų. Po rungtynių 
yra planuojami pietūs žaidėjams ir 
žiūrovams parapijos salėje. Po to 
bus bendri Londono studentų klubo 
šokiai, į kuriuos kviečiamas tiek jau
nimas, tiek senimas. Programą atliks 
dar šiaurės Amerikai nematyta šo
kių grupė. Atvykstantieji į rungty
nes prašomi atsivežti “cheerleaders” 
ir kartu miegmaišius. Visiems atvy
kusioms nakvynės bus parūpintos.

Tolimesnius pranešimus prašome

WINDSOR, Ontario
DAUGIAKULTURIO CENTRO pa

talpų atidarymas įvyko 1975 m. lap
kričio 28 d. Centras savo funkcijas 
atlieka naujose patalpose, 737 Oul- 
lette Avė. Į atidarymo iškilmes atsi
lankė Kanados darbo ir daugiakul- 
tūrių reikalų min. J. Munro, žemės 
ūkio min. Whelan, Ontario vyriau
sybės atstovas Henderson, vietos at
stovai Kanados ir Ontario parlamen
tuose, miesto burmistras ir beveik 
visų tautinių mažumų atstovai. Kas
piną perkirpo min. J. Munro su mies
to burmistru ir Daugiakultūrio Cent
ro pirmininku N. Gorica (turkas). 
Ta proga burmistras paskelbė atei
nančią savaitę daugiakultūre savaite. 
Po trumpų kalbų svečiai apžiūrėjo 
susirinkimų salėje išdėstytų įvairių 
tautybių meno parodėlę, kurioje lie
tuviai, apyl. v-bos pastangomis, irgi 
turėjo savo skyrelį. Atidarymo nuo
taiką slėgė prieš kelias dienas spau
doje pasirodęs straipsnis apie Kana
dos vyriausybės paskelbtą projektą 
žymiai sumažinti paramą tautinių 
mažumų kultūros ir tradicijų išlaiky
mui. Ministeriui visų tautinių mažu
mų atstovai pareiškė griežtą protes
tą. Tuo klausimu ministeris pažadė
jo visus plačiau informuoti iškilmin
gos vakarienės metu. Vakarienė ir 
kartu italų klubo “Calabria” naujo 
pastato atidarymas įvyko gražioje 
naujoje salėje. Min. J. Munro savo 
labai neįtikinančioje kalboje bandė 
trumpai paaiškinti preižastis, priver
tusias keisti politiką. Esą spaudoje 
pasirodęs tuo reikalu straipsnis bu
vęs jo pranešimo iškraipymas. Atei
nančiais metais daugiakultūriams 
reikalams sąmata nebus sumažinta, 
tačiau pagrindinis dėmesys bus nu
kreiptas į tautinių mažumų diskrimi
nacijos panaikinimą. Dabar, pagal jį, 
didesnės ir stipresnės tautinės gru
pės sugeba gauti didesnes pašalpas, 
mažosiom grupėm teko tik trupiniai. 
Plačiau tuo reikalu pažadėjo paaiš
kinti spaudos konferencijoje, kuri 
dėl “nežinomų” priežasčių neįvyko. 
Aplamai atrodė, kad Kanados vy
riausybė, pagal populiarių išsireiški
mą, “is playing politics”.

Vakarienės metu pasirodė trijų 
tautybių meniniai vienetai: Windso
ro negrų išraiškos šokių grupė, suo
mių tautinių šokių grupė ir, lietuvių 
kvartetas “Aušra”. Kvartetas padai
navo dvi dainas ir liaudies dainų py
nę su dideliu pasisekimu.

PARODA. Kalėdų proga Daugia- 
kultūris Centras surengė tautybių 
parodą Windsoro “Utilities Comm.” 
lange. Langas nėra labai didelis, tad 
ir eksponatams vieta labai ribota. 
Lietuviams skirtame skyriuje M. 
Dumčienė ir J. Kuraitė skoningai iš
dėstė audinių, keltą medžio drožinių, 
papuoštą eglutę su samanose “au
gančiais” grybais, ši parodėlė truko 
visą švenčių laikotarpį.

KALĖDINIS KONCERTAS. 1975 
m. gruodžio 19 d. Windsoro miesto 
salėje — Cleary Auditorium įvyko 
tautinių grupių kalėdinis koncertas. 
Jo atidaryme lietuviams atstovavo 
Br. Barisų dukrelė ir sūnus, nešda
mi lininę staltiesę, plotkelę ir žiups
nelį šieno. Programoje, dėl atosto
gų išvažiuojančio jaunimo, lietuviai 
nedalyvavo.

KŪČIOS. 1975 m. gruodžio 14 d. 
šv. Kazimiero parapijos salėje mūsų 
jaunosios tautinių šokių grupės na
riai ir jų tėvai surengė bendras Kū
čias, kuriose dalyvavo beveik visi ak
tyvūs windsoriškiai tautiečiai ir ke
letas svečių iš Detroito. Kūčias pra
dėjo kun. D. Lengvinas, paskaitęs tai 
progai pritaikintą ištrauką iš šv. 
Rašto ir sukalbėjęs trumpą maldą. 
Svečiai buvo skaniai pavaišinti visais 
12 patiekalų. Trumpą žodį tarė v-bos 
pirm. J. Kuraitė, svečias iš Detroito
J. Atkočaitis. Grupės vadovei E. 
Holmes - Stanevičiūtei šokėjų vardu
L. Tautkevičiūtė išreiškė padėką už 
jos darbą ir įteikė gražių gėlių. E. 
Holmes savo kalboje padėkojo šokė
jams ir visiems prisidėjusiems prie 
Kūčių vakarienės paruošimo. Grupė 
yra pasiryžusi dalyvauti tautinių šo
kių šventėje Čikagoje. Po vakarie
nės padaryta rinkliava šios grupės 
kelionės išlaidoms padengti. Surink
ta gana graži suma. Vakarienės me
tu buvo svarstomas klausimas, ar 
Windsoro lietuviai dalyvautų Dau
giakultūrio Centro planuojamoje 
Folkloramoje (pan. į Toronto Kara
vaną) 1976 m. birželio pabaigoje. Tai 
būtų pirmas tokio pobūdžio įvykis 
Windsore. Provincinė vyriausybė ry
šium su Kanadoje įvyksiančia sporto 
olimpiada iš Wintario loterijos pel
no skiria nemažą sumą lėšų tokio 
pobūdžio projektams. Susirinkusieji, 
kurie sudarė didelę daugumą apy
linkės lietuvių, šiam projektui pri
tarė.

PAULIUS KURAS, Windsoro jau
nimo atstovas, išvyko j jaunimo kon
gresą P. Amerikoje. Taipgi ta pro
ga iš Windsoro į P. Ameriką išskri
do p.p. Naikauskai su dukra Rita ir 
p.p. R. Dumčiai su dukra Lina. Ke
letas šeimų trumpesnėm atostogom 
išvyko į Floridą.

JAU PASIRODĖ Londono studen
čių kvarteto “Rasa” dainų plokštelė, 
įsigijusių komentarai labai geri. 
Reikia tikėtis, kad ši plokštelė bus 
kiekvieno lietuvišką dainą mėgstan
čio tautiečio plokštelių rinkinyje.

ATITAISYMAS. "TŽ” 50 nr. įraše 
po "Aušros” kvarteto nuotrauka vie
toje I. čerškutės turėjo būti I. Ja- 
kubaitytė-čerškienė.

sekti “T. žiburiuose”.
A. J. Bersėnas,

Londono Lietuvių Studentų Klubo
valdyba

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ME

TINĖS 1975 m. lapkričio 22 d. slo
vakų salėje buvo labai iškilmingai 
paminėtos. Oficialią dalį pradėjo 
pirm. P. Polgrimas ir pakvietė visus 
sustoti vėliavų pagerbimui. Buvo 
įneštos salėn vėliavos — Kanados, 
Lietuvos, ramovėnų, šaulių ir skau
tų. Sol. V. Petkus sugiedojo Kana
dos himną, pianinu palydint G. Kar- 
sokienei. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Liauba, OFM. Istorinio pobūdžio 
paskaitą skaitė mokyt. Pr. Karalius 
iš Klevelando. Taupant laiką, iš vie
tinių kalbėjo tiktai apylinkės valdy
bos pirm. A. Ališauskienė. Po to bu- 
pagerbti savanoriai-kūrėjai ir garbės 
svečiai, prisegant po baltą chrizan
temą. Kun. J. Liauba, OFM, pakel
tas į ramovėnų garbės narius. Taip 
pat atskirai pagerbta V. Alonderie- 
nė, garbės narė, pasiuvusi vėliavą, 
jos krikšto motina, birutininkė. Ji 
įnešė salėn vėliavą ir ją išnešė. Ofi
cialioji dalis baigta Tautos himnu.

Meninę dalį atliko Klevelando ra
movėnų choras, vadovaujamas sol. J. 
Kazėno, akompanuojamas G. Korsa
kienės. Pirmoje dalyje girdėjome 
lietuvių kompozitorių dainas, antro
je — daugiausia tarptautinius kūri
nius. Choras visus žavėjo savo dai
navimu, juoba, kad jo nariai turi 50 
metų dainavimo patirtį. Choras tu
ri net 5 solistus: Julių ir Bronių Ka
zėnus, Aleksą Liutkų, Vacį Petkų ir 
Antaną Kavaliūną. Br. Kazėnas, Ju
liaus sūnus, vadovauja 300 studentų 
chorui Klevelando un-te.

Meninė dalis užbaigta ramovėnų 
pirmininko padėkos žodžiu Kleve
lando ramovėnų chorui.

Pramoginei daliai grojo torontie- 
čio J. Adomaičio muzika. Choro, sa- 
vanorių-kūrėjų ir garbės svečių vai
šėmis rūpinosi ponios: O. Šukienė, 
V. Alonderienė, P. Kalainienė, B.

® NUOMOS 
PRIEŽIŪRA

SVARBUS PRANEŠIMAS
Jeigu sudarėte naują nuomos sutartį, kuri įsigaliojo 1975 m. liepos 30 — gruodžio 31 dieną (imtinai) 

laikotarpyje, turėtumėte žinoti apie du pagrindinius nuostatus naujame Ontario įstatyme "Residential 
Premises Rent Review Act". Maksimalinis nuomos pakėlimas pagal minėtą sutartį negali būti didesnis 
kaip astuoni nuošimčiai nuo paskutinio pilno nuomos mėnesio prieš 1975 m. rugpjūčio 1 dieną, nebent 
savininkas gautų Nuomos Priežiūros pareigūno sutiki mą dėl augštesnės nuomos kainos.

Jei savininkas ir nuomininkas susitartų dėl didesnio nuomos mokesčio pakėlimo, viršijančio aštuonis 
nuošimčius 1975 m.liepos 30 — gruodžio 31 dienos laikotarpyje, —privalo surašyti sutartį pagal žemiau 
nurodytą formą nevėliau 1976 m. sausio 17 dienos. Abi šalys turi pasilaikyti tokios sutarties nuorašus. 
Tam reikalui galima pasinaudoti žemiau išspausdinta forma arba jos kopija.

Pasirašydamas nuomos sutartį, nuomininkas atsisako teisės ginčyti nuomos pakėlimą tame laikotar
pyje ir taip pat atsisako teisės į nuomos nuolaidą, kaip numatyta įstatyme, ir gali gauti tik tokio dy1 
džio nuolaidą, kuri yra pažymėta sutartyje, jeigu ji iš viso yra numatyto.

Tokia nuomos pakėlimo sutartis, liečianti nuomos kainą, negali būti taikoma jokiam laikotarpiui 
po 1975 metų gruodžio 31 dienos. Taipgi ji nereiškia, kad nuomininkas atsisako savo teisės ginčyti nuomos 
kainą, mokamą po tos datos. Ji taip pat neatleidžia savininko nuo pareigos gauti nuomos kainų priežiū
ros pareigūno patvirtinimą, jei nori po tos datos pakelti nuomos mokestį daugiau kaip aštuonis nuo
šimčius nuo pilno mėnesio sumos, mokėtos už patalpas, kurios buvo išnuomotos prieš 1975 metų rug
pjūčio 1 dieną.

•Sekantieji pranešimai nurodys kur gaunamo informacinė literatūra apie Nuomos Priežiūrą, kur ati
darytos įstaigos ir kur gaunamos formos. Kol Nuomos Priežiūros veikimas bus sutvarkytas, prašoma nesi
kreipti. Dėl papildomų šios formos egzempliorių ra šykite: Rent Review, Box 580, Postal Station F, 
Toronto, M4Y 2L8.

AGREEMENT
Agreement respecting rent payable 

between July 30,1975, and December 31. 1975 inclusive.

This is to confirm that ’ _____________________ as landlord, and
(Landlord s name)

,T 1 .. , <>s tenant, hereby agree that the rental rate(Tenant s name)

for the residential premises located at
(Address of rental unit)

shall be $ per during the period
*rent) (week month) (Commencement date of rent agreement)

December 31.1975. and that the amount, it any. that is to be rebated to the tenant for excess rent paid 

during that pericxl is $
• i Rent paid m excess of agreed to amount)

The tenant may revoke this agreement at any time within 30 days of the date of signing.

Dated this—------ day of .197
(’Date of signing this agreement)

LANDLORD / tfmant

' REVOCATION
1 he attached rent increase agreement dated (he (|av

(Date of signing the agreement)

— 197 . is hereby revoked.,

Dated this- day of

WtTNESS -- ------ -- --------- TENANT

S) Province of Ontario

M. K. Čiurlionio sukaktis buvo paminėta plačiu mastu Niujorke. Jame jungtinis choras, diriguojamas V. Mamai- 
čio ir Vyt. Kerbelio, atliko M. K. Čiurlionio harmonizuotas dainas. Chorą sudarė: Apreiškimo, Angelų Karalienės, 
Sv. Petro bei Povilo ir Viešpaties Atsimainymo parapijų chorai. Kalba — dail. V, K. Jonynas Nuotr. P. Ąžuolo

Jokūbonienė, p. Paukštienė, D. Dau
ginienė, A. Ališauskienė, p. Jasuda- 
vičienė, K. Jasevičienė, O. Meškaus
kienė. Jos paruošė vaišes savo lėšo
mis. Visų kitų minėjimo dalyvių vai
šėmis rūpinosi p. Polgrimienė, vai
šių iniciatorius J. Alonderis ir vai
šių rėmėjas J. Girevičius.

Loteriją pravedė P. J. Skeivelai,
S. Galdikienė, Z. Jakubonis. Laimės 
staliuką, $20 vertės, paaukojo K. 
Galdikas, kitą staliuką, $18 vertės, 
sudėjo 5 asmenys, {ėjimo bilietais 
rūpinosi A. Gverzdys, bufetu — K. 
Galdikas, p. Bogužis ir p. Jasudavi- 
čius. Daugelis asmenų suaukojo lo
terijai piniginių ir daiktinių laimi
kių.

Slovakų salė buvo labai gražiai 
papuošta lietuviškais simboliais, vė
liavomis, paveikslais ir gėlėmis. Tuo 
pasirūpino V. Alonderienė.

Lapkričio 23, sekmadienį, Kleve
lando ramovėnų choras pamaldose 
negalėjo dalyvauti, nes būtų reikė
ję mokėti autobusui už dvi dienas.

Rengėjai džiaugiasi gražiai pavy
kusią švente ir nuoširdžiai dėkoja vi
siems dalyviams, svečiams ir ypač 
talkininkams, prisidėjusiems darbu’ 
bei lėšomis prie to minėtino paren
gimo. Koresp.

SUDARYTA NAUJA KLB St. 
Catharines apylinkės valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Anelė 
Ališauskienė (176 Lake St., St. Cath
arines, Ont. L2R 5Y9), vicepirm. 
Felicija Janušonienė, sekr. Marija 
Setkuvienė, ižd. Vanda Alonderienė, 
narė Ona Meškauskienė.

TAUTOS FONDO įgaliotiniu ma
loniai sutiko būti Juozas Paukštys, 5 
Thorndale Ave., St. Catharines, Ont.

SPORTINIS “KALAKUTŲ” šau
dymas, organizuojamas Niagaros 
pusiasalio ramovėnų, įvyko 1975 m. 
lapkričio 8 d. V. Bieliūno sodybo
je, Welland, Ont. Buvo sudarytos 8 
serijos po 5 šaudytojus kiekvienoje. 
Laimėjo prizus pagal taškų daugu
mą: V. Bieliūnas — 28, Z. Jakubo
nis — 30, A. Šukys — 30, J. Skei- 
velas — 31, J. Vyšniauskas — 32 
iš 36 galimų taškų. Sporto mėgėjas

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintos plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191
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Operos rūmai - lietuviu simbolis
JAV spaudoje (Poughkeepsie 

Newspapers, Inc.; gautoje iškar
poje data nenurodyta) pasirodė 
Peter Osnos straipsnis iš Vil
niaus “Opera House is a Symbol 
to Lithuanians”. Sis amerikietis, 
“Washington Post” bendradar
bis, jau nekartą rašęs apie Bal
tijos valstybes, atpasakoja savo 
įspūdžius bei pokalbius su lie
tuviais “intelektualais”. Vienas 
jų pareiškęs: “Esame maža ša
lis, apsupta didelių galybių. Mes 
niekad negalėtume gyventi vie
ni. Mažiausiai, ką galėtume pa
sakyti, mes turime bent kultū
ra”.

Autorius, paminėjęs, kad Bal
tijos valstybės buvo rusų užim
tos ir įjungtos Sovietų Sąjungon 
prieš 34 metus, pastebi, kad per 
tą laiką jose įsitvirtino Krem
lius, tačiau tautinis šių žmonių 
jausmas reiškiasi atgijusiu do
mesiu vietinei kultūrai.

Baigusieji 400 metų senumo 
Vilniaus universitetą esą tvirti
na, kad lietuvių kalbos bei lite
ratūros studijos yra tokios po
puliarios, kad jas baigusiems 
sunku rasti darbą toje srityje. 
Tradicinės dainų šventės išsiplė
tė į vieną bendrą festivalį, ku
riam ruošiamasi 13 mėnesių. 
Batiko meno darbai, atlikti lie
tuvių menininkų, turbūt geriau
si už Azijos ribų. Jų pareikala
vimas esąs didelis.

Vilniaus centre, ant tylios 
Neries upės krantų, stovi dailūs 
operos rūmai. Vietiniai žmonės 
esą tikisi, kad jie bus geriausių 
pasaulio operų salių tarpe. Juos 
suprojektavo geriausias Lietu
vos architektas. Atrodo didingai 
ir kartu dailiai. Statybos darbus 
atliko vietiniai darbininkai per 
devynerius metus. “Mes stengia
mės, kad viskas būtų kuo geriau
sia” — pareiškė vienas parei
gūnas. Trūkstamos medžiagos, 
kurių nėra krašte, taip pat kai- 
kurie specialistai buvo impor
tuoti iš svetur. Teatro statyba 
kainavusi 6 milijonus dolerių, 
kurių gerą dalį Lietuva sumo
kėjusi iš savo užsienio valiutos 
išteklių. Lankytojas tuojau pa
junta, kad šis pastatas lietu
viams reiškia žymiai daugiau 
nei paprasta operos salė.

Specialus lietuvių stilius ma
tyti ne vien mene ir literatūro
je. Rusuose populiarus yra po
sakis “keliauju į Vakarus”, reiš
kiąs į Baltijos kraštus. Ir iš tik
rųjų juose matyti pėdsakai šimt
metinės įtakos — Lenkijos, Vo
kietijos, Švedijos.

Kavinės bei restoranai su už

Du pagrindiniai aktoriai Larry Tuff ir Lina Verbickaitė po J. Jankaus dra
mos “Peilio ašmenimis“ vaidinimo Lawrence Centre salėje Toronte

Nuotr. M. Borusienės

darom kertėm čia labiau mėgs
tami nei standartinės banketų 
salės, rusų pastatytos. Amati
ninkų sugebėjimai tebėra mato
mi mažose batsiuvių ir siuvėjų 
įmonėse, išdėstytose medžiais 
apsodintose Vilniaus gatvėse.

Katalikų Bendrija seniau bu
vusi vyraujanti krašto jėga. Pa
sak dabartinių pareigūnų, pusė 
senosios kartos gyventojų ir da
bar tebėra uolūs tikintieji.

Standartinius sovietinės staty
bos planus rezidenciniuose ra
jonuose lietuviai esą kiek modi
fikavo — įnešė daugiau įvairu
mo, statydami juos nevienodo 
dydžio ir pridėdami, kur galima, 
pagražinimų iš medžio.

Aplinkos sutvarkymas laiko
mas pirmaeiliu dalyku. Pernai 
(1974 m.) Lazdynai, kur gyvena 
42.000 asmenų, gavo Lenino 
premiją kaip geriausias rajonas 
Sov. Sąjungoje.

Trumpai tariant, Lietuva tu
ri savitą tapatybę — savo kalbą, 
muziką, meną, architektūrą ir iš 
dalies gyvenimo būdą. Tačiau 
antra vertus, visame krašte pa
stebima sovietų hegemonija — 
nuolat matomas pripažinimas, 
kad yra linija, kuri negali būti 
peržengta.

“Kas yra nacionalizmas?” — 
klausė vienas jaunas intelektua
las. Anot jo, jis yra tada, “kai 
galvoji vien apie savo valstybę 
ir savo tautą. Mes nesame nacio
nalistai. Mes, lietuviai, mano
me, jog turime duoti savo įnašą 
visoms sovietų tautoms”.

Pagal 1970 m. Sov. Sąjungos 
gyventojų surašymą, joje yra 
103 nerusų tautinės grupės, t.y. 
47% visų krašto gyventojų. 
Daugelis jų gyvena savose sri
tyse. Amerikiečiai savo pokal
biuose esą linkę visus Sov. Są
jungos gyventojus laikyti ru
sais, bet tai netikslu. Jų tarpe 
yra kazokai, turkmėnai, uzbe
kai ir kitos Vidurio Azijos tau
tos, o Baltijos srityje — lietu
viai, latviai ir estai.

Sis straipsnis, kaip matyti iš 
atpasakojimo, parašytas žmo
gaus, gana gerai pažįstančio pa
vergtos Lietuvos problemas. Jo 
perteiktos nuotaikos bei mintys 
plaukia daugiausia iš oficialių 
sluogsnių, nors jie ir vadinami 
“intelektualais”, nes užsienie
čiai. nemoką lietuvių kalbos, ne
gali pasiekti kitokių lietuvių. 
Dėlto neišvengiamas buvo sovie
tinis “nacionalizmo” aiškinimas 
ir prievolė įnašo Sov. Sąjungai. 

Sk.

I
Kai kalbame apie Lietuvos 

laisvės kovotojus ar kovotojus 
už lietuvybę, pirmoj eilėj išky
la ginklo kariai — ginklu mū
šiuose gynę tėvynės laisvę ar jos 
teises į savitą kultūrą. Tokių 
vyrų ir moterų turėjome daug 
istorijos būvyje. Bet tragikos 
paliesta mūsų tauta turėjo ir to
kių kovotojų (bei turi), kurie ne
mažiau kovojo už tas pačias ver
tybes ne šalto plieno ginklais. 
Kun. Strazdelis, vysk. Valan
čius, Vincas Kudirka ir visa eilė 
kitų buvo kovotojai pilna to žo
džio prasme.

Petras Maldeikis į tokių kovo
tojų eilę yra įrikiavęs ir prela
tą Mykolą Krupavičių, kuriam 
savo neseniai išleistoje “Myko
lo Krupavičiaus” monografijoje 
net suteikia “lietuvio veikėjo, 
kovotojo ir išeivijos žadintojo” 
simbolio poaugštį (11 psl,). Mo
nografiją perskaičius, lengva su
prasti, kad simbolio vardas yra 
ir giliai prasmingas, ir užtarnau
tas.

II
Knygoje susitinka dvi pana

šios ir kartu skirtingos asmeny
bės. Autorius Maldeikis yra ge
rokai už Krupavičių jaunesnis 
pedagogas, mokslininkas, eilės 
knygų ir studijų autorius, auklė- 
tojas-praktikas, visuomeninin
kas, politinis teoretikas. Krupa
vičius — kunigas, politikas- 
praktikas, valstybininkas, visuo
menininkas, taipgi knygų ir dau- 

• gelio straipsnių autorius. Abu 
lietuviai, abu krikščionys demo
kratai, abu Krupavičiaus pasku
tinio dešimtmečio kaimynai. 
Abu darbo pelės, abu giliai tikį 
krikščioniškosios demokratijos 
grožiu ir paveikumu, lietuvybės 
misija ir tautos nemarumu.

Nenuostabu todėl, kad pana
šumai ir skirtumai išsiliejo kny
goje prasmingu vientisumu pie
šiant Krupavičiaus gyvenimo ir 
veiklos ypatingai spalvingą pa
veikslą.

III
Mykolas Krupavičius, jei šian

dien būtų gyvenęs, spalio 1 d. 
būtų šventęs 90 metų amžiaus 
sukaktį. Vietoje to gruodžio 4 d. 
minėsime to didžio lietuvio, Lie
tuvėlės mylėtojo, penktąsias 
mirties metines.

Amžiaus prasme Krupavičius 
ne šiandienos žmogus. Didžiu
ma dabartinių lietuvių dar ne
buvo gimę, kai Krupavičius jau 
kovojo už lietuvišką raštą, kul
tūrą, už laisvę anais pilnais su
krėtimų ir nežinios laikais. Ta
čiau idėjine prasme jis daug ar
timesnis šiandienos kartoms, 
negu laisvos Lietuvos karta, 
nes jo ir mūsų darbo bei gyve
nimo sąlygos turi daug panašu
mo. Autorius todėl turėjo ne
lengvą uždavinį: supažindinti vi
suomenę su Krupavičiaus gyve
nimo ir veiklos visuma, nors ta 
visuomenė jį dar prisimena bent 
senatvės šešėliuose. Istorinė 
perspektyva dar pertrumpa, ne
visi šaltiniai prieinami, kaiku- 
rie sprendimai ir veiksmai dar 
“karšti”, supami kontroversijų.

Knygą porą kartų perskaičius, 
galima drąsiai tarti, kad Mal
deikis savo uždavinį atliko pasi
gėrėtinai. Jis neišsiliejo į de
tales, praplaukė pro ilgų verti
nimų pagundas, išvengė pane
girikos ir tuščiažodžiavimo sriau
tu. Jo monografijoje Krupavi
čius atgimė dinamiškas, gyveni
miškas ir žmogiškas. Toks buvo 
autoriaus uždavinys, ir jis jį iš
sprendė tiksliai.

IV
Padalinęs knygą į šešias da

lis ir 38 skyrius bei daugelį 
poskyrių, Maldeikis pirmose 
penkiose dalyse seka Krupavi
čiaus gyvenimą ir veiklą nuo 
Igliškėlių iki Cicero, nuo pra
džios mokyklos mokytojo vietos 
iki kone patriarchalinio poaugš- 
čio, chronologine srove. Tauso
damas vietą ir puslapius, auto
rius seka Krupavičių per moky
tojų ir dvasininkų seminarijas, 
per Petrapilio akademiją į kuni
gystę, darbą su jaunimu ir dar
bininkais Rusijoje, Estijoje; bė
ga kartu su juo slaptais keliais 
Į Lietuvą. Kopia kartu su juo 
politiko ir valstybininko pako
pomis į krikščionių demokratų 
partijos ir valdžios viršūnes, 
triumfuoja dėl žemės reformos 
pasisekimo, liūdi kartu Lietu
voje demokratijai merdint. Se
ka jį raudonojo tvano metu, ko
voje su naciais, jų kalėjime, 
tremtyje, VLIKo priekyje, PLB 
kūrime, pagaliau amžiaus ru
dens metais amerikinėje išeivi
joje.

Autoriaus žodis “nesparnuo- 
tas”, nepoetiškas, nedraminis. 
Tačiau gal kaip tik dėlto pasako
jimo stilius yra arčiau paties 

Krupavičiaus gyvenimo ir veik
los stiliaus. Graži, švari lietu
vių kalba, santūrūs pasakojimo 
rėmai, nepertempti nei sakiniai, 
nei pastraipos, nei paskiri įvy
kiai daro pasakojimą lengvai 
skaitomą. Svambiausia, junte 
juntamas geras medžiagos išstu
dijavimas ir pažinimas teikia 
veikalui autentiškumo. (Šių eilu
čių autorius turėjo progų ke
liais atvejais stebėti autoriaus 
medžiagos kaupimo ir šaltinių 
tikrinimo procesą).

V
šeštoje dalyje autorius trum

pais skyriais analizuoja būdin
guosius Krupavičiaus asmenybės 
ir veiklos bruožus. Čia jis įieš
ko versmių, iš kurių kilo Kru
pavičiaus tėvynės meilė, kuni
gystės samprata, jo iškalba, raš
tai, jo moralinės, politinės pa
žiūros ir t.t. Kiekvienas skyrius 
ir poskyris taupus, bet gilus, iš
vados tikslios, logiškos, psicho
logiškai pagrįstos. Jei pirmosios 
dalys teikė monografijai pločio 
ir apimties dimensiją, ši pasta
roji teikia gylio perspektyvą.

Knygą praturtina ir (nors ne
pilna) Krupavičiaus bibliografi
ja, vardynas, švariai atliktas 
techniškas darbas ir skoningas 
apipavidalinimas, pradedant ori
ginaliu viršeliu. Yra ir visa eilė 
nuotraukų, nors jų galėtų būti 
ir gausiau.

Išskirtinai pažymėtinas auto
riaus nevengimas lukštenimo 
klausimų, susijusių su Mykolo 
Krupavičiaus veikla, kurie kai- 
kieno laikomi kontroversiniais. 
Tarp tokių čia pažymėtume 
gruodžio 26 d. perversmą, VLI
Ko — diplomatų santykius pir
maisiais VLIKo gyvavimo me
tais, Krupavičiaus nusistatymą 
LFB ir katalikų politinio skili

Taip nebuvo sapnuota
Tai paroda, kuri įvyko 1975 m. 

lapkričio 23 d. Delhi miestelyje, pa
šonėje Tillsonburgo ir London, 
Ont. Tai vietovė, kurioje susispietę 
mūsų išeivijos lietuviai — tabako 
augintojai. Nemačiusiems šios vieto
vės gali atrodyti, kad ūkis lieka 
ūkiu. Bet joje klesti kultūringas ir 
gražus gyvenimas. Kaimynai lenk
tyniauja vienas su kitu, kad gra
žiau galėtų susitvarkyti. Jie visoke
riopai prašoka miesčioniškąjį mūsų 
gyvenimą. Jų trobesiai spinduliuoja 
iš vaismedžiais apaugusių sodybų, o 
kaikur — iš amžinai žaliuojančio pu
šyno. Čia volungės ir kiti įvairia
spalviai paukščiai savo giesmes trau
kia: “Paskubėk, paskubėk — vėliau 
pailsėk ...” čia upeliuose žalsvos ly
dekos ir ešeriai neršti. Pabaidytos 
kurapkos iš pakelės dirvonų būriais 
laksto.

Visa tai primena tėvynę Lietuvą 
— tėviškės žaliuojančias pievas, so
dybas ir laukus. A. Baranauskas sa
kytų: “Tarytum šakomis šnibžda me
džių kalba šventa ir žvaigždelės ple
vena, gaili rasa krenta. Todėl ir šir
dyje visos pajautos nutyla, ramiu ty
kumu, malda, dūšia dangun kyla”.

Penktadienis. 2 v.p.p. jau buvo
me mūsų globėjos Petrės Laureckie- 
nės sodyboje. Ant namo durų kabo
jo raštelis: “Atsiprašau, Brangieji, 
raktas pakabintas ant medžio, aš 
tuojau sugrįšiu.” Pro durų plyšius 
veržiasi sugruzdintų svogūnų kva
pas. Netrukus sugrįžo ir šeiminin
kė. Pirmiausia atsiprašė ir nusi
skundė, kad taip ilgai reikėjo sė
dėti eilėje, susišukuoti plaukus. Pra
sidėjo vaišės ir pokalbiai apie jau
nystės ir dabartinius laikus. Mat, 
visi mokėmės toje pačioje Skuodo 
gimnazijoje.

Šeštadienis. Rytą su globėja Lau- 
reckienc važiuojame į kleboniją dėl 
salės. Maloniai pasitinka mus klebo
nas kun. dr. J. Gutauskas. Aprodė 
parapijos salę ir vietą, kurioje paro
dos rodiniai galės būti išstatyti. Ža
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mo klausimu, jo nuomonę LB 
veiklos bei vadovavimo klausi
mais ir pan. Maldeikis klausi
mus nagrinėja, pasiremdamas 
autentiškais šaltiniais, santūriai 
ir su deramu rimtumu.

Baigiant negalima nepaminė
ti ir dar vieno fakto, kuris krin
ta dėmesin knygą perskaičius, 
būtent, Krupavičius netelpa į 
vieną tomą. Tą, geriau kaip 
skaitytojas, jautė ir autorius. 
Krupavičiaus asmenybė, jo 
veikla, jos atskiri laikotarpiai, 
epizodai neįspraudžiami į vieno 
tomo rėmus. Jau nekalbant apie 
tuos vadinamuosius kontrover
sinius klausimus, gilesnių ir pla
tesniu studijų reikia apie Kru
pavičiaus žemės reformą, jo va
dovavimą Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijai, jo veiklą 
Valstybės Taryboje, Lietuvos 
seimuose ir t.t. Juk kiekviena ši 
tema iš tikrųjų reikalauja vis 
naujos knygos — naujos studi
jos. O kur Krupavičiaus gausūs 
laiškai, kalbos, kurioms retas 
oratorius prilygo, raštų surinki
mas ir perspausdinimas, paga
liau nespausdintų raštų išleidi
mas. Savo idėjiniams įpėdi
niams jis paliko didį ir turtingą 
palikimą, bet ir nemažesnį įpa
reigojimą.

Vienok Maldeikio knyga yra 
ypatingai vertinga ir pati savy
je kaip vientisas, išskirtinio ly
gio veikalas ir kaip kelrodis bū
simiems Mykolo Krupavičiaus 
gyvenimo ir veiklos tyrinėto
jams. Ji turėtų rasti vietą kiek
vieno lietuvio knygų lentynoje.

A. J. K.
Petras Maldeikis, MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS. Išleido Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga. 
“Draugo” spaustuvė. Viršelis 
dail. Petro Aleksos. Čikaga 1975 
m., 493 psl. Kaina $15.00.

dėjo viską padaryti, kad paroda ge
rai pareitų. Jokio atlyginimo, jokio 
užmokesčio...

Vakare nuvykome į lenkų salę, 
kur apylinkės šauliai surengė Lietu
vos kariuomenės šventės minėjimą. 
Matėme gražiai šokančius ir dainuo
jančius svečius — Londono jau
nimą.

Sekmadienis. 9 v.r. nuvykstame į 
Mišias. Daugiausia renkasi anglai, 
tačiau ir juos klebonas kun. dr. J. 
Gutauskas paparašė aplankyti mūsų 
parodą.

Pagrindinės pamaldos įvyko 11 v. 
ir baigėsi 12 v. Po šių pamaldų kle
bono pakviesti tautiečiai suėjo į pa
rapijos salę. Stp. Jakubickas savo 
gražiu žodžiu atidarė medžio šaknų 
skulptūros parodą. Po to, begirkšno- 
jant kavutę, prasidėjo parodos ap
žiūrinėjimas. Pokalbiuose buvo gir
dėti geri atsiliepimai. Prasidėjo pir
kimas. Pirmoji išeina “Gedimino pi
lis”, po to “Pasaulio ašis” ir dar 
kažkas už keturių skaitlinių čekį. Po 
to seka “Vizija", “Kontrastas” ir 
daugelis kitų. Mes niekuomet to ne- 
sitikėjom. Per porą valandų parduo
tos 26 skulptūros. Buvo malonu padė
koti gerb. klebonui Gutauskui už to
kią visapusišką pagalbą, taip pat 
Stp. Jakubickui už atidarymo žodį.

Nuoširdžiai dėkojame poniai Pet
ronėlei Laureckienei už visokeriopą 
globą ir dovanas, p.p. Jurėnams už 
vaišes ir dovanas (jie jau iš supa
kuotų rodinių nupirko dviejų pėdų 
varlikę savo brangiems jaunave
džiams — sūnui ir marčiai, o mums 
magaryčioms pridėjo visą bačkikę 
silkių). Ačiū p.p. Čiuprinskams už 
vaišes. Taip pat ačiū visiems, kurie 
mus kvietė pasisvečiuoti, bet sąly
gos nebeleido tais malonumais pa
sinaudoti.

Nuoširdus ačiū visiem pirkėjam ir 
visiem atsilankiusiem už visokeriopą 
paramą. Nuoširdžiausi linkėjimai vi
siems nuo mūsų abiejų —

P. Baltuonis

M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMĄ 
Hartfordo universiteto Millard salė
je surengė LB Connecticut apygar
dos valdyba, vadovaujama pirm. Gin
to Žemaitaičio. Pranešimą "M. K. 
Čiurlionis — tapytojas” padarė Wel
lesley kolegijos prof. dr. Stasys 
Goštautas, meno kritikas. Dalyvius 
jis supažindino su M. K. Čiurlionio 
kūryba bei atskirais jo paveikslais, 
parodė keletą skaidrių. M. K. Čiur
lionio muzikinės kūrybos apžvalgą 
padarė ir jo atskirus kūrinius apta
rė Hartt kolegijos profesorius ir sim
foninio orkestro vadovas Vytautas 
Marijošius. Dešimt M. K. Čiurlio
nio preliudų atliko pianistė Aldo
na Kepalaitė, styginį kvartetą — 
Hartt kolegijos kvartetas. Programai 
vadovavo Zita Dapkienė. Minėjimo 
proga rūmų koridoriuose buvo su
rengta M. K Čiurlionio darbų repro
dukcijų paroda. Minėjimui skirta 12 
psl. programa dalyvius lietuvių ir 
anglų kalbomis supažindino ne tik 
su M. K .Čiurlioniu, bet ir su jos 
atlikėjais.

PIANISTĖ ALDONA KEPALAI
TĖ. susilaukusi plataus pripažini
mo amerikiečių spaudoje, lietuviams 
skirtame koncerte Niujorke, Kultū
ros židinyje, atliko K. V. Banaičio, 
L. Beethoveno, G. U. Faure, C. De
bussy, M. Ravelio, F. Šopeno kūri
nius. Koncerto klausėsi apie 300 da
lyvių.

LILIJA ŠUKYTĖ, Bavarijos ope
ros Muenchene solistė, antrą kartą 
gastroliavo Šveicarijos Ciuriche. Šio 
miesto operos teatre ji atliko pagrin
dinį soprano vaidmenį W. A. Mocar
to “Figaro vestuvėse”. Opera buvo 
dainuojama itališkai. Spauda mūsų 
tautietę įvertino nepaprastai palan
kiais atsiliepimais.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
1975 m. meninės fotografijos paro
doje Čikagos Jaunimo Centre daly
vavo 49 fotografai su 298 darbais, 
pradedant profesijonalais ir baigiant 
pirmuosius žingsnius žengiančiais 
mėgėjais. Vertintojų komisija — 
dail. A. Kurauskas, skulptorius P. 
Aleksa, fotografai K. Izokaitis ir U. 
Juodvalkis premijavo po tris foto
grafus spalvotų ir nespalvotų nuo
traukų grupėse. Už spalvotas nuo
traukas I premiją laimėjo Romas 
Bartuška, II — Aurelijus Prapuo
lenis, III — Teresė Gaidelytė. Už ne
spalvotas (balta-juoda) nuotraukas I 
premija paskirta Juozui Salučkai, II 
— Giedrei Vaitienei, III — Eugeni
jui Būtėnui. Premijoms $300 parūpi
no dr. Stasys ir Milda Budriai, $200— 
dr. Rimvydas Sidrys, $100 — dr. Al
gimantas Kurgonas. Parodos -metu 
buvo platinamas naujasis leidinys 
“Paroda-74”, kuriam įvadą parašęs 
žymusis fotografas A. Grigaitis.

DAIL. JONO RIMSOS 60 tapybos 
darbų parodą surengė valstybinis 
Bolivijos meno muzėjus sostinėje La 
Paže. Visi šie mūsų tautiečio darbai, 
parodai sutelkti iš privačių rinkinių 
ir galerijų, yra sukurti 1940-50 m. 
Parodos kataloge, iliustruotame 
spalvotomis dail. J. Rimšos kūrinių 
nuotraukomis, apie jo kūrybą rašo 
žymieji meno kritikai — J. Alves- 
tegui, J. Bedragal, G. Garron, pa
teikiamas jo buvusių mokinių sąra
šas, primenama, kad jų mpkytojas 
yra lietuvis, ilgus metus praleidęs 
Bolivijoje. Šiuo metu dail. J. Rimša 
gyvena Kalifornijoje, Santa Monica 
mieste.

AKADEMINI JUOZO BRAZAIČIO 
PAGERBIMĄ jo mirties pirmųjų 
metinių proga Čikagoje surengė šiam 
tikslui sudarytas komitetas — J. 
Baužys, K. Bradūnas, VI. Būtėnas, 
S. Girnius, dr. J. Gliaudelis, A. Grin- 
cevičienė, P. Narutis, A. Razma, jn., 
ir prof. B. Vitkus. Jėzuitų koplyčio
je koncelebracines Mišias atnašavo 
vysk. V. Brizgys, kun. dr. V, Rim
šelis, MIC, ir kun. J. Vaišnys, SJ, 
giedant sol. D. Stankaitytei su kom- 
poz. V. Jurgučio vargonine palyda. 
Kun. J. Vaišnys, SJ, buvęs velio- 
nies kaimynas, savo pamoksle dali
josi atsiminimais, išryškindamas J. 
Brazaičio tikslą iškelti žmogų augš- 
čiau už kitas vertybes. Akademiją 
Jaunimo Centro salėje pradėjo ak
torius J. Kelečius A. Jasmanto, M. 
Vilties eilėraščiais ir paties J. Bra
zaičio raštų ištraukomis. Bostonietis 
dr. J. Girnius skaitė paskaitą apie 
J. Brazaičio nuveiktus darbus kultū
ros ir spaudos baruose, detroitietis 
dr. A. Damušis — apie jo politinę 
bei visuomeninę veiklą Lietuvai la
bai kritiškame laikotarpyje. Koncer
tinę F. Chopino ir F. Schuberto kū
rinių programą atliko instrumenta
listų trijulė — smuikininkas P. Ma
riukas, violončelistas W. Ceznota ir 
pianistas M. Motekaitis. Kun. A. Ke- 
zys, SJ, pirmą kartą parodė J. Bra
zaičiui skirtą savo filmą, kuriame ve
lionis prabilo testamentinio pobū
džio žodžiu ne tik į susirinkusius, 
bet ir į visą lietuvių tautą. Siame 
filme velionis yra užfiksuotas savo 
bute, “Darbininko” redakcijoje, bi
čiulių tarpe.

LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA 
Čikagos Jaunimo Centre, M. K. Čiur
lionio Galerijoje, surengė dail. Inos 
Nenortienės emalio kūrinių parodą. 
Jos atidaryme kalbėjo s. I. Kerelie- 
nė, v.s. A. Saulaitis ir pati dailinin
kė. St. Šimkaus, St. Gailevičiaus, J. 
Bašinsko, G. Gudauskienės duetų pa
dainavo solistai N. Linkevičiūtė ir 
B. Prapuolenis su pianisto A. Vasai- 
čio palyda.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
savo patalpose Hartforde, Conn., su
rengė dail. K. žoromskio tapybos 
darbų parodą.

STAIGIOS MIRTYS PRARETINO 
aktorių gretas. 1975 m. spalio 21 d. 
mirė Panevėžio dramos teatro akto
rius Bronius Babkauskas, spalio 24 
d. — Šiaulių dramos teatro akto
rius Jonas Juodgalvis. B. Babkaus
kas, gimęs 1921 m. Pilviškiuose, į 
Panevėžio dramos teatrą įsijungė 
1940 m. pabaigoje. Jsidėmėtinų vaid
menų jis yra sukūręs J. Grušo, N. 
Gogolio, H. Ibseno bei kitų autorių 
veikaluose. Jam taipgi teko vaidin
ti lietuviškuose filmuose “Gyvieji 
didvyriai”, “Svetimi”, “Vienos die
nos kronika", "Niekas nenorėjo mir
ti”. Juodgalvis, gimęs 1918 m. gra
žiajame Ignalinos krašte, Kauno dra
mos teatro studiją baigė 1947 m. 
Pradžioje dirbo Kauno ir Marijam
polės dramos teatruose, nuo 1955 m. 
— Šiaulių dramos teatre. Įspūdin
giausius vaidmenis sukūrė lietuvių 
dramaturgų kūriniuose. Paskutinis 
jo sceninis darbas — vokiečio po
grindininko Juniaus vaidmuo B. 
Sruogos “Pajūrio kurorte”.

PROF. KONRADO KAVECKO 
amžiaus septyniasdešimtmetis buvo 
paminėtas jo kūrinių koncertu Vil
niaus filharmonijoje. Koncertą pra
dėjo pats sukaktuvininkas savo kū
riniu vargonams “Raigardas”. Jo 
dainas atliko Vilniaus operos solis
tai R. Tumalevičiūtė, M. Aleškevi- 
čiūtė, J. Stasiūnas, L. Abariaus va
dovaujamas Vilniaus radijo ir televi
zijos choras, moterų oktetas su va
dovu A. Pugžliu. Koncertu “Daina 
be žodžių” papildė smuikininkas K. 
Kanišauskas. Programos atlikėjams 
fortepijonu akompanavo pianistė H. 
Znaidzilauskaitė, vargonais — pats
K. Kaveckas. Jo kūrybos apžvalgą 
padarė muzikologas V. Juodpusis.

PAJŪRIO ZONOS GAMTOS AP
SAUGAI buvo skirta Klaipėdoje įvy
kusi mokslinė-techninė konferencija. 
Jos dalyviai išklausė kelias dešimtis 
pranešimų apie šios zonos oro, pa
viršiaus, požeminių vandenų apsau
gą nuo teršimo, Baltijos krantų, ko
pų, Nemuno deltos bei kitų pajūrio 
upių tvarkymą. Nemažas dėmesys 
taipgi buvo skirtas pajūrio zonos 
miškams, parkams, Kuršių marių 
bei sausumos faunai ir florai. Pra
nešėjų eilėse minimi: gamtos apsau
gos komiteto pirm. K. Giniūnas, aka
demikas L. Kairiūkštis, du geogra
fijos mokslų daktarai — prof. V. 
Gudelis ir J. Lasinskas.

M. K. ČIURLIONIO šimtajam gim
tadieniui skirtus renginius užsklen
dė Vilniaus konservatorijoje du va
karus trukęs jaunųjų pianistų kon
certas. Pirmąjį vakarą jo kūrinius 
atliko specialiųjų vidurinių ir augš- 
tesniųjų muzikos mokyklų mokslei
viai, antrąjį — konservatorijos stu
dentai. Koncerto programoje daly
vavo apie 30 pianistų. Gražių vilčių 
ateičiai teikia Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos de
šimtokės I. Motiejūnaitė ir E. Per- 
kumaitė, Panevėžio J. Švedo peda
goginės muzikos mokyklos ketvirta- 
kursė T. Zapolskaja, Kauno J. Gruo
džio augštesniosios muzikos mokyk
los atstovė A. Datkūnaitė, Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos augštesniosios mu
zikos mokyklos II kurso moksleivis 
A. Grybauskas. Vilniaus konservato
rijai geriausiai atstovavo IV kurso 
studentės — I. Simulytė, R. Jasiū- 
naitė, M. Bilinskaitė, V kurso stu
dentė B. Gadeikytė ir trečiakursis A. 
Siaustas.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS savo vyr. rež. Vytauto 
Grivicko amžiaus penkiasdešimtmetį 
ir jo kūrybinio darbo 30 metų su
kaktį paminėjo dviem jo pastatytų 
veikalų spektakliais — J. Juzeliūno 
baletu “Ant marių kranto” ir R. Sče- 
drino opera "Ne vien tik meilė”. Su
kaktuvininką sveikino teatro direk
torius Virgilijus Noreika, organiza
cijų atstovai, Respublikinių profsą
jungų kultūros rūmų ir M. K. Čiur
lionio meno mokyklos mažosios ba
lerinos, svečiai iš Latvijos ir Esti
jos.

TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ 
PIANISTŲ KONKURSE Čekoslova
kijoje, Ustėje prie Labos, sėkmin
gai dalyvavo Vilniaus M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyklos atsto
vai. Absoliučios laureatės vardą išsi
kovojo šeštokė Neringa Puišytė, 
dėstytojos M. Lapėnaitės mokinė. Ji 
taipgi laimėjo I vietą ir antroje 12- 
13 metų amžiaus pianistų grupėje, 
kurioje II vieta teko O. Steinbergai- 
tės auklėtiniui Aleksandrui Kovals- 
kiui, III — V. Kulikauskienės auklė
tiniui Arūnui Dikčiui.

KOMPOZ. JURGIS JUOZAPAITIS 
baigia kurti opera vaikams “žemy- 
nėlis ir jo arkliukas” pagal S. Gedos 
libretą. Nemažo dėmesio susilaukė 
jo šiemet M. K. Čiurlionio sukak
čiai sukurta simfonija "Rex”. Vokali
nių kūrinių konkurse S. Nėries 70- 
tosioms gimimo mętinėms I premiją 
laimėjo jos tekstu sukurtas J. Juo
zapaičio romansų ciklas “Diemedžiu 
žydėsiu". II premiją skambios for
mos chorinės muzikos konkurse—dai
na mišriam chorui “Tekėk, saulele”, 
kurios teksto autorius yra poetas S. 
žlibinąs. “Sutartinės” ansamblis, 
gastroliuodamas Belgijoje, atliko J. 
Juozapaičio“Sonatą kanklėms”. Prem
jerinio atlikimo Prahos konservato
rijoje susilaukė kitas J. Juozapaičio 
kūrinys — "Muzika fleitai, mušamie
siems, fortepijonui, altui ir violonče
lei ’. J. Juozapaitis taipgi yra sukū
ręs simfoninę poemą “Vitražai”, ka
merinę simfoniją “Jūratė ir Kasty- 
tis” V. Kst.



—psl* *__ Tėviškės Žiburiai • 1976. I. 1 — Nr. 1 (1352)

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę 

visada Jums sųžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
MtVua9'St'To,<,nto' Ont • Tel. 532-3400

Šitaip reikia daryti: K. Deksnys moko kandidatą duoti skautų įžodį Hamil
tone

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9Vį%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8’/i%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings $-tas 7’/a% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines 9!/į%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = nekiln. turto 9’/g%

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

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE
21 Lumbervale Ave. • • Tel. 533-4414

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

ir Bloor Autorite Garage,
• Sąžiningas ir patikimos patarnavimas
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F. 

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitos
• pensijų planus
• RRSP — registruotų

pensijų planų
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudų
• šeimos apsaugų

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

District Manager of
Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTEDUAIPO EIIDC 406 Roncesvalles Ave. bltrHANo rUItu telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattowo AveM Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371) 
Važiuoti j vokorus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Woy, važiuoti Whorton Glen 

gotve tiesiog į gorožg.

o Sgžiningoi otliekome visus automobilių mechaniškus potoisymus. • 
Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas __

Ateitinininkų žinios
Vyr. “Ateities" red. kun. dr, K. 

Trimakas išvyko į Pietų Ameriką da
lyvauti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese. Studijų savaitėje jis skai
tys įvadinę paskaitą, praves pokal
bius apie tautiškumo - religijos ryšį 
ir apie žurnalistiką. Jis tikisi susitik
ti su kongreso dalyvais, o ypač su P. 
Amerikos ateitininkais. Sao Paulo 
mieste jis planuoja pokalbį su atei
tininkų pirmūnu ir pirmosios “Atei
ties” redakcijos nariu dr. Eliziejų 
Draugeliu. Pokalbis bus užrekorduo- 
tas dokumentacijai, o medžiaga pa
naudota sukaktuviniam “Ateities” 
numeriui. Petras V. Kisielius, jn., iš
vyko taip pat į kongresą kaip vienas 
JAV jaunimo atstovų. Jis aprašys 
stovyklą ir kitus kongreso įvykius. 
Redaktorė Aldona Zailskaitė ruošia 
pirmąjį 1976 m. numerį Nuo N. Me
tų į “Ateities” redakciją įsijungia 
dr. Algis Norvilas, jau prieš keletą 
metų redagavęs “Ateitį”.

Konkursas jaunimui. Savo 65 me
tų sukakties proga "Ateities” žurna
las skelbia konkursą jaunimui. Kon
kursas apima šias sritis: 1. prozą 
(novelę, apsakymą ir pan ), 2. poe
ziją, 3. straipsni - rašinį, 4. interviu - 
pokalbi (jo pravedimą), 5. veiklos 
(stovyklos, kursų, susirinkimo ir kt.) 
aprašymą, 6. dokumentinę fotografi
ją ir 7. menišką fotografiją (premija 
gali būti skiriama už viena nuotrau
ką arba už foto “essay”).

Redakcija vertins visus 1975 m. 
lapkričio 1 d. — 1976 m. rugsėjo 15 
d. laikotarpyje “Ateities” žurnalui 
atsiųstus kūrinius. Kiekvienos sri
ties geriausiai įvertinto darbo auto
riui — atskirai studentui (ar nestu
dijuojančiam 19-30 m. amžiaus), at
skirai moksleiviui (ar nesimokan
čiam iki 18 m. amžiaus) — bus pa
skirta 50 dolerių premija. Antrųjų 
vietų laimėtojai bus apdovanoti dve
jų metų “Ateities” prenumerata, o 
trečiųjų vietų laimėtojai — vienerių 
metų prenumerata. Premijos bus 
įteiktos "Ateities” sukakties šventė
je 1976 m. spalio 16 d. Jaunimo Cent
re Čikagoje. Galintieji paaukoti pra 
šomi tapti mecenatais.

"Ateities” redakcijos adresas: At
eitis”, c/o Rev. Kęstutis Trimakas, 
850 DesPlaines Avenue, Apt. 409, 
Forest Park, Ill. 60130, USA.

Skautų veikla
• Prieškalėdinė sueiga įvyko kar

tu su paukštytėm. Sekanti sueiga 
įvyks sausio 12 d., 7 v., Prisikėlimo 
par. Parodų salėje.

• Snieguotą sekmadienio pavaka
rį Toronto Prisikėlimo salėje skautų 
Kūčios sutraukė daugiau kaip 250 
skautų, kurie nepabūgo šalto oro ir 
gilaus sniego. Oficialią dalį pradėjo 
“Šatrijos” tuntininkė s. D. Keršienė, 
paskaitydama pritaikintų šiai rim
ties valandai minčių. Religiniam su
sikaupimui kalėdinių minčių patei
kė kun. J. Staškus. Programos koor
dinatorė ps. S. Sarkutė pakvietė už
degti skautiško šūkio — Dievui, tė
vynei ir artimui žvakes. Geltoną žva
kę uždegė kun. ps. A. Simanavičius, 
žalią — ps. Vyt. Turūta ir raudoną
— S. Dabkus. Ant visų stalų žva
kes uždegė vyr. skautės kandidatės
— R. Jankaitytė, V. Janulaitytė, J. 
Melninkaitė ir R. Pilipavičiūtė. Kalė
dinį montažą, paruoštą ps. S. Sarku- 
tės, atliko: A. Balsys, A. Saplys, R. 
Stanulis ir L. Žilinskaitė. Kanklėm 
pritarė s. St. Kairio muzikinis vie
netas — J. Bckerytė, R. Jankaitytė,
L. Keršytė, J. Melninkaitė, R. Pili
pavičiūtė, G. Saltmiraitė ir A. Sen- 
džikaitė. Programą dar papildė bro
liai E. ir R. Stanuliai piano duetu 
ir Inos Balsytės deklamacija. Bend
rai sugiedota pora kalėdinių gies
mių. Pritaikintą Kūčių vakarienei 
maldą sukalbėjo kun. ps. A. Žilins
kas. Po Kūčių vakarienės, nugalėjęs 
visas sniego pūgas, iš tolimos šiaurės 
atkeliavo ir Kalėdų senelis (D. Ma- 
rijošius), kuris apdovanojo paukš
tytes ir vilkiukus dovanėlėm.

Gausiu Kūčių stalų ir visu paruo
šimu rūpinosi Kunig. Birutės drau
govė su savo darbščia draugininke 
vyr. sk. v. si. G. Baltaduoniene prie
šakyje. Nuoširdų padėkos žodį tarė 
“Rambyno” tuntininkas ps. Vyt. Tu
rūta. O. B.

Nuotr. M. Borusienės

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Vytautui ir Valentinai Balsiams, 
atšventusiems sidabrinių jungtuvių 
sukaktį, linkime ilgiausių metų!

Stalo tenisininkai — 15 vytiečių 
1975 m. gruodžio 6 d. dalyvavo On
tario uždarose stalo teniso pirme
nybėse. 13 m. klasėje J. Karpis ir 
P. Tutlys pasiekė pusbaigmį. Pana
šiai sužaidė ir A. Sinkevičiūtė to pa
ties amžiaus mergaičių klasėje. Pir
menybėse nedalyvaujant V. Nešu- 
kaitytei, geriau sekėsi jos seserims. 
G. Nešukaitytė laimėjo I v. mergai
čių 15 m. klasėje ir II — 17 m. kla
sėje. Moterų dvejete I v. laimėjo F. 
Nešukaitytė — I. Cordas ir II — G. 
Nešukaitytė — G. Hsu.

Krepšininkai 1975 m. pabaigoje 
CYO pirmenybėse sužaidė nemažai 
rungtynių. Jauniai A (18 m.) nuga
lėjo Lourdes komandą 49:19. žaidė 
R. Duliūnas 20, K. Krawczyk 9, P. 
Žalnieriūnas 3. T. Ivanauskas 2. 
Komanda kol kas eina be pralaimė
jimų Jauniai C (14 m.) žaidė dve
jas rungtynes. Pirmose rungtynėse 
tik po pratęsimo pralaimėjo St. 
Chris penketukui 16:17. Komanda 
daro žymią pažangą — pirmose 
rungtynėse tai pačiai komandai pra
laimėta 4:25. Antrose rungtynėse vy- 
tiečiai lengvai įveikė St. Monica 36: 
21. Žaidė: J. Zenkevičius 10, A. Ra
dzevičius 16, J. Karpis 18, P. Tut
lys 4, E. Augaitis 4, A. Kišonas, V. 
Grabauskas, R. Budrys, R. Karpis. 
Komanda dar labiau sustiprės pa
sveikus ir pilnai įsijungus V. Gra
bauskui. Jauniai D (12 m.) du kar
tus pralaimėjo prieš St. Chris 12:14 
ir 10:20. Šioje klasėje tesivaržo tos 
dvi komandos. Vytiečiai dar nėra 
įveikę St. Chris, žaidė: G. Grabaus
kas 6. P. Sukauskas 1, R. Karpis 4, 
P. Karpis, J. Ažubalis 3, S. ir J. 
Namikai, A. Saplys 2, A. Balsys 6. 
Mergaitės C (14 m.l irgi žaidė dve
jas rungtynes. Pirmose rungtynėse 
nugalėjo St. Chris 10:4, antrose 
skaudžiai pralaimėjo B. Sacrament 
komandai 2:42. Pirmame susitikime 
šiai komandai pralaimėta tik 9:10. 
žaidė: R. Slapšytė, R. Baliūnaitė, K. 
Šimkutė, I. Balsytė 2, A. Sinkevi
čiūtė 10, L. Radzevičiūtė, R. Joni- 
kaitė, K. Garbaliauskaitė.

Draugiškas krepšinio rungtynes 
1975 m. gruodžio 21 d. Anapilio sa
lėje Vyčio jauniai B ir jauniai A 
žaidė su tos pačios klasės H. Kovo 
krepšininkais. Jaunių B klasės rung
tynėse ūgiu pranašesni koviečiai 
nesunkiai nugalėjo Vytį 70:24 (26: 
6). Nors' pasekmė labai vienašališ
ka, tačiau žaidime tokio didelio skir
tumo nesimatė. Iš vytiečių tik L. 
Kaknevičius ilgais metimais taisė 
pasekmes, žaidė Vyčio komandoje 
— L. Kaknevičius 14, P. Ignatavi
čius 3, T. Ivanauskas, P. Stauskas 
6, Bajorinas, V. Grabauskas 1, J. 
Karpis; Kovo komandoje — Anta
naitis 16, Žilvitis 24, Grajauskas 2, 
Bikinas, Budininkas 20, Liškauskas
6. Kalvaitis 2. Jaunių A rungtynės 
buvo apylygės, nors ir čia koviečiai 
ūgiu vyravo. Galutinė rungtynių pa
sekmė 62:54 (25:20) Kovo naudai. 
Trečiame ketvirtyje koviečiai padi
dino skirtumą iki 14 taškų, tačiau 
pavykę R. Bumelio praėjimai sušvel- 
nino pralaimėjimą iki 8 taškų. Ko
vo komandoje ypatingai gerai žaidė 
Kybartas ir Antanaitis. Vyčio ko
mandoje žaidė: Žalnieriūnas 2, Du
liūnas 11, Krawczyk 9. P. Stauskas 
4, R Bumelis 18. P. Ignatavičius. L. 
Kaknevičius 10; Kovo komandoje — 
Kairys 7. Riekus 4. Kybartas 19, Gra
jauskas 2, Antanaitis 27. Budinin
kas, Kalvaitis 3, žilvitis. Ateityje 
numatoma sužaisti daugiau draugiš
kų rungtynių, įjungiant ir kitas kla
ses. A. S.

Krepšinio treniruotės St. David 
salėje prasidės sausio 9 d., 7 v.v.

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

š.m. sausio 1 d. reguliarias išmo
kas pensininkams padidino 11,2 

prisitaikydamas prie pragy
venimo pabrangimo. Mėnesinė 
pensija vienam asmeniui padi
dės iki $154.86. Ontario provin
cija taip pat paskelbė pensinin
kams mokamo papildo padidini
mą $2.85 vienam asmeniui, $6.- 
28 vyrui ir žmonai.

Federacinė vyriausybė, darbo 
ministerio J. Munro pranešimu, 
minimalų valandinį atlyginimą 
savo įmonėse dirbantiesiems 
nuo š.m. balandžio 1 d. padidins 
iki $2.90. Ontario darbo minis* 
terė B. Stephenson taip pat pa
skelbė minimalinio valandinio 
atlyginimo padidinimą nuo š.m. 
kovo 15 d. iki $2.65. Statybose 
dirbantiesiems atlyginimas pa
didinamas iki $2.90. Ontario 
provincija turi apie 320.000 ka
nadiečių, gaunančių minimalų 
atlyginimą, didžiausią jų skaičių 
visoje Kanadoje. Augščiausias 
minimalus valandinis atlygini
mas yra Britų Kolumbijoje, bū
tent, $2.75.

Federacinio parlamento na
rių ir senatorių grupė buvo įtei
kusi peticiją Sovietų Sąjungos 
ambasadai Otavoje, prašančią iš
leisti dr. A. Sacharovą į Oslo at
siimti Nobelio taikos premijos. 
Ambasada kanadiečių parlamen
tarų prašymo nepatenkino ir 
grąžino kaip nepagrįstą kišimą
si į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus.

Kanados ambasadorius Jung
tinėse Tautose Saul Rae pasira
šė sutartį su JT sekretorium K. 
Waldheimu, įpareigojančią Ka
nadą sekančią vasarą, gegužės 
31 — birželio 11 d.d., surengti 
Jungtnių Tautų konferenciją 
pasaulio gyventojų butų klausi
mais Vankuveryje. Pernai rude
nį Toronte turėjusi įvykti pana
ši JT konferencija buvo atšauk
ta dėl Kanados žydų spaudimo 
ir pereklta į Ženevą. Sį kartą 
Kanada įsipareigojo įsileisti pa
lestiniečių PLO organizacijos 
atstovus, užtikrinti jų saugumą 
ir garantuoti, kad jiems nebus 
iškeltos bylos. Kanados sionis
tai, anksčiau grasinę, kad nė vie
nas PLO atstovas iš Kanados ne
grįš gyvas, šį kartą planuoja tik 
eilines protesto demonstracijas.

Kanados ukrainiečių institutų 
konferencija Winnipege pareiš
kė susirūpinimą dėl federacinės 
vyriausybės naujo posūkio dau- 
giakultūrėje programoje. Kon
ferencijos dalyviai priminė vy
riausybei, kad ji nesiskaito su 
patariamosios daugiakultūrės 
tarybos rekomendacijomis, lie
čiančiomis trečiosios kalbos dės
tymą. Konferencijoje dalyvavo 
Winnipego §v. Andriejaus kole
gijos, Saskatūno Mohyla institu
to, Edmontono Sv. Jono institu
to ir Sv. Vladimiro instituto To
ronte atstovai.

Sovietų Sąjungos ambasado
rius A. Jakovlevas spaudai pa
darytu pareiškimu kritikavo 
tarptautines valstybinio CBC ra
dijo tinklo laidas, kurstančias 
separatizmą Sovietų Sąjungoje. 
Jam ypač nepatiko žinios ukrai
niečių kalba ir taip pat ukrai
niečių demonstracijos prie So
vietų Sąjungos ambasados Ota
voje. Tuo metu ten denmonstra- 
vo penkios ukrainiečių kilmės 
torontietės, gindamos Sovietų 
Sąjungoje kalinamų ukrainie
čių moterų teises. CBC tarptau
tinių radijo programų vadovas 
A. Brown, atsakydamas sovietų 
ambasadoriui A. Jakovlevui, 
pabrėžė, kad tos ukrainietiškos 
radijo laidos yra skiriamos ne 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui, 
bet ukrainiečiams jų tėvynėje.

Ontario švietimo ministeris 
T. Wells įsakė Toronto švietimo 
švietimo vadybai nukreipti į 
specialų fondą streikuojantiems 
gimnazijų mokytojams neišmo
kėtas algas ir šiuo fondu suma
žinti sekančių mokslo metų iš
laidas. Gimnazijų mokytojai 
streikuoja nuo praėjusių metų 
lapkričio 12 d. Jiems neišmokė
tomis algomis švietimo vadyba 
kasdien sutaupo apie $700.000. 
Spėjama, jog tuos mokytojus, 
reikalaujančius 43,9' < atlygini
mo padidinimo per dvejus me
tus, darban grąžins Ontario par
lamentas specialiu įsaku. Anti
infliacinė taryba jau yra paskel
busi, kad ji nesutiks ir su To
ronto švietimo vadybos mokyto
jams pasiūlytu atlyginimo padi
dinimu 39,29? •

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075

GARBENS
real estate

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

PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN GROVE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas per 3 
augštus, 9 kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas žaidimų 
kambarys, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti $10.000.

JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas: įmokėti tik 
$10.000, savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti.

INDIAN GROVE, pusiau atskiras plytų namas per 2 augštu, 6 kam
bariai plius 2 saulės kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės, nauja šildy
mo sistema, didelis daržas, garažas; prašo $53.000.
REIKALINGAS PIRMAS MORTGIČIUS: reikia p.nigų pirmam mort-
SkamVlA^rT m°kėS 12% Palūkanų: 3 ar 5 ntetam. atviras, 
skambinkite A. Garbeniui.

INDIAN GROVE netoli parko prabangus 12 kambarių namas, pilnai 
užbaigtas rūsys su privačiu išėjimu, 25 oėdų salonas, nauji kilimai; 
sklypas 50 x 143 pėdų, platus privatus įvažiavimas, garažas; įmokėti 
apie $40.000,00

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

Pirmutiniame ir didžiausiame D Ą H Ą AJĮ J|
TORONTO LIETUVIŲ T
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA:
9’/a% už 2 m. term. dep.
83/4% už 1 m. term. dep. 
7’/a% už taupymo $-to$ 
8’/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

IMA:

9’/a% už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vaL ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vaL ryto iki 3 vai po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vaL ryto iki 6 vaL vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vaL ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutes, sportiniai švarkai ir kelnes 

(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkines vilnos (mohair), megztines 

(double knit), sintetines medžiagos (Fortrel, Teryfene)

1113 Dundas St. W., — | EdE4 Lietuviams doroms
Toronto 3, Ontario " 6 * 8 ’ 533-5454 NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai.

97/ College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

CHOLKRn
R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

K1NGSWAY. puikus 5 butų pastatas. 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie S40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola.
JANE — BLOOR, apynaujis. gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20 000 Įmokėti.

ROYAL YORK — BLOOR, 8 kambarių per du augštus puikus atski
ras namas. Gražus didžiulis kiemas. 3 prausyklas, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.

SWANSEA, gražus atskiras originalus tributis. Garažai su privačiu 
įvažiavimu; skubus pardavimas.

VAKARŲ TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandeniu-alyva šildomas; balkonai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE RIAL [STATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
Rezidenciniai — komercinioi — investoeijos — mortgsčioi 

įkainojimas — namų drauda

A. (BLUE) BLIŪDŽIUS
Telefonai: 534-9246 namų 537-2291

NAUDOKITĖS PASLAUGOMIS TŲ, 
KURIE SKELBIASI "TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE’’



London, Ontario
PADĖKA

Vyro Edmundo ir savo vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką visiems drau
gams už netikėtai suruoštas Įkurtu
ves bei vedybų metines. Ačiū jums 
už malonias dovanas ir gerus linkė
jimus. Ypatinga padėka mūsų tė
vams ir seneliams už mums parody
tą rūpestį ir nuoširdumą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame vi
siems pobūvio dalyviams bei jų šei
moms. štai tie, kuriem priklauso mū
sų padėka:

J. Butkus, P. Jokšas, J. Čegis, L. 
Ramonas, J. Aušrotas, B. Zabulionis, 
J. Brazlauskas. A. Pocius, A. Petra- 
šiūnas, E. Paulionis, G. Mačienė, B. 
Misius, G. Harper, E. Ciparis, J. Ci- 
paris, V. J. Sasnauskas and Anna 
Lee, J. A. Kontrimas, Kaia Kast- 
pold, Algis Kontrimas, J. Petkūnai, 
G. Gedminai, Genė Petkūnaitė, J. 
Liyaj, Karaškos, S. Karnos, B. Vyš
niauskas, A J. Vyšniauskas, A. Pau- 
liukonienė, J. Staškevičienė, J. Ka
raliūnas. I. Vyšniauskas, L. Beržinis,

Fred Gates, R. Vass, L. Vass, K. 
Whitwell, M. I. Fitzpatrick, F. Urbai- 
čiai. Ypatinga padėka: R. Kudirkai, 
A. Kudirkai, J. C. Stankui, Petrui, 
Jonui, Zigmui ir J. M. Rybai.

Visiems labai dėkingi —
Ramutė ir Edmundas 

Kudirkos

OAKVILLE, Ontario
KLB OAKV1LLES APYLINKES 

metinis susirinkimas šaukiamas š.m. 
sausio 25, sekmadienį, 3 v.p.p., R. J. 
Žiūraičių namuose, 110 Selgrove Cr. 
Nesusirinkus kvorumui nustatytu 
laiku, už valandos bus šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris bus teisėtas 
betkuriam narių skaičiui dalyvau
jant. Kor.

Jeigu ir silkę...
— Kiek kainuos pilni pietūs?
— Trys doleriai. Jei užsisa

kysite ir silkę, kainuos penkis.
— Argi tokia brangi silkė?
— Ne, bet ji sužadina apeti

tą-

TORONTO MIESTAS

atmatų išvežimo reikalu
Kalėdų diena — 1975 m. gruodžio 25, ketvirtadienis, 
antroji Kalėdų diena — 1975 m gruodžio 26, penkta
dienis, ir Nauju Metų diena, 1976 sausio 1, ketvirtadie
nis, yra nedarbo dienos miesto tarnautojams Todėl tomis 
trimis dienomis atmatos nebus išvežamos

Atmatos bus išvežamos normaliomis išvežimo dienomis: 
1975 m. gruodžio 29, 30, pirmadienį ir antradienį, 1976 
m sausio 2, penktadienį.

Reguliarus išvežimas išmetamų didesnių daiktų ir laik
raščių bus 1975 m gruodžio 24, trečiadienį, ir 1976 m. 
sausio 7 d. Nebus surenkami didesni daiktai ir laikraščiai 
1975 m. gruodžio 31, trečiadienį.

Būsime dėkingi už jūsų talką — atmatų išnešima į ati
tinkamą vietą nustatytomis dienomis.

R. M. Bremner,
Toronto miesto viešųjų darbų 

priežiūros viršininkas

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

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

TA ĮSOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį 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

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

2483 Lakeshore Blvd. West,

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

Toronto 14, Ontario

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE S™
335 Roncesvalles Avė., — . rnr 19 c o
TORONTO, ONTARIO Id" vUJ"IZ0O
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ •
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR 
DOVANOS

į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir opdroustus įvairius siuntinius iki 1 934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Anapilio Moterų Būrelio vardu G. Lapienė sveikina dail. Reginą 
miesto galerijoje

Žiūraitienę parodos atidarymo metu Oakvillės 
Nuotr. B. E. Liškausko

© SKAITYTOJAI PASISAKO
PADĖKA Iš TURKIJOS

Kaip nepaprastai svarbus rašytas 
žodis, ypač lietuviškas rašytas žodis, 
visi puikiai žinome. Taipgi visi gerai 
suvokiame lietuviško, krikščioniško 
solidarumo ir tarpusavio pagalbos 
reikšmę. Mums gi teko visa tai ne 
tik žinoti ir suvokti, bet ir visa esy
be jausti bei pergyventi. Metų me
tais tarp keturių akmeninių sienų 
atskirti nuo pasaulio, ypačiai lietu
viško pasaulio, mes turėjome tam 
daug progų. Kiekvieną kartą, kai 
perskrodęs tūkstančių mylių atstu
mus mus pasiekdavo laisvųjų tautie
čių laiškas su dvasine, o dažnai ir 
medžiagine parama, mes tai priimda
vome kaip įpareigojimą nesudvejoti 
ir nepalūžti šiame sunkiame, pavo
jingame, bet kartu originaliame ir 
didingame žygyje, kuris tikrai buvo 
neišvengiamas ir reikalingas kaip 
tautos okupacinio vargo ir nepaliau
jamos laisvės kovos įrodymas bei iš
ryškinimas istorinėje perspektyvoje.

Tą patį jausmą, tą pačią sąvoką 
mes pergyvenome ir šiandien, gavę 
Tautos Fondo Toronto apylinkės at
stovybės laišką su 120 dolerių, ku
riuos mums suaukojo, kaip rašoma 
laiške: Lietuvos Kankinių parapijos 
moterų dr-jos skyrius, B. Galinienė, 
J. J. Šarūnai, A. Viskontas, V. P. Gu
daičiai, K. Z. Žebrauskai, J. Bartni- 
kas, V. Skrebutėnas, T. Stanulis, M. 
Abromaitis, V. Jankaitis, Brazys, 
Dramaliauskas, J. Stanaitis, B. Žol- 
pys, L. Gvildienė, V. Petraitis, R. 
Dūda, Bražiūnas, M. Antanaitis, Do- 
vidaitis, Butvilą, šutinys ir kt.

Visiems mus parėmusiems tautie
čiams tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū. Mes visur ir visada stengsimės 
daryti viską, kad neapviltume jų pa

sitikėjimo mumis.
Su pagarba ir lietuviškais linkėji

mais, Lietuvos laisvės kovotojai —
Pranas Bražinskas 
Algirdas Bražinskas

JAUNIEJI VEIKĖJAI
Prieš septynerius metus įsijungusi 

į bendruomenes veiklą, tik dabar su
žinojau, kodėl jauni arba viduram
žiai lietuviai neįsijungia į lietuviš
ką veiklą. Paaiškėjo, kad jie kadai
se buvo įsijungę, bet turėjo vienas 
po kito iškristi — juos išstūmė iš lie
tuviškos veiklos vyresnio amžiaus 
žmonės su savo užsispyrimais, su a- 
vo garbė ar prestižo troškimais, su 
savo “senatvės patyrimu”, su savo 
pasakymais, kad turi būti taip, kaip 
buvo prieš 20 metų, aplamai su siaura 
savo pažiūra. Jaunieji pasisėmė iš 
jų ne patyrimo, bet tik nemalonumo.

Aš jaučiu pareigą dėl savo vaikų, 
dėl ateities, dėl savo tėvų ugdytos 
meilės Dievui ir tėvynei tęsti lietu
višką darbą, nors ir aš nekartą jau 
buvau labai sukrėsta. Ligi šiol dar 
nepasiduodu, bet nežinau kokia bus 
ateitis. Tik žmogus, kuris yra gavęs 
labai stiprų pagrindą krikščioniška
me ir tautiniame gyvenime, gali tuo 
tarpu nenuleisti rankų.

V. Stanevičienė 
t

“GINTARAS” HARTFORDE
"Gintarais puošis Hartfordas!” 

Taip buvo skelbiamas ir laukiamas 
Toronto “Gintaras” Hartforde 1975 
m. spalio 18 d.

Lijo kaip iš kibiro, tačiau “Ginta
ras” atvyko, o salė buvo pilnutėlė 
smalsiai laukiančių žiūrovų — jau
nų ir senų. Pasirodė “Gintaras” ma
lonia šypsena spinduliuodamas į vi
sus. Tuo pačiu jiems atsakė susirin

kusieji. Jaukioj atmosferoj vieni šo
ko, kiti gi gėrėjosi ir plojo. Ar pa
tiko? Kaip nepatiks! Jauni, grakš
tūs, lengvi it pūkas, gražiais tauti
niais drabužiais pasipuošę! Ypač vy
rų apranga visi gėrėjosi (tik kana- 
diškiai tokią ir turi!). Visi draus
mingi ir dar su savo orkestru! Vis
kas darnu, Hartfordui nauja ir ne- 
pasiekiama.

Vyresnieji Jūsų šokį išgyveno su 
giliu susijaudinimu ir tautiniu pasi
didžiavimu, o pradedantieji šokėjai 
— pasiryžimu. Nugirdau xvieną ber
niuką sakant savo močiutei: “Kai 
užaugsiu, ir aš taip šoksiu kaip “Gin
taras”. To jauno šokėjo pasiryžimas 
tebūnie Jums, gintariečiai, atlygini
mas už Jūsų paaukotą laiką ir vargą 
vykstant į tolimas lietuviškas vie
toves.

Visų Jus mačiusių ir Hartfordo šo
kėjų vardu linkiu Jums dar ilgai gin
tarėliais žėrėti. K. Marijošienė, 

Hartfordas
PAKLAUSIMAS GAILIUI

“Žiburėlių” 1975. XI. 27 laidoj, 
rašinėlyje “Slidinėjimas” Gailius 
Senkevičius rašo:

"Per vasarą užsidirbau pinigų ir 
šią žiemą nusipirkau slides. Dabar aš 
galėsiu per dėdės ūkio laukus slidi
nėti, per miško takelius, galėsiu spąs
tus lengvai dėstytį. Gilus sniegas ir 
sniego kalnai negali manęs sustabdy
ti. šis senas, bet kartu ir naujas 
sportas žiemą padarė malonią dau
geliui žmonių ir pakeitė mano galvo
jimą apie slidinėjimą".

Kad rašai į “žiburėlius” ir ruošie
si bei pratiniesi būti laikraštininku, 
gerai ir labai gerai! Bet čia norisi 
Tave, Gailiau, paklausti: ką gi tu su 
tais miško takeliuose išdėstytais 
spąstais gaudysi? Atrodytų, jog miš
ko žvėrelius? Bet ar neateina Tau, 
Gailiau, į galvą mintis, jog ir žvėre
liai, kaip žmonės, nori būti gyvi, 
sveiki ir laisvi? Gi statomieji spąs-
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T. Žiburiams "aukojo
$100: Aldona ir Petras Vilučiai, 

KLB Hamiltono apylinkės valdyba; 
$50: Anapilio Moterų Būrelis.

$25: Ošavos M.M. Klubas “Ešerys , 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
centro valdyba, Lietuvių Evangeli- 
kių Liuteronių Moterų Draugija, Pr. 
J. Baltubniai, Lietuvių Katalikų Re
liginė šalpa.

$20: VI. Gumauskas, Juoz. Lukša, 
dr. A. Matukas; $15: Walter Daugi
nis Ins., Liucija Skripkutė, Petr. Že
maitis; $14: Staynerio - Wasagos lie
tuviai.

$10: Jonas Karka, St. Grišickas, 
Juoz. Martinkus, Vac. Ivanauskas, St. 
Jonaitis, Zigm. Laurinavičius, D. ir
T. Chornomaz, Vine. Sakas, R. A. Si
ručiai, Juoz. Vaškevičius, Juoz. Zen
kevičius, ,dr. J. Zulonas, H. G. Chve- 
dukai, V. K. Gapučiai, kun. V. Ka- 
tarskis, Ant. Dagilis, Adelė šimkevi- 
čienė, Br. Stončius, dr. Pr. Vileišis, 
St. Gaidauskienė, Juoz. Stalioraitis, 
Vytas Dubickas, A. Saladžius.

$7.50: dr. A. Valadka; $6: J. Ka- 
lainis.

$5: J. Gylys, P. Skablauskas, Vyt. 
Dobilas, V. Adomonis, P. Misevičius,
U. Opanavičienė, Pr. Bastys, Andr. 
Mironas, P. V. Koveliai, Jonas Nau
jokaitis, Balys Lukas, Ona Macijaus
kienė, M. Masiulicnė, A. Rubinas, 
Alf. Liškauskas, Br. Kišonas, Mrs. Iz. 
Conrad, J. Daunys, A. Iškauskas.

Rėmėjo prenumeratas po $20: St. 
Paketūras, Ant. šalčiūnas; po $15 — 
už dvejus metus A. šilinskaitė, už 
vienerius metus — J. Kalainis, Tė
vai Jėzuitai Klevelande, Jonas Pu- 
teris, Jonas Karka, J. A. Ranoniai, 
Jadv. Gasperienė, P. Dronseika, R. 
Vaitkus, Vikt. Janulevičius, J. S. 
žiūraitis, P. Skablauskas, Vyt. Mont-

vilas, Juozas Mockevičius, Kazys Mi
leris, V. Adomonis, Juoz. žiurinskas, 
kun. Ant. Sabas, Petr. Stauskas, Juoz. 
Šarūnas, Br. Saplys, prel. J. A. Ka
ralius, Jonas Danilevičius, Alf. Mork- 
vėnas, kun. A. Žilinskas, Pr. Linkevi
čius, St. Ignatavičius, M. St. Petru
liai, Juoz. Kozeris, VI. Mickus, R. A. 
Slavickas, Mind, šelmys, dr. K. Amb- 
rozaitis, R. T. Verikaitienė, Jonas A. 
čepukas, Vine. Čerškus, St. Jakaitis. 
Gr. H. Lapai, Pr. J. Baltuoniai, kun. 
Juoz. Matutis, Bol. Pakalniškis, dr. 
Bf. Radzivanas, K. Stundžia, R. Ma- 
siulionis, A. Krakauskas, St. Jankaus
kas, prof. Vyt. Marijošius, kun. A. 
Petraitis, E. Pakauskienė, St. Dalius, 
L. Korsakienė, V. Bučys, Br. E. Liš
kauskas, M. šiaurys, E. Heikys, dr. 
A. Kučas, O. Stasiulis, St. Gaidaus
kienė, Petr. Žemaitis, Ad. Rubinas, 
J. Butkus, Juoz. Stalioraitis — už sa
ve ir už seselę Marija Valentiną, 
Walter S. Mastis.

$3: S. Jokubilius, B. Vaišnoras; $2: 
A. Kiškis, P. Gaidelis, B. Saulėnas, 
L. Brakicnė, A. Babcckienė, Juoz. 
Domeika, J. Butkevičius, B. Stonkus, 
Ant. Diržys, kun. J. Tautkus, Pr. Wil
liams, J. Kungys, I. II. Stasiulis, A. 
Juodvalkis, S. šakys. A. Masionis; 
$1: Alb. Grėbliūnas, J. Jakubonis, I. 
Kaškcviėienė, J. Milius, Pr. Jucius, 
A. Navardauskas.

tai išsukalioja jiems kojas, o dažnai 
užsiveržus kilpai ant kaklo ir pa
smaugia. Dėlto siūlau atsisakyti ši
tokio (spąstų dėstymo) “sporto” ir 
palikti žvėrelius laisvus, sveikus ir 
laimingus. Pr. Alš.

“ALCOHOLICS ANONYMOUS”
Alkoholizmas yra bendra visų tau

tų negerovė. Kaip dalyvavęs alkoho
likų susirinkimuose, norėčiau šį tą 
apie tai parašyti.

Alkoholizmas yra pripažintas kaip 
viena pagrindinių sveikatos proble
mų Amerikoje. Jis yra didžiausias 
žudikas po širdies ir vėžio ligų. Dėl 
jo turi kiti kentėti — jų šeimos, 
darbai Dėl to įvyksta daug nelaimių 
keliuose.

Atviruose susirinkimuose kalbėto
jai nurodo, kaip jie gėrė, kaip su
rado “AA” ir kaip jų programa 
jiems padėjo. Nariai gali į susirin
kimus atsivesti savo draugus, gimi
nes, pažįstamus, besidominčius tuo 
reikalu.

Uždą, i susirinkimai skiriami tik 
alkoholikams. Tai grupinės diskusi
jos, kuriose kiekvienas gali kalbė
ti, klausti, pasidalinti mintimis su 
kitais. Dalyviai gali gauti pagalbą 
asmeninėse problemose, pvz. kaip iš
likti blaiviam kasdieniniame gyveni
me. “AA“ taipgi yra daug padėjusi 
jauniems žmonėms.

Pradžioje siūloma bent vieną die
ną susilaikyti nuo gėrirtio. Norinčiam 
visai nustoti gerti reikalingas svei
kas protavimas bei nervai. Tam pa
siekti yra 12 pasiūlymų.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitos potarnovimos, neaugš- 
tos koinos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Dauguma alkoholikų pasitaiso, jei
gu būna sąžiningi patys su savimi. 
Manoma, kad yra apie 250.000 pasi
taisiusių alkoholikų. “AA” susirin
kimuose kaikurie jų yra buvę net 30 
metų alkoholikais.

Aš pats esu dalyvavęs gal dešim
tyje susirinkimų. Man jie nepadėjo. 
Kitiems, atrodo, padeda. "AA” yra 
skirta tiktai alkoholikams, bet kitos 
dvi draugijos padeda alkoholikų gi
minėms. Mokesčiai tenai nemokami, 
renkamos tiktai aukos.

šalia esminės programos, atviruo
se susirinkimuose jie pasakoja įdo
mesnes savo gyvenimo istorijas. 
Draugystes tenai lengva užmegzti. 
Atrodo, jog daugelis dėlto ir ateina. 
Gal tas jiems ir gelbsti apsisaugoti 
nuo alkoholizmo: suradimas tinkamų 
draugų bei aplinkos.

J. Jankauskas

Kas yra komunistas?
Klausia pilietis Jerevano ra

diją:
Kas yra komunistas?

Atsakymas:
— Komunistas yra žmogus, 

netekęs vilties tapti kapitalis- 
tU Vedęs ir nevedęs

— Kuo skiriasi vedęs auto
mobilio vairuotojas nuo neve- 
dusio?

— Vedęs, vairuodamas auto
mobilį, visuomet naudoja abi 
rankas.

TORONTO MIESTAS
VIEŠAS PRANEŠIMAS

šiuo raštu pranešama, kad 1975 m. gruodžio 10 d. Toronto miestas nutarė pagal 
nuostatą 586-75 priimti pareiškimą, nustatantį gaires bendram naudojimui buto 
įrengimų suaugusiem ir vaikom", štai tas nuostatas:

Butas laikomas užimtas suaugusių ir vaikų ten, kur jis buvo bendrai gyve
namas bent vieno suaugusio ir vieno ar daugiau vaikų 1975 m gruodžio 10 d." 

Minėto pareiškimo prasme butas nebus laikomas užimtu bendrai su
augusio ir vieno ar daugiau vaikų 1975 m. gruodžio 10 d., jei tie vaikai tą 
dieną buvo: a laikiniai suaugusio svečiai, b. gimę po nuomos sutarties pra
džios, kaip nustatyta įstatyme "The Landlord and Tenant Act", ir turį leid
imą pasilikti tokiame bute iki nuomos sutarties pabaigos."

"Šis pareiškimas nebus vykdomas po 1976 m. rugsėjo 30 d."

šiuo raštu taipgi pranešama, kad 1975 m gruodžio 10 d. Toronto miestas pri
ėmė nuostatą 587-75, "draudžiantį diskriminaciją buto naudojime suaugusių ir vai
kų atveju." štai tas nuostatas:

1 Nė vienas asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar su kitu, pats arba 
per kitą negali diskriminuoti jokia sąlyga asmens buto gavimo srityje dėl 
to, kad jis turi vaikų, kurie bendrai gyvens tame pačiame bute, tinkama
me gyventi suougusiem ir vaikam pagal 586-75 nustotą "

2 Kiekvienos asmuo, kuris priešinasi betkuriem šio nuostato punktam, lai
komas nusikaltusiu ir gali būti nubaustas bauda iki $1000 neįskaitant 
išlaidų."

Minėtojo nuostato vykdymas yra pavestos skyriui "Community Renewal Division 
of the Development Department." Platesnė informacija, liečianti šį reikalą, ir minėto 
nuostato kopijos gaunamos: The Development Deportment, 18th Floor, West Tower, 
City Holl, arba telefonu 367-7600.

R. V. Henderson,
City Clerk

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

Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F R I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir. 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Dresher-Barauskas
Vedėjas — VALTERIS DRESERIS 
Padėjėja — Alė Mikšienė

INSURANCE 
AGENCY 
LTD.

Tel. jstaigos: 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% atstatyiho 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

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

(prie Howard Pork 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.

IUCIIDAUPC Namų ~ Gyvybės ROUnARUC Automobilių

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

Telefonas: 277 1270
— Nuoširdžiai visiems linkime lai

mingai sutikti 1976 metus! Anapilio 
salėje N.M. sutikimas prasideda tre
čiadienį, 7.30 v.v. Pakvietimų dar 
galima gauti pas J. Jasinevičių te
lefonu 769-5075, o taip pat Anapily
je prieš parengimą.

— Pamaldos N. Metų dieną sek
madienio tvarka — 10 ir 11 v.r. Spe
cialaus autobuso N.M. dieną nebus. 
Parapijos išnuomotas autobusas tik 
sekmadieniais atveža žmones 10.30 v. 
nuo Islington požeminio 11 v. pa
maldoms. ž

— Anapilio priesalyje pamaldų 
dienomis būna padėti sekmadieninių 
aukų vokeliai sekantiems metams. 
Šeimos ir pavieniai asmenys prašo
mi sekmadieninėms aukoms naudoti 
vokelius, reikalingus išduodant paja
mų mokesčiams pakvitavimus.

— Tikybos pamokos vaikams po 
atostogų prasidės sausio 11 d. įpras
tu laiku.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse Ka
lėdų laikotarpyje palaidoti: a.a. Do
mininką Asevičienė, a.a. Petras Ge
čas, a.a. Jonas Kizys ir a.a. Kazys 
Poderis iš Sudburio. Velionių šei
moms ir artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Iškilmingai atšvęstos Kalėdos. 
Bernelių Mišiose giedojo par. cho
ras, vadovaujamas muz. S. Gailevi- 
čiaus. Prieš pamaldas įvyko 20 mi
nučių religinių giesmių ir solo kon
certas, kurį atliko, šalia choro, so
listai V. Žiemelytė ir V. Verikaitis. 
Nuoširdi padėka programos atlikė
jams.

— Anapilio statybai aukojo $300: 
A. A. Valadkos; S200: A. V. Lapai
čiai, po $100: V. L. Balsiai, S. E. 
Pusvaškiai, P. O. Babkai, K. Z. Lem- 
bertai, J. J. Zenkevičiai, B. A. Vitkai 
ir N.N.; $75: A. A. Bajorinai; po $50: 
P. V. Dalindos, J. Sinkevičius, J. R. 
Karasiejai ir A. R. Siručiai. Gerada
riams nuoširdi padėka.

— Pamaldos: N. Metų dieną 10 v. 
r. — už a.a. Mykolą Užemecką, 11 v. 
už a.a. Bytautus ir a.a. Mildą Lapins
kaitę; sekmadienį, sausio 4, 10 v. už 
a.a. E. Ginciuvienę ir A. Tamošaitį, 
11 v. — a.a. Stasį Venskų, a.a. Romą 
Lenkaitį ir a.a. B. Koreivienę.

— Pakrikštyta: Casey John Hor
ton.

Lietuvių Namų žinios
— Kūčių vakarienėje dalyvavo 

per 240 asmenų. Įžanginį žodį tarė 
LN Moterų Būrelio pirm. A. Jankai- 
tienė. Buvo uždegtos 3 simbolinės 
žvakės. Kūčių maldą sukalbėjo Prisi
kėlimo par. klebonas kun. Aug. Sima
navičius, OFM. Kūčių valgiai buvo 
skaniai pagaminti, o stalai gražiai 
papuošti. Prieš pradedant valgyti, vi
si dalyviai, vadovaujant sol. V. Veri- 
kaičiui, sugiedojo kelias kalėdines 
giesmes. Po vakarienės Loreta Sta- 
nulytė, 8 m., padeklamavo eilėraštį. 
Giesmių koncertą atliko solistai — 
V. žiemelytė ir V. Verikaitis. Kalėdų 
senelis apdovanojo vaikus dovanėlė
mis. Gretimoje Karalienės Mortos 
svetainėje įvyko senoviniai būrimai.

— Pr. sekmadienį popietėje buvo 
per 150 dalyvių. Svečių knygoje pa
sirašė: Kazys Masiulionis iš Kaiser- 
lautern, Vokietijoj, A. R. Artišaus- 
kai iš Kapuskasing, Ont., Elzbieta 
Kardelienė iš Montrealio, Vytautas 
ir Mary Stanulis iš JAV.

— Sausio 17, šeštadieni, Karaliaus 
Mindaugo menėje Hamiltono teatras 
“Aukuras" vaidins A. Rūko linksmą 
komediją “Bubulis ir Dundulis”. 
Po vaidinimo bus šokiai.

— Nuo sausio 8 d. svetainėje “Lo
kys” kas ketvirtadienį ir penktadie
nį nuo 9 v.v. iki 1 v.r. bus muzikinė 
programa. Jos vedėjas — Algis 
Dimskis.

— Vasario 22. sekmadienį, 4 v.p.p., 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks 
įdomus lengvos muzikos koncertas 
prie kavutės su pyragaičiais. Dainuos 
dabar iš Lietuvos atvykusi sol. Ona 
Valiukevičiūtė.

— Sausio 11 d., 2.30 v.p.p., Gedi
mino Pilies menėje įvyks Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubo metinis 
narių susirinkimas. Kviečiami daly
vauti visi nariai ir prijaučiantieji. 
Bus renkama nauja klubo valdyba.

— Kalėdų švenčių proga į LN na
rius įstojo ir nario įnašus sumokėjo: 
D. Garbaliauskienė, A. Trinkūnas, J. 
Trinkūnienė, M. Paladichuk ir Uršu
lė Kaiser po $100; B. B. Aušrotaitė 
— $25 ir jaunuolis T. Trinkūnas $1.

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

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

MIKOLA IN IS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambin
ti 769-5024, Toronte.

MISSISSAUGOJE prie Dixie-Dundas 
prekyvietės parduodamas pilnai ap
statytas vieno miegamojo butas (con
dominium) su 30 pėdų ilgio dengtu 
balkonu. Savininkas persikelia Flori- 
don, todėl kaina tik $31.500 su $7.000 
jmokėjimu. Skambinti 275-1669.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gausių Viešpaties malonių ir 

viltingų naujų metų linkime para
pijiečiams ir visiems lietuviams.

— Dėkojame parapijos chorui ir 
jo vadovui E. Krikščiūnui už gra
žias kalėdines giesmes. Prieš Ber
nelių Mišias buvo religinių ir kalė
dinių giesmių koncertas. Solistams
N. Batraks, Al. Simanavičiui ir R. 
Strimaičiui dėkojame už koncerto iš
pildymą.

— Gruodžio 27 d. pakrikštyta Vi
lija Aistė, Rimanto ir Aušros Karkų 
dukrelė.

— Gruodžio 27 d. iš mūsų švento
vės palaidota Domininką Asevičie
nė. Dukrai Danutei Batūrienei, sū
nums Kęstučiui ir Vytautui, visiems 
artimiesiems bei giminėms reiškia
me gilią užuojautą. Gruodžio 29 d. 
palaidotas Kalėdų dieną miręs Pet
ras Gečas. Žmoną Mariją ir brolį 
bei visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. Gili užuojauta M. Matuse- 
vičienei, mirus jos sūnėnui Vidman
tui Petruliui.

— Sausio 2d. — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose.

— Sekmadienį, sausio 4, antroji 
rinkliava skoloms mokėti.

— Sekmadienį, sausio 4 d., 10.45 
v. r., tretininkams Mišios ir konfe
rencija šventovėje.

— Choro repeticija — sausio 4 d. 
po 11.30 v. Mišių muzikos studijoje.

— Pensininkų pobūvis — sausio 7 
d., 4 v.p.p.. Parodų salėje.

— Sausio 10 d., 7 v.v., didžiojoj 
salėj Prisikėlimo parapijos choras 
rengia šokių vakarą su menine pro
grama, kurią atliks parapijos cho
ras.

— Ir šiais metais parapijos finan
sinė sekcija, kuriai pirmininkauja 
St. Prakapas, išleido knygos forma
to kalendorių. Kalendorių pasiųsime 
Toronto ir apylinkių lietuviams.

— Automobilius prašome statyti 
sekmadieniais Neilsono fabriko aikš
tėje, 277 Gladstone. Autoaikštė ati
darą nuo 9.30 v.r. iki 1.30 v.p.p.

— Gegužės 9 d. mūsų šventovėje 
vysk. V. Brizgys teiks Sutvirtinimo 
sakramentą. Vaikučiai, kurie tuo 
metu turės 11 m., prašomi registruo
tis parapijos raštinėje. Pamokos pra
sidės antroje sausio mėn. pusėje.

— Mišios šeštadienį, sausio 3 d., 8 
v. už Stasę Krukauskienę, užpr. P. 
A. Jakubauskai; 8.30 v. — už Oną 
Grušienę, užpr. O. J. Jacikai; 9 v. — 
už Kazę, Praną ir Janę Jurevičius, 
užpr. V. Jurevičius; 9.30 v. — už 
Vladą .Taškų, užpr. E. Jaškuvicnė; 
10 v. — už Vladą Tiškų, užpr. To
ronto agronomai; sekmadienį 8 v. — 
už M. Levišauskienės šeimos miru
sius, užpr. E. Aukštakalnienė; 9 v. 
— už parapiją; 10 v. — už Povilą 
Preibį, užpr. N. P. Preibiai; 11.30 
v. — už Vladą Staniulį, užpr. St. 
Bubelienė; 7 v.v. — už Bronių Če
paitį, užpr. B. K. Čepaičiai.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 
21 d. Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje. Sklandžiai 
programą pravedė jauna moky
toja V. Javaitė. Pradžioje pasi
rodė L. Vaikų Namų darželio ir 
parengiamojo mokyklos sky
riaus mažieji. Toliau I, II, III ir 
IV skyriaus mokiniai grupėmis 
ir atskirai deklamavo, grojo 
akordeonu, dainavo Kalėdoms 
pritaikytas daineles. A. Dovidai- 
tytė ir N. Slivinskaitė, VIII sky
riaus mokinės, gražiai padaina
vo solo. Dešimtojo skyriaus mo
kiniai, gerai paruošti, vykusiai 
vaidino “Mikį plikį tinginį” — 
vaizdelį iš mokinių gyvenimo. 
Režisavo ir puikias dekoracijas 
paruošė K. Imbrasaitė, kuri šio
je srityje ir organizavime turi 
neabejotiną talentą. Jai talkino 
R. Bumbulytė. Šioms jaunoms 
ir gabioms mokyklos talkinin
kėms nuoširdi padėka. Taip pat 
nuoširdus ačiū Kristinos ir Ri
mos talkininkams. Padėkos žo
dį tarė tėvų komiteto pirm. Pr. 
Dovidaitis. — Atvyko, nykštukų 
lydimas, ir Kalėdų senelis iš 
Lietuvos, kuris ragino mokinius 
mokykloje ir namuoes su tėvais 
kalbėti tik lietuviškai. Jis taip 
pat iš didelio maišo dalijo vai
kams dovanėles. Už tai ačiū M. 
Petruliui. Po programos tėvų 
komitetas visus vaikus pavaiši
no. Prie įėjimo buvo dalinamas 
mokyklos laikraštėlis “Kibirkš
tis”. Daug nuotraukų padarė St. 
Dabkus. A.

Leidinį “Hamiltono lietuviai” 
anglų ir lietuvių kalba galima 
užsisakyti šiuo adresu: K. Mik
šys, 18 Barton St. W., Hamil
ton, Ont. Kaina su persiunti
mu — $5.

ARTI KEELE - BLOOR požeminio iš
nuomojami du butai: dviejų kamba
rių ir virtuvės bei vieno kambario ir 
virtuvės su atskiromis prausyklomis. 
TeL 767-4736.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su baldais Toronte. Telefonas 
534-8056.

MIAMI BEACH išnuomojamas vasa
rotojams 3 kambarių butas. $110.00 
savaitei. Skambinti Toronte 769-9310 
arba Miami Beach 1-305 861-2161.

K<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< If
“TŽ” SKAITYTOJAMS L

Švenčių proga daug kas svei- g 
kino “TŽ” darbuotojus. Negalė- $ 
darni atsakyti kiekvienam atski- 
r ai, reiškiame jiems nuoširdžią 
padėką. B

Pradėdami naujus metus, 5! 
kviečiame visus skaitytojus ne- S
delsiant atnaujinti prenumera
tas. Metinė rėmėjo prenumera
ta — $15, reguliari — $10. Lai
ku atnaujinta prenumerata pa
lengvina laikraščio leidimą. 
Taip pat kviečiame “TŽ” skai
tytojus surasti naujų prenume
ratorių ir tuo padidinti laikraš
čio skaitytojų šeimą. Naujiems 
prenumeratoriams pirmaisiais 
metais “TŽ” kainuoja tik $7.50.

Visiems skaitytojams linkime 
sėkmingų metų.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Išganytojo parapijos švento
vėje sekančios pamaldos įvyks 
sausio 4, sekmadienį, 9.30 v. ry
to. Konfirmandų pamokos pra
sidės sausio 8 d., 6.30 v.v., šven
tovės patalpose.

Toronto Maironio mokykloje 
pamokos po Naujų Metų prasi
dės sausio 10, šeštadienį, įpras
tu laiku. Vedėjas

“Tėvynės prisiminimų” — lie
tuviškos radijo programos 25 
metų sukaktis bus sausio 31 d. 
šokių vakaru ir koncertu pami
nėta Toronto Liet. Namuose. 
Stalus galima užsisakyti pas ra
dijo vedėją J. R. Simanavičių 
534-1274.

Metinis “T. Žiburių” spaudos 
balius bus vasario 7, šeštadienį, 
Anapilio salėje. Jau sutarta me
ninė programa, ruošiamasi lote
rijai. Šiomis dienomis išsiunčia
mi loterijos bilietai skaityto
jams, prašant juos įsigyti iš 
anksto ir dalyvauti loterijoje, 
kurioje bus meno kūrinių ir 
spalvotos televizijos priimtuvas.

Anapilio Sodybos Korporaci
jos naujoji valdyba savo posė
dyje 1975 m. gruodžio 17 d. 
pasiskirstė pareigomis: A. Rin- 
kūnas — pirmininkas, kun. P. 
Ažubalis ir inž. G. Sernas — vi
cepirmininkai, A. Valiulis — 
angliškojo protokolo sekreto
rius, P. Bražukas — lietuviško
jo protokolo sekretorius, D. 
Keršienė — sekretorė narių 
reikalams ir susirašinėjimui, J. 
Andrulis — iždininkas. Žvilgs
nyje į ateitį nutarta šioje ka
dencijoje koncentruotis į skolų 
išmokėjimą; iždo reikalams ge
rėjant, skirti stambesnes meti
nes sumas toliau į ateitį siekian
tiems lietuviškiesiems projek
tams remti. Vietinio pobūdžio 
renginiai paliekami kitiems 
Anapilio junginiams, kurių 
veiklai koordinuoti artimoje at
eityje iš jų atstovų bus suda
roma Anapilio taryba. Anapi
lyje veikia šie vienetai: Anapi
lio Sodybos Korporacija, Lietu
vos Kankinių parapijos komite
tas, KLK Moterų Dr-jos sky
rius, Anapilio moterų būrelis, 
Anapilio vyrų būrelis, Anapilio 
jaunimo būrelis (numatomas).

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba vykdo lietuviš
kos spaudos vajų nuo 1975 m. 
lapkričio iki 1976 m. vasario 
29 d. Ta proga gautos ir dvi 
“TŽ”’ prenumeratos — juos už
sisakė Ona Jurskienė ir Juozas 
Boza.

Iš okupuotos Lietuvos pasi
matyti su savo tėveliu atskrido 
lietuviškos lengvos muzikos so
listė Ona Valiukevičiūtė. Daug 
jos įdainuotų lengvos muzikos 
plokštelių ir vaikams pasakų 
yra išleista Vilniuje. Su kon
certais viešnia yra apkeliavusi 
visą Lietuvą, Sov. Sąjungą ir 
su dideliu pasisekimu koncerta
vo Varšuvoje, Prahoje, Buda
pešte ir kitur. Stengiamasi, kad 
ir Toronto visuomenė galėtų pa
sidžiaugti jos dainomis.

Vasario 16 gimnazijoje dirba 
kaip mokytojai du torontiečiai 
— Birutė Bilkštytė ir Algis 
Stankus. Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų suvažia
vimas savo nutarimuose jiems 
išreiškė padėką.

nuo š. m. sausio 8 dienos 
ketvirtadieniais ir penktadieniais 
įvedė ALGIO DIMSKIO vedamų muzikinę programų 

Aplankykime "LOKĮ" paklausyti gražios muzikos

Lietuviu Namu 
svetainė“LOKYS”

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

gilaus liūdesio prislėgtai dukrai JANINAI PILY- 
PAVIČIENEI, jos šeimai ir giminėms reiškiame 

nuoširdžių užuojautų —

J. J. Valiuliai V. J. Jasinevičiai
D. A. Barkauskai

Iš PLB valdybos Čikagoje pa
vėluotai gautas šventinis sveiki
nimas, kuris negalėjo būti iš
spausdintas kalėdiniame nume
ryje. Sveikinime sakoma: “Nors 
mūsų darbai darosi vis sunkes
ni ir tautos laisvei atgauti kliū
tys vis didėja, bet pavargti 
mums nevalia. Užgimęs Kristus 
telaimina mūsų darbus, testip
rina jėgas ir tešviečia mums 
kelius į laimingesnę ir gražesnę 
ateitį. Švenčių metu Pietų Ame
rikoje įvykstantis trečiasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas teuždega mūsų jaunimą nau
jomis idėjomis ir tebrandina jų 
dvasią bei teskatina ryžtą dirbti 
laisvei ir išlikimui. Užjausdami 
pavergtus brolius tėvynėje ir 
kenčiančius Sibiro tremtyje, 
tieskime jiem nuoširdžią pagal
bos ranką, stiprinkime tarpusa
vio draugystę, kad amžiais lik
tume viena ir ta pati tauta, vie
na ir ta pati lietuviška šeima.”

Gražina ir Gerardas Balčiū
nai 1975 m. gruodžio 20 d. su
rengė pagerbimą dukrai Inai ir 
žentui Stephen Ferris abiejų 
doktorato proga. Ina yra anglų 
literatūros daktarė, o jos vyras 
Stephen — ekonomikos. Ji dės
to literatūrą Viktorijos kolegi
joje, o jis Simon Fraser univer
sitete Br. Kolumbijoje. Abu ku
rį laiką studijavo Toronte, vė
liau — Los Angeles universite
te. Ateityje abu numato persi
kelti į Dallas, Texas, universi
tetą. Pagerbime žodį tarė G. 
Balčiūnas, dr. A. Pacevičius. 
Padėkos žodį tarė abu daktarai 
— Ina lietuviškai, Stephen — 
angliškai. Jiedu buvo gausiai 
apdovanoti ir palydėti gyveni- 
man sugiedant “Ilgiausiu me
tų”.

Mirusieji. A.a. Domininką Ase
vičienė mirė Kūčių naktį savo 
dukros šeimos namuose. Velio
nė palaidota iš Prisikėlimo šven
tovės Sv. Jono lietuvių kapinė
se šeimos kapavietėje, kur prieš 
porą metų palaidotas velionės 
vyras maj. S. Asevičius. — A.a. 
Petras Gečas, 64 m., mirė Kalė
dų dieną. Velionis ilgesnį laiką 
buvo kankinamas reumatizmo. 
Paliko žmoną, prieš keletą metų 
atvykusią iš Lietuvos. — A.a. 
Jonas Kizys, 79 m., palaidotas iš 
Lietuvos Kankinių par. lietuvių 
kapinėse. Velionis Kanadoje gy
veno nuo 1927 m. Buvo aktyvus 
iki pat mirties. — A.a. Kazys 
Poderys mirė 1975 m. gruodžio 
27 d. Sudburio ligoninėje. Po 
laidotuvių apeigų Sudburyje ve- 
lionies kūnas pervežtas į Anapi
lį ir gruodžio 30 d., 3.30 v.p.p., 
palaidotas lietuvių kapinėse.

Kalėdų atostogų metu Daina
vos stovyklavietėje prie Detroi
to vyksta ateitininkų mokslei
vių žiemos kursai, kuriuose dės
to visa eilė kviestinių lektorių 
iš JAV ir Kanados. Kursų vedė
jas — kun. prof. St. Yla. Iš To
ronto išvyko būrys moksleivių, 
kapelionas kun. J. Staškus ir 
šeimininkė p. Razgaitienė.

Wasagos — Stay nerio lietu
viai švenčių proga suaukojo “T. 
Ž.” $14. Nuoširdus ačiū.

Gautas pranešimas iš KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos, 
kad “T. Žiburiams” paskirta 
$100 už pirmosios Kanados lie
tuvių dainų ir tautinės šokių 
šventės garsinimą. “TŽ” leidėjai 
už tai reiškia nuoširdžią padėką.

Sidabrines vedybų sukaktis 
savo giminių ir artimųjų tarpe 
paminėjo: Vytautas ir Valentina 
Balsiai, Karolis ir Aldona Rusi
nai, Algis ir Adolfina Jagėlos, 
Juozos ir Janina Rovai.

“The Globe a. Mail” 1975 m. 
gruodžio 16 d. išspausdino ve
damąjį “The Ordeal of Dr. Ko
valev”, kuriame pasisakė prieš 
jo teismą, komunistinę prie
spaudą, mokslo žmonių perse
kiojimą. Jame, be kitko, rašo
ma: “Su liūdna ironija primin- 
tina, jog šis teismas, sunieki
nantis dr. Kovalevą už drąsą 
pasirinkti savo idėjas bei įsiti
kinimus, įvyko Vilniuje, Lietu
voje, t.y. šalyje, kuri visa buvo 
praryta ir įgrūsta į geležinius 
rusiškojo komunizmo rėmus be 
jokios galimybės pasirinkti sa
vo ateitį.”

Kelios ukrainiečių moterys, 
kovodamos už moterų laisvę so
vietinėje Ukrainoje, surengė vi
są mėnesį trukusį budėjimą prie 
Sov. Sąjungos ambasados Ota
voje. Jų vadovės telefonu bu
vo susisiekusios su A. Sacharo
vu Maskvoje. Pastarasis, sumi
nėjęs kalinamas ukrainiečių 
moteris, pastebėjo, kad jų tar
pe esanti ir Viola (Nijolė, Red.) 
Sadūnaitė. Pastarosios adresas: 
Mordovskaja ASSR, 431200 
Tenguševskij rajon, pos. Bara- 
ševo, učr. Ž. X. 385/3-4, Soviet 
Union.

Toronto ukrainiečiai, susior
ganizavę į “Canadian Ukrainian 
Opera Association”, pastatė 
operą “Zaporožės kazokas ana
pus Dunojaus” Karalienės Elz
bietos Teatre gruodžio 4, 5, 6, 
7 dienomis. Didžiosios spaudos 
recenzijos buvo labai palankios. 
“The Toronto Star” gruodžio 5 
d. muzikinis recenzentas net pa
žymėjo, kad opera, nors ir uk
rainiečių kalba, buvo supranta
ma ir kitataučiams. “The Globe 
a. Mail" bendradarbis Michael 
Shulman apgailestavo, kad ne
galėjo suprasti dialogų. Pasak 
jo, anglų ir kitų tautybių asme
nų mažai dalyvavo operos spek
takliuose, nes jie mažai buvo 
skelbti neukrainiečių spaudoje, 
be to. pats teatras esąs labai 
nuošalioje vietoje. Iš lietuvių 
viename tos operos spektaklyje 
dalyvavo J. Kaknevičienė kaip 
Carling Community Art Found
ation komisijos narė. Ar ir dau
giau lietuvių dalyvavo, nėra ži
nių.

Ar jau pratęsėt “T. Žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

Visuotinis “Gintaro” ansamblio tė
vų susirinkimas įvyks sausio 11, sek
madienį, po 11 v. pamaldų, seselių 
namuose. Visi tėvai kviečiami daly
vauti.

Kariuomenės šventės minėjimas 
1975 m. lapkričio 23 d. buvo pradė
tas pamaldomis AV par. šventovėje. 
Trijų Kryžių altorių puošė tautinė, 
ramovėnų ir šaulių vėliavos, prie 
garbės lentos, primenančios žuvu
sius už Lietuvos laisvę, stovėjo šau
lių sargyba. Mūsų atžalynas padėjo 
gėlių puokštę. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Aranauskas. 
Giedojo AV par. choras.

Po pamaldų minėjimo programa 
vyko parapijos salėje, vadovaujant 
Ig. Petrauskui. Paskaitą skaitė Ka
nados kariuomenės majoras V. Paukš
tasis, naujos kartos atstovas, kuris 
dar vaiku būdamas turėjo palikti 
savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Meninę dalį atliko lituanistinės 
mokyklos mokiniai — Živilė Jurku
tė ir Romas Staškevičius, padekla
muodami eilėraščių. Rasa ir Ina Lu- 
koševičiūtės su gitaros palyda padai
navo tris karių ir partizanų dainas.
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Vietoj šventinių 
sveikinimų atvirukais 
aukojo "T. Žiburiams":

$15: Juozas Girevičius,
St Catharines, Ont.;

$10: Vytas ir Vyga Augė- 
nai, M. J. B. Žėkai, S. Knei- 
tas, Oshawa, Ont., O Stas
kevičienė, Port Colborne, 
Ont., Vincas Rutkauskas, 
Albina ir Jonas Didžbaliai, 
Hamilton, Ont., Br Staš
kevičius, Montreal, Que., 
Algis Žemaitis; $7: Anta- į 
nas Želvys, Oshawa, Ont.;

$5: Antanas ir Ona Bu- 
gailiškiai, Hamilton, Ont., 
S. Mažeikienė, Delhi, Ont. į

“The Toronto Sun” 1975 m. 
gruodžio 17 d. laidoje išspaus
dino redakcijos nario Robert 
Mac Donald rašinį apie nese
niai iš okupuotos Lietuvos at
vykusį Bronių Naudžiūną, jo 
gyvenimą Sibire, kone, stovyk
lose, psichiatrinėse ligoninėse, 
jo pastangas emigruoti pas bro
lį Kanadon. Iš rašinio aiškiai 
matyti, kaip sovietai nesilaiko 
nei žmogaus teisių, nei Helsin
kio deklaracijos. Pirmajame 
puslapyje buvo išspausdinta Br. 
Naudžiūno nuotrauka su antraš
te pačiame viršuje: “Po praga
riško gyvenimo Rusijoj, pasak 
jo. Kanada atrodo kaip dan
gus.” Br. Naudžiūnas kalbėjo su 
dienraščio bendradarbiu per 
vertėją Ireną Meiklejohn. Gana 
platų savo odisėjos aprašymą 
Br. Naudžiūnas yra įteikęs “T. 
Ž.” redakcijai, kai rankraštis 
bus paruoštas, skaitytojai galės 
jo pergyvenimus sekti “T. Ži
buriuose”.

Komunistinis “Liaudies Bal
sas”, kadaise ėjęs net dukart į 
savaitę, 1975 m. gruodžio 12 d. 
laidoje pranešė, kad šiais me
tais ketina išeiti kartą į mėne
si. Jei finansinė padėtis iki pa
vasario pasitaisys, galbūt jo lei
dimas bus sudažnintas.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

“LITAS” ADRESAS: 1445 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias 1-tos 6.0%
Taupomąsias s-tos 8.0%
Term. ind. 1 m. 9.0%
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9,75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumos.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve 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 vosorq nuo gegužes 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.

Vyrų oktetas, vadovaujamas muz. 
Mme M. Roch, maloniai nuteikė gra
žiomis kariškomis dainomis. Lietu
vos Saulių Sąjunga Tremtyje dr. 
Petra Lukoševičių už nepailstamą vi
suomeninę veiklą ir inž. Zigmą La
piną, “Gintaro” ansamblio vadovą, 
už lietuviškos dainos ir muzikos puo
selėjimą tremtyje apdovanojo šaulių 
žvaigždėmis, kurias įteikė šaulių at
stovas ir Montrealio apylinkės val
dybos pirm. J. Siaučiulis. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Minėjimą su
rengė ramovėnai ir šauliai.

Sol. Gina čapkauskienė, nors ge
rokai pavargusi, bet patenkinta grį
žo iš Niujorko po sėkmingo rečitalio 
Carnegie Hall. Ji džiaugėsi, kad jos 
atėjo pasiklausyti daug baltų ir juo
dų amerikiečių, ypač lietuvių. Jų tar
pe buvo pianistė A. Kepalaitė, sol. 
R. K. Yakutis, muz. A. Kačanauskas, 
kompoz. A. Stankūnas, kun. L. And- 
riekus, OFM, poetas Stasys Santva
ras, dail. K. žoromskis, kunigai pran
ciškonai, daug padėjusi E. Andriu- 
šienė, J. R. Simanavičius iš Toron
to ir kiti. Koncertas gerai pasisekė, 
ir jos agentas pakvietė ją dainuoti 
Carnegie Hall sekančiais metais. Mū
sų solistė kol kas jokių pažadų ne
davė, nes niekas nežino kas gali at
sitikti metų laikotarpyje.

Sol. Ginos Capkauskienės (Cap- 
kas) rečitalio programoje buvo įdė
ta jos nuotrauka, nueitas kelias, di
džiųjų Kanados ir JAV dienraščių 
recenzijų ištraukos. Taip pat apra
šyti pasirodymai televizijoje, radiju
je, koncertai S. Amerikoje ir Aust
ralijoje, suminėtos operos, kuriose 
Gina dainavo. Rečitalio programą 
sudarė pasauliniai ir lietuvių kom
pozitoriai. Akompanavo jaunas ir 
gabus muzikas Saulius Cibas iš Bos
tono.

Šiuo metu sol. Gina neturi laiko 
atsikvėpti. Gruodžio mėnesio savait
galiais ji dainavo koncerto forma 
arijas iš operos “Rigoletto” Tracy 
mieste; sausio 24 d. Otavoje, Natio
nal Arts centre, dainuos Čiurlionio 
minėjime. Po to pasirodys Sherbroo
ke televizijos programoje. Kūčių 
naktį AV parapijos religiniame kon
certe giedojo religines giesmes solo, 
duetus ir su choru.

M. K. Čiurlionio minėjimą suren
gė Montrealio LB kultūros skyrius 
1975 m. gruodžio 13 d. ’AV par. sa
lėje. Minėjimą pradėjo Ir. Lukoševi
čienė, pristatydama paskaitininką 
dail. A. Tamošaitį. Pastarasis pla
čiai apibūdino Čiurlionį kaip muzi
ka, ypač kaip dailininką, kuris yra 
jrikiuotas į pasaulio žymiųjų daili
ninkų eiles. Paskaita buvo iliustruo
ta skaidrėmis. Muz. K. Smilgevičius 
paskambino M. K. Čiurlionio kūri
nių.

Po trumpos pertraukos įvyko jau
nimo kongresui paremti loterija, 
jaunimo atstovų pristatymas ir atsi
sveikinimas. Loterijai fantus auko
jo mūsų menininkai: Baltuonis, Ben
džiūtė, Daugirdas. Jaugelis. Lapinie
nė, Siaučiulis, Tamošaitienė, Tamo
šaitis, Vazalinskas ir “Vaivorykštė”. 
Kongresui sutelkta arti $2.500. Di
džiausios pajamos (per $1000) gau
tos iš šokių maratono, kurį organi
zavo Audronė Jonelytė. Surinktos 
aukos persiųstos PLB valdybai. 
Montrcaliečiai į kongresą išvyko sa
vo lėšomis. Išvykstančiuosius sceno
je pristatė apylinkės valdybos pirm. 
J. Siaučiulis, kuris taip pat padėko
jo dail. A. Tamošaičiui, muz. K. 
Smilgevičiui ir visiems atsilankiu
siems. I kongresą išvyko 18 jaunuo
lių ir 4 suaugusieji: K. Bendžiūtė, 
G. Bendžiūtė, R. Bendžiūtė, A. Be- 
niušytė. D. Beniušytė, D. Blauzdžiū- 
naitė, G. Bulota, R. Bulota, J. Dau
girdas. L. Gedvilaitė. A. Jonelytė, L. 
Jonelytė. V. Malciūtė, J. Mockutė, V. 
Murauskaitė, A. Pavilanis; suaugu
sieji: A. Botyrienė, A. Kazlauskas, 
M. Jonynienė ir G. Rudinskienė At
sisveikinimo žodį tarė jaunimo kon
greso atstovė Rasa Lukoševičiūtė. 
Po iškilmių visi buvo pavaišinti vy
nu, užkandžiais ir pyragais, kuriuos 
paruošė LB švietimo skyrius ir iš
vykstantieji.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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


