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Pusiausvyros (ieškant
Tautų sugyvenimas yra viena didžiųjų pasaulio problemų. 

Žmonijos istorija yra nusagstyta tautų karais ir aplaistyta jų krau
ju. Tame procese praeityje ypač garsėjo Europa, kurioje tautos 
kraustėsi, keliavo, formavosi, stūmė vienos kitas, siekdamos užimti 
didesnius ir derlingesnius žemės plotus. Europos tautos formavosi 
per tūkstančius metų, bet busiausvyros ir šiandieną tebejieško. Da
bartinis apsiraminimas nėra pusiausvyra, nes paremta barbarišku 
jėgos principu. Kai tik nusilps dirbtinės jėgos atramos, vėl paju
dės visas Europos kolosas, kils nauji sūkuriai, kol išsikristalizuos 
naujos atramos. Jeigu jos ir vėl bus barbarišku principu pagrįstos, 
nebus tikros tautų pusiausvyros. Pastaroji galima tiktai tada, kai 
atsiremia į teisingumą ir kitų tautų respektavimą. To principo ne
silaiko dažniausiai didžiosios tautos — jos pasiduoda imperialisti
nei pagundai, tautiniam egoizmui ir užkerta kelią Į tautų pusiau
svyrą. Dėlto didelės tautos, pasižyminčios žmonių skaičiumi, fizine 
jėga, ginklų persvara, tampa mažomis dvasine prasme. Jos pajėgia 
sukurti imperijas, išnaudoti mažesniąsias savo interesams, bet ne
pajėgia išeiti iš savo egoizmo ir pagalvoti apie tikrąją tautų pu
siausvyrą, kurioje lygias teises bei galimybes turėtų ne tik didžio
sios, bet ir mažosios tautos. •

★ ★ ★
Jeigu Europa nesurado tautų pusiausvyros per šimtus ir tūks

tančius metų, nėra ko laukti jos Afrikoje ir Azijoje, kur tautų ir 
kraštų formavimasis tebėra pačiame Įkarštyje. Didžiosios ir tur
tingosios tautos skuba joms į pagalbą medžiaginėmis gėrybėmis, 
finansinėmis paskolomis, tačiau yra bejėgės padėti joms dvasine 
prasme, t.y. surasti besiformuojančių tautų pusiausvyrą, nes ir pa
čios jos neturi. Toji europinių tautų pusiausvyros stoka atsispindi 
Afrikos ir Azijos žemynuose. Europinės kilmės nesantaika iš da
lies perkeliama ir į tuos plotus. Rusai, atrėmę Europos tautų pu
siausvyrą į tankus ir raketas, tuos pačius metodus eksportuoja 
Azijon ir Afrikon. Vakariečiai jaučiasi taipgi priversti griebtis 
tų pačių priemonių. Tuo būdu visame pasaulyje tautų pusiausvyra 
bandoma rasti fizine bei karine jėga. Bet tai nieko gero nežada 
ateičiai, nes viso pasaulio mastu iškyla didžiosios tautos su viso
mis imperializmo pagundomis. Jos priverčia mažąsias tautas ver
gauti ir kartu kovoti, kelti nerimą, drumsti didžiųjų ramybę. Di
dieji turėtų atsiminti, kad kol bus priespauda, bus ir pasipriešini
mas, kol bus nelaisvė, bus ir kova už laisvę. Tos kovos negali nu
slopinti nė didžiausi galiūnai. Tai labai aiškiai rodo ne tik praėję 
Šimtmečiai ir tūkstantmečiai, bet ir dabartis.

★ ★ ★
Tautų pusiausvyros jieško ir Kanada savame krašte. Tai dau

giatautis kraštas, kuriame gyvena daugybė tautų, šalia anglų ir 
prancūzų yra vokiečiai, italai, portugalai, slavai, baltiečiai ir kiti. 
Pagrindinė Kanados problema yra trikampinio pobūdžio: anglai, 
prancūzai, kitos tautybės. Iki 1971 metų, imant oficialiai, vyravo 
anglai su prancūzais. Jų šimtmetiniai santykiai yra pažymėti kovos 
ženklu. Praeityje dažnai pusiausvyros visai nebuvo arba labai tra
pi. Pagal priverstinę tradiciją anglai dominavo, stengdamiesi kiek 
galėdami siaurinti prancūzų vaidmenį. Pagaliau premjero Pear- 
sono vyriausybė ryžosi rasti pusiausvyrą ir paskelbė dvikalbiškumo 
politiką, kurioje abiem tautom pripažįstamas proporcionalus vaid
muo visos valstybės mastu. Su tuo žingsniu iškilo ir trečiojo ele
mento — likusių tautybių problema. Jieškodama trikampinės pu
siausvyros, premjero Trudeau vyriausybė paskelbė daugiakultū- 
riškumo politiką dviejų oficialių kalbų rėmuose. Atrodė, kad rasta 
formulė, patenkinanti visus tris krašto elementus. Kurį laiką ji 
gana gerai veikė, bet pastaruoju metu atsitrenkė į kliūtis. Pradė
tas kvestijonuoti ne tik daugiakultūriškumas, bet ir dvikalbišku- 
mas. Anglai, matydami didėjančią prancūzų įtaką, ėmė šiauštis, 
o prancūzai, matydami stiprėjantį trečiąjį elementą, pradėjo nuo
gąstauti. Ir taip susvyravo naujoji Kanados pusiausvyra. Tai jau
čia ir lietuviai, nes jų gyvenimas daug priklauso nuo vienokios ar 
kitokios krašto pusiausvyros.
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Prancūzas pasmerkė vilniškį teismą

Premjeras ir kritikai
Aštrios kritikos susilaukė 

premjero P. E. Trudeau N. Me
tų išvakarėse pažerti priekaiš
tai Kanados laisvojo ūkio sis
temai, jo pasisakymas už naują 
visuomenę, kuri vadovautųsi 
savitvardos principu. Daug kam 
susidarė įspūdis, kad jis yra lin
kęs į socializmą ir valstybinę 
ekonomijos kontrolę. Tokias iš
vadas premjeras P. E. Trudeau 
paneigė Kanados Klubo nariams 
Otavoje tartu žodžiu, kurį, kaip 
ir pirmąjį jo pareiškimą, trans: 
liavo CTV televizijos tinklas. 
Pasak P. E. Trudeau, tas jo pa
reiškimas lietė ne laisvąjį ūkį, 
bet laisvąją rinką. O ji niekada 
Kanadoje nebuvo visiškai lais
va, nes priklauso nuo valdžios, 
didžiųjų korporacijų bei unijų 
padarytų sprendimų. Šios siste
mos jo vadovaujama liberalų 
partija nežada atsisakyti, tik no
ri ją patobulinti, kad sprendi
mai būtų daromi visų gerovei ir 
Kanados siekiams užtikrinti. Tai 
esą galima atlikti didesne 
valdžios kontrole arba visų ka
nadiečių didesniu atsakingumu. 
Pastaruoju atveju korporacijos 
turi paisyti viso krašto interesų, 
unijos sumažinti atlyginimų di
dinimo reikalavimus ir juos su
sieti su gamybos padidėjimu, o 
kanadiečiai atsisakyti nuosto
lius nešančių įpročių, šios prem
jero P. E. Trudeau mintys taip

pat susilaukė opozicinių partijų, 
darbo unijų ir spaudos kritikos 
dėl nepakankamo naujosios po
litikos išryškinimo.

Toronto gimnazijų mokytojų 
streiką po 38 dienų užbaigė On
tario parlamento įsakymas grįž
ti darban su lig šiol turėtu atly
ginimu. Nepaklusimo atveju mo
kytojams buvo numatyta $500 
bauda už praleistą darbo dieną, 
o jų federacijai — $10.000. 
Sprendimą algų padidinimo 
klausimu turės padaryti arbit
ras, kuriuo premjeras W. Davis 
paskyrė teisėją Ch. Dubiną. On
tario NDP socialistų partijos va
das S. Lewis, remdamas 8.800 
mokytojų grąžinimą į gimnazi
jas, reikalavo, kad jiems būtų 
mokamas derybose švietimo- va
dybos pasiūlytas naujasis atly
ginimas ir leidžiama toliau de
rėtis. Šį įsakymo papildymą su
stabdė premjero W. Davis kon
servatoriai, remiami R. Nikso- 
no vadovautų liberalų. Švie
timo vadyba streikuojantiems 
mokytojams buvo pasiūliusi: že
miausios kategorijos metinę 
$7.800 algą padidinti 54% iki 
$12.000, augščiausios kategori
jos $18.400 — 30,9% iki $24.- 
100. Mokytojai šį pasiūlymą at
metė dviejų trečdalių balsų dau
guma, nors tokio didelio padi
dinimo tikriausiai nebūtų pa-

(Nukelta į 6 psl.)

Sergejaus Kovaliovo bylos dienomis Vilniuje buvo suimti keturi lietuviai
dimo. Jam buvo mandagiai, bet 
neigiamai atsakyta. Tą pačią 
dieną, kai Vilniuje prasidėjo 
Kovaliovo byla, adv. Varaut pa
skelbė išsamų straipsnį įtakin
game Paryžiaus dienraštyje “Le 
Figaro” ir pabrėžė, kad Lietu
vos TSR augščiausias teismas 
buvo nekompetentingas spręsti 
maskviečio biologo bylą, nes 
kaltinamasis Kovaliovas nėra 
Lietuvos gyventojas. Be to, jam 
primesti nusikaltimai padaryti 
taip pat ne Lietuvoje, o Mask
voje. Prancūzų advokatas pa
stebėjo, kad Kovaliovas buvo są
moningai teisiamas Vilniuje tuo 
tikslu, kad Maskvoje akredituo
tieji užsienio korespondentai ne
galėtų stebėti neva viešos by
los svarstymo.

Adv. Varault nustatė, kad pa
grindiniai Kovaliovo kaltinamo- 

. jo akto punktai lietė rusiškąją 
“Dabartinių įvykių Kroniką”, 
kurią jis 1974 m. gegužyje at
gaivino drauge su Tatjana Ve
likanova ir Tatjana Chodoro- 
vič; tariamus ryšius su “LKB 
Kronikos” leidėjais ir rašytojo 
A. Solženicino knygą “Gulago 
salynas”. Išnagrinėjęs šių kalti
nimų nepagrįstumą, Paryžiaus 
advokatas savo straipsnį užbai
gė pranašiška išvada, kuri, de
ja, ir pasitvirtino. “Kovalio
vas, — rašė J.-M. Varault, — iš 
anksto atmetė savo teisėjų nuo
sprendį. Kaltinamas be teisės 
pasirinkti gynėją, toli nuo drau
gų, visomis priemonėmis atgra
sinus jo liudininkus, jis bus nu
teistas kaip nekaltas” (m. pabr.).

Sacharovas ir lietuviai
Teismo eiga paryžiečio advo

kato pramatymą patvirtino. 
Akademikas Sacharovas, . ko
mentuodamas teisminį susido
rojimą su Kovaliovu, Vilniaus 
bylą pavadino “ciniška teismo 
parodija prieš žmogų, kuris pa
siaukojo, gindamas teisę ir tei
sėtumą”. Kiek vėliau jis pasa
kojo užsienio korespondentams, 
kad teismas Vilniuje vyko Sta
lino laikus primenančioje atmo
sferoje. Anot jo, susidorojimas 
su Kovaliovu — tai iššūkis, 
mestas tiek sovietų, tiek pasau
lio visuomenei.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Rusų ir užsienio kalbomis lei
džiamas Maskvos laikraštis “No- 
voe Vremja” neseniai paskelbė 
ilgą pasikalbėjimą su SSSR tei
singumo ministerio pavaduoto
ju A. Suchariovu. Jis įtikinėja 
užsienio skaitytojus (laikraštis 
skiriamas pirmoje eilėje užsie
niui), kad Sov. Sąjungoje nie
kas nepersekiojamas už savo re
liginius ar politinius įsitikini
mus, nes nėra tokių įstatymų ir 
t.t. Mums įdomiau, ką šia proga 
augštas Kremliaus pareigūnas 
turėjo pasakyti apie neseniai 
Vilniuje įvykusį rusų biologo 
Sergejaus Kovaliovo teismą. Jis 
su pasipiktinimu pavadino me
lagingais Vakarų spaudos pra
nešimus, kad Kovaliovas nuteis
tas, pažeidžiant galiojančius tei
sės nuostatus. Jis, anot Sucha- 
riovo, buvo nubaustas ne už sa
vo pažiūras ir įsitikinimus, bet 
už “nusikalstamą priešvalstybi
nę veiklą”. Kad iš viso tuo rei
kalu jis jautėsi priverstas pasi
sakyti, rodo Kremliaus susijau
dinimą dėl vienbalsio Vakarų 
spaudos ir visuomenės pasmer
kimo, kurį iššaukė Kovaliovo 
teismo parodija Vilniuje.

Lietuvos spauda tylėjo
1975 m. gruodžio 9-12 dieno

mis LTSR augščiausiojo teismo 
kolegija, pirmininkaujama jau 
nepirmą kartą liūdnai pasiro
džiusio Mykolo Ignoto, svarstė 
neva viešą maskviečio biologo ir 
“Tarptautinės amnestijos” so
vietinio skyriaus nario S. Kova
liovo baudžiamąją bylą ir jį pa
smerkė 7 metam griežto režimo 
pataisos darbų ir papildomai 3 
metam tremties.

Įdomu, kad režiminė Lietu
vos spauda šią bylą ir jos ne
žmonišką nuosprendį visiškai 
nutylėjo, nors “Tassas” kasdien 
apie tai pranešinėjo rusiškai ir 
kitomis kalbomis. “Tassas-Elta” 
šiuo savo nutylėjimu pade
monstravo dėmesio vertą sava
rankiškumą, kurį galima visaip 
aiškinti. Kaip Vilniaus KGB 
kartais rodo nepasitenkinimą 
savo kolegų ir viršininkų Mask
voje nemokšiškumu “švariai” 
susitvarkyti, taip, matyt, ir res
publikinėje partijos viršūnėje 
norėta šiuo atveju atsiriboti

nuo Maskvos iš viršaus primes
to teismo, kuris keliom dienom 
atkreipė pasaulio visuomenės 
dėmesį į Lietuvos sostinę.

Pasaulis netylėjo
Iš tikrųjų, Kovaliovo bylą Vil

niuje pasaulio spauda įdėmiai 
stebėjo. Prie jos išgarsinimo 
daug prisidėjo pernykštis No
belio taikos premijos laureatas 
akademikas Andriejus Sacharo
vas. Negalėdamas kaip tik to
mis pačiomis dienomis nuvykti 
į Norvegijos sostinę atsiimti 
premijos, šis žymus žmogaus tei
sių kovotojas atvyko į Lietuvos 
sostinę specialiai stebėti savo 
artimo bičiulio, apkaltinto “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” rėmimu, teisminės by
los. Nei Sacharovas, nei kelio
lika su juo drauge atvykusių 
Maskvos disidentinės šviesuo
menės atstovų į teismo salę ne
buvo įleisti. Vakarų spauda pra
nešė apie tai, kad akademikas 
Sacharovas su savo bičiuliais 
keturias dienas šalo gatvėje 
prie augščiausiojo teismo rūmų 
Vilniuje. Tas faktas savaime pa
sako, kad bylos viešumo prin
cipas buvo pažeistas.

Užsienio spauda pranešė ir 
apie kitokius teisminės tvarkos 
pažeidimus. Antai Sergejui Ko
valiovui nebuvo leista pasirink
ti bylos gynėjų. Teismas atme
tė ir jo prašymą išklausyti kai- 
kuriuos liudininkus, jų tarpe ir 
akademiką Sacharovą. Negana 
to: teismas teisėtus Kovaliovo 
reikalavimus palaikė įžeidimu, 
pašalino jį iš teismo salės ir 
neleido jam net pasiteisinti. 
Teismas taip pat neatsižvelgė ir 
į paties akademiko Sacharovo 
pakartotinį prašymą leisti jam 
dalyvauti byloje Kovaliovo liu
dininku ar būti drauge su juo 
teisiamu, nes jie abu, anot Sa
charovo, buvo pasirašę raštus, 
už kuriuos buvo teisiamas tik
tai Kovaliovas.

Advokato straipsnis
Žymus prancūzų civilinės tei

sės žinovas, Paryžiaus tribunolo 
advokatas Jean-Marc Varaut, 
akademiko Sacharovo prašomas, 
buvo apsiėmęs ginti Kovaliovą 
teisme, bet negavo Maskvos lei-

I Pasaulio įvykiai
PILIETINI KARĄ LIBANE GALI UŽBAIGTI SIRIJOS INICIATYVĄ 

paskelbtos paliaubos, kurias atnešė apie 10.000 Palestinos Išlaisvi
nimo Armijos karių įsiveržimas iš Sirijos teritorijos. Jų ir vietinių 
palestiniečių rankose atsidūrė beveik du trečdaliai Libano. Krikš
čionys falangistai, vadovaujami P. Gemajalo, dabar yra persilpni 
kovoti su mahometonais. Pilietinis karas, prasidėjęs 1975 m. ba
landžio 13 d., pareikalavo didelių aukų — apie 9.000 žuvusių ir 
19.200 sužeistų. Karo kibirkštimi laikytinas krikščionių falangistų 
milicijos vado J. Abi Assio nušovimas, už kurį jie atsilygino pa
lestiniečius vežusio autobuso užpuolimu, šiame incidente žuvo 27 
palestiniečiai. Pagrindinės kovos tarp krikščionių ir palestinie
čių bei kairiųjų mahometonų tada persimetė į sostinę Beirutą. 
Palestinos Išlaisvinimo Armijos 
iš Sirijos atneštas karo paliau
bas priėmė Libano prez. S. 
Franjieh, o valdžion vėl grįžo 
atsistatydinęs premjeras R. Ka- 
ramis. Paliauboms įgyvendinti 
ir reformoms pravesti sudary
tas jungtinis karinis komitetas, 
kurin po du karininkus atsiun
tė Sirija, Libanas ir palestinie
čių armija. Atrodo, Libanui bus 
paruošta nauja konstitucija, ap
karpanti krikščionių mažumos 
teises, jas padidinanti mahome
tonų daugumai. Viešąjį gyveni
mą lig šiol dominavo krikščio
nys. Net ir Libano kariuome
nės kadro didžiąją dalį sudarė 
krikščionys karininkai. Įtampa 
ypač padidėjo 1970 m., kai pa
lestiniečių PLO organizacijos 
kariai iš Jordanijos buvo išvy
ti į Libaną. Iš čia jie organizuo
davo įsiveržimus Izraelin, o dėl 
Izraelio keršto veiksmų kentė
davo visas Libanas.

GRĮŽO BE SUTARTIES
JAV valstybės sekr. H. Kis- 

singerio apsilankymas Maskvo
je nebuvo apvainikuotas nauja 
sutartimi strateginiams gink
lams suvaržyti. Didžiausią pro
blemą dabar sudaro naujieji so
vietų bombonešiai, kuriuos va
kariečiai yra pavadinę kodo var
du “Backfire”. Jie gali pasiek
ti JAV, bet neturėtų pakanka
mai kuro grįžti į Sovietų Sąjun
gą. Dėl šios priežasties L. Brež
nevas nėra linkęs jų priskirti 
prie strateginių ginklų. Savo ar
senalą JAV papildys aplink že
mės rutulį skriejančiomis rake
tomis, kurios kiekvienu momen
tu gali būti nukreiptos į taiki
nius. Iš Maskvos H. Kissinge- 
ris atvyko į Briuselį painfor
muoti Š. Atlanto Sąjungos at
stovų apie pasitarimo rezulta
tus. Iš jo prasitarimų paaiškėjo, 
kad amerikiečiai pasiūlė išsivež
ti 1.000 atominių taktinių gink
lų iš Europos, jeigu sovietai ati
trauktų savo tankų armiją. Šis 
pasiūlymas buvo atmestas. Stra
teginių raketų skaičių sovietai 
sutinka sumažinti 10%, išimtas 
raketas pakeisdami “Backfire” 
bombonešiais. Nors abi pusės 
teigia, kad H. Kissingerio pokal
biuose su L. Brežnevu ir užsie
nio reikalų ministeriu A. Gro- 
myka buvo padaryta reikšmin
ga pažanga, iš tikrųjų ji taip ir 
liko neatskleista. H. Kissingeris 
taip pat neįstengė sustabdyti ir 
Sovietų Sąjungos kišimosi į An
golos pilietinį karą, kur vis di
desnių pergalių susilaukia pro
komunistinis MPLA sąjūdis, re
miamas Sovietų Sąjungos ir Ku
bos. Šis sąjūdis jau džiaugiasi 
savo aviacijos branduoliu, ku
riam pagrindą sudaro sovietų 
“MIG-21” tipo naikintuvai. Iš 
pietinės Angolos teritorijos P. 
Afrikos respublika ruošiasi ati
traukti savo karius, rėmusius 
provakarietišką UNITA sąjūdį. 
Šio pasitraukino nori JAV prez. 
G. Fordas ir valstybės sekr. H. 
Kissingeris, tikėdamiesi, kad 
tada Afrikos Valstybių Organi
zacija pareikalaus Sovietų Są
jungos ir Kubos pasitraukimo.

NAUJA SUTARTIS
H. Kissingeris Madride pasi

rašė draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartį su Ispanija. Jos 
dėka amerikiečiai ir toliau ga
lės naudotis trimis aviacijos ba
zėmis ir viena laivyno baze Is
panijos teritorijoje sekančių

platesnių prekybinių, technolo
ginių ir kultūrinių ryšių su 
JAV. Ispanija nori pilno įsijun
gimo į š. Atlanto Sąjungą, bet 
vis dar nesusilaukia jos narių 
pritarimo. Karalius J. Carlos 
norėjo atidėti kovo mėnesį įvyk
siančius parlamento rinkimus ir 
pakeisti rinkimų įstatymą libe
ralesniu, kad parlamento nariai 
atstovautų platesnei gyventojų 
masei, šį jo pasiūlymą atmetė 
prieš reformas nusistačiusi 
Krašto Taryba.

SOCIALISTŲ KONFERENCIJA
Elsinore, Danijoje, dvi dienas 

posėdžiavo 17-kos valstybių so
cialistų vadai. Jų tarpe buvo Is
panijos ir Portugalijos socialis
tai F. Gonzalez ir M. Soares. 
Darbotvarkėn buvo įtraukti pla
nai padėti socialistų partijoms 
ne tik V. Europoje, bet ir Afri
koje, Azijoje, P. Amerikoje, kur 
joms dažniausiai tenka grumtis 
su kariniais režimais. Konferen
cijos dalyvius suskaldė prancū
zų sbciaiistų vadas F. Mitter
rand, iškėlęs Prancūzijai ir Ita
lijai labai aktualų socialistų 
bendradarbiavimo su komunis
tais klausimą. Aštriausią opozi
ciją šiai minčiai reiškė V. Vo
kietijos kancleris H. Schmidt. 
Dėl nuomonių skirtumo konfe
rencija nepadarė jokių esminių 
nutarimų net Portugalijos ir Is
panijos socialistų reikalais.

IŠTREMS IŠ MASKVOS?
Kanados spauda paskelbė 

trumpą pranešimą iš Maskvos 
apie naują dr. A. Sacharovo 
problemą. Atrodo, jis gali būti 
ištremtas iš Maskvos, savo gim
tojo miesto. Dr. A. Sacharovas, 
lig šiol gyvenęs uošvės bute 
Maskvos centre, nutarė persi
kelti į savo žmonos butą prie
miestyje. Naujo apartamentinio 
pastato prižiūrėtojas atsisakė jį 
užregistruoti, motyvuodamas 
pastaba, kad jo persikėlimo ne
nori kiti to pastato gyventojai. 
Pagal sovietinius įstatymus bu
tus keičiantis asmuo turi būti 
įregistruotas per tris dienas. Ne
registruotiems asmenims mies
tuose neleidžiama gyventi. Ne
lemtas butų keitimas KGB sau
gumiečiams dabar sudaro pro
gą dr. A. Sacharovą išsiųsti iš 
Maskvos, kur jis palaikydavo 
tamprius ryšius sti užsienie
čiais. JAV BIUDŽETAS

Prez. G. Fordas televizijos 
transliuota kalba JAV kongre
sui antrą kartą pateikė savo me
tinę programą ir naująjį $394,2 
bilijono biudžetą. Ekonomijai 
išjudinti jis pernai sumažino pa
jamų mokesčius $18 bilijonų, o 
šiemet nuo liepos . 1 d. juos vėl 
nori sumažinti $10 bilijonų. Nu
matomas biudžetinis deficitas 
— $43 bilijonai. Krašto apsau
gos išlaidas prez. G. Fordas no
ri padidinti 9% iki $100,1 bili
jono. Jos gali būti didesnės, jei
gu nepavyks pasirašyti ginklų 
suvaržymo sutarties su Sovietų 
Sąjunga. Kongresui jis siūlė at
sisakyti išlaidžių naujų progra
mų, vadovautis realizmu, suteik
ti jam didesnę laisvę diploma
tijoje, nesuluošinti griežtais 
įstatymais žvalgybos institucijų. 
Naujajame biudžete bilijonas 
dolerių yra numatytas karinei 
Izraelio paramai. 1973-77 m. pa
rama Izraeliui sieks $5 bilijo- 

. . nūs. Iš šios sumos $2,85 bilijono 
penkerių metų laikotarpyje. Už yra dovana, o $2,15 bilijono — 
šią paslaugą Ispanija susilauks paskola amerikietiškiems gink- 
$1,25 bilijono karinės paramos, lams pirkti.
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Lietuvos valstybė ir besaikis kuklumas
Lietuvos valstybės amžius ne

prasidėjo su 1918 m. vasario 16 
akto paskelbimu. Lietuvos Ta
rybos akte aiškiai pasakyta, kad 
Lietuvos valstybė atstato- 
m a. Skelbdama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, Lie
tuvos Taryba patvirtino, kad 
Lietuvos valstybė siekia gilią 
senovę ir turi ilgą istoriją. Ne- 
sisavindami to laikotarpio, ku
riam pateisinti nėra istorinių 
dokumentų (X ir XI š.), tu
rime žinoti, kad jau 12 š. pra
džioje lietuviai kovojo su kry
žiuočiais ir kardininkais, len
kais ir rusais. Pirmiausia jie 
pasipriešino kardininkams ir 
juos 1236 m. ties Šiauliais (Sau
le) sumušė. Kardininkai po pra
laimėto mūšio susijungė su 
kryžiuočiais, liko jų šaka, pasi
vadino Livonijos ordinu. Jau 
seniau galbūt irgi buvo susida
riusi didelė valstybė, valdoma 
vieno valdovo. Kas buvo tie pir
mieji Lietuvos valdovai, tikrų 
žinių nėra likę. Pirmas mums 
gerai žinomas Lietuvos valdo
vas buvo karalius Mindaugas. 
Jau galima tvirtinti, jog 1240 
m. Lietuva buvo valdoma vieno 
stipraus valdovo. Jis sujungė 
mažesnių lietuvių kunigaikščių 
valdomas žemes Į vieną valsty
bę. Sujungimas nebuvo lengvas. 
Būta ir kovų. Trys žemaičiai ku
nigaikščiai — Vykintas, Tautvi
lą ir Eidivydas pasipriešino. Už 
tai Mindaugas supykęs atėmė 
iš jų valdomas žemes ir išvijo 
iš krašto. Du nubėgo pas rusus, 
o Vykintas — pas Livonijos or
diną. Jiems pavyko sukurstyti 
užpulti Mindaugą. Rusai ir vo
kiečiai kryžiuočiai buvo dide
li Lietuvos priešai. Rusai su ne
paklusniais Lietuvos kunigaikš

Tikinčiosios Lietuvos Diena
Tikinčiosios Lietuvos Diena Kana

doj pirmą kovo sekmadienį rengia
ma su pamaldomis ir aukų telkimu 
persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje. 
Jau ketvirti metai Kanados Lietuvių 
Katalikų Centras rūpestingai įvykdo 
savo planą. Be to, LKR Šalpos Rė
mėjai, pavieniai asmenys ir nelietu
viai skiria savo aukas okupuotai Lie
tuvai.

Lig šiol LRK Šalpa skelbdavo pil
ną finansinę apyskaitą “TŽ”. Šiemet 
nutarta padėkoti laikraštyje visiems 
geradariams, paminėti visų gerumą 
bendrai, neskelbiant aukų sumų. Au
kų sumos pranešamos tik parapijoms 
ir misijoms. Sekančios lietuvių pa
rapijos ir misijas atsiuntė aukų: Pri
sikėlimo parapija Toronte — kun. 
Aug. Simanavičius, OFM; Lietuvių 
kat. misija Sudburyje — kun. Ant. 
Sabas: Aušros Vartų parapija Ha
miltone — prel. J. Tadarauskas; Lie
tuvos Kankinių parapija Mississau- 
goj — kun. P. Ažubalis; misija Ka
ralienės Angelų St. Catharines — 
kun. J. Liauba, OFM; Šv. Kazimiero 
parapija Delhi — kun. J. Gutauskas; 
Šiluvos švč. Mergelės Marijos para
pija Londone — kun. B. Pacevi- 
čius; Otavos lietuvių kat. kapelio- 
nija — kun. dr. V. Skilandžiūnas; 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje 
— kun. F. Jucevičius.

LKR šalpa ir Rėmėjai yra didžiai

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

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

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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čiais puolė Lietuvą iš pietų, o 
kryžiuočiai iš šiaurės rytų. Ne
paklusnieji kunigaikščiai prikal
bėjo stoti Į kovą prieš Mindau
gą ir dalį mažesnių žemaičių 
vadovų. Didžiulė-Lietuvos vals
tybė, valdoma Mindaugo, buvo 
apsupta priešų iš visų pusių. 
Mindaugas su savo dvariškiais, 
kariais ir diduomene buvo už
sidaręs savo sostinėje.

Valstybė atsidūrė dideliame 
pavojuje. Kur buvo toji Mindau
go sostinė, tikrai nėra žinoma. 
Prileidžiama, kad galėjo būti 
Kernavė prie Neries arba Liš
kiava prie Nemuno. Kadangi 
Mindaugas buvo ne tik geras 
karvedys^ karys, administrato
rius, bet ir puikus politikas di
plomatas, sugebėjo išvengti pa
vojų.

kryžiuočiai savo tikslus už
puldinėti Lietuvos žemes grin
dė noru apkrikštyti Lietuvos gy
ventojus. Mindaugas suprato, 
kad prižadėjus apsikrikštyti, 
bus galima kryžiuočius iš są
jungos išjungti ir dar išgauti iš 
jų pasižadėjimą, kad daugiau 
Lietuvos žemių jie nepuldinėtų. 
Mindaugą, jo žmoną Mortą ir 
du sūnus vyskupas Andrius iš 
širlando 1251 m. pakrikštijo. 
1253 m. Mindaugas buvo vaini
kuotas pirmuoju Lietuvos kara
liumi. Nuo Mindaugo krikšto 
datos, kad ir kukliausiai skai
čiuojant, yra ne 58 metai, bet 
725.

Netektų nustebti, kad ir šiais 
metais, kaip ir ankstesniais, 
bus korespondencijose giedama 
ta pati giesmė. Redaktoriai ko
respondentų klaidas turėtų tai
syti ir nesilaikyti besaikio kuk
lumo, kad Lietuvos valstybės 
amžius yra 58 metai. K. T.

dėkingi Kanados dvasios vadovams, 
Kanados Liet. Kat. Centro valdybai 
su pirm. dr. Sungaila ir visiems už 
surengtą maldos ir aukų vajų Perse
kiojamai Bažnyčiai Lietuvoje. Kana
diečiai yra parodę ir rodo didelį 
supratimą visų lietuviškų uždavinių.

Šiemetinė Tikinčiosios Lietuvos 
Diena jau arti. Todėl tikimės, kad 
organizatoriai sėkmingai ją surengs.

Su padėka —
LKRš valdyba ir
LKRš Rėmėjų vyriausioji valdyba

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rat CHAHL 2)50 Hurontarlo St.. 279-7445

MONCUVALtu aura. 4J4 Roncnvalks Ava. 
3JJ-7954

Milžinas, kuris bijo vaiku
Pergyvenimai lietuvio vaiko, išvežto Sibiran, ten užaugusio, gyvenusio 

Lietuvoje ir atvykusio Kanadon
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

BRONIUS NAUDŽIŪNAS
Visur pilna seklių

Grįžau į Vilnių, bet saugumie
čiai visur sekė. Jų agentų buvo 
pilna šokių salėse, kavinėse, ba
ruose, restoranuose. Kartą bu
vau kaltinamas už tai, kad prof
sąjungos rūmų kavinėje suorga
nizavau mitingą, sakiau, jog ru
sus reikia šaudyti, o komunistus 
karti.

Agentai rasdavo mane ir dar
bovietėje. Kartą atėjo pareigū
nai iš vykdomojo komiteto su 
oficialiu raštu ir perspėjo ma
ne, kad daugiau tokie dalykai 
nesikartotų. Tai padarė daly
vaujant mano darbovietės virši
ninkui Čibiriakui ir kompartijos 
sekretoriui Tibeikinui. čibiria- 
kas, lietuvis, buvo įpareigotas 
sekti mane ir pranešinėti Sau
gumui. Jis tai darė su malonu
mu. Nuo jo neatsiliko ir rusas 
Tibeikinas, buvęs stribas. Daug 
kas jį atsimena iš karo meto, 
kai jis atiminėdavo žmonių 
maistą, o po karo, būdamas fab
rike, skriaudė darbininkus. Mat, 
komunistai pastato savo žmones 
į visokias dykaduonių vietas, o 
atlyginimus gauna geresnius už 
darbininkų. Jie prikombinuoja 
vadinamų “negyvų dūšių” fab
rike, paima jų pinigus ir dalina
si tarp savęs.

Neturėjau ramybės ir savo 
bute Vilniuje Vilkpėdės gatvė
je. Jame buvo padaryta krata 
net du kartu. Pirmą kartą ji bu
vo padaryta nelegaliai, be mano 
žinios, tuo metu, kai buvau lai
komas psichiatrinėje Maskvos 
ligoninėje 1971 m. birželio mė
nesį, o antrą kartą legaliai už 
poros mėnesių. Tada buvau pa
imtas iš darbo ir atvežtas į Vil
kpėdės 8a. Saugumiečiai liepė 
viską atidaryti, parodyti raštus. 
Kaikuriuos jų paėmė. Tuo būdu 
jie kaupė medžiagą mano bylai.

Ilgas tardymas
Ištisą mėnesį buvau tardomas. 

Tardė saugumiečiai, pradžioje 
dalyvaujant ypatingų reikalų 
prokurorui Bakučioniui, kapito
nui Viliamui (?) ir leitenantui 
Arlavičiui. Kaltino “antitarybi
ne veikla” ir reikalavo prisipa
žinti kaltu. Kartą užsiminė apie 
Simą Kudirką, primindami, kad 
ir aš galiu gauti 10 metų kone, 
stovyklos. Kai paklausė ką aš 
manau apie Bražinskus, pabė
gusius “grobikus” užsienin so
vietiniu lėktuvu, atsakiau:

— Leiskite žmonėm naudotis 
konstitucija, tai nebus nei Bra
žinskų, nei Kudirkų. Juk konsti
tucijoje pasakyta, kad piliečiai 
turi teisę pasirinkti savo gyve
nimo vietą. Kai to nėra, žmonės 
griebiasi kraštutinių priemonių.

Kai Saugumas baigė mane 
tardyti, nuvežė pas psichiatrą 
Gutmaną (Vilniuje, Vasaros gt. 
5), matyt, patikrinti sveikatos. 
Pastarasis ėmė klausinėti apie 
mano praeitį. Kai pasakaiu, kad 
vaikas būdamas likau išvežtas 
Sibiran, nustebo ir tarė:

— Negali būti!
— Taigi, buvo, — atsakiau. 

—- Ir jei manęs čia nebūtų atve
žę, nebūtumėt sužinoję.

— Esi sveikas, — ištarė dr. 
Gutmanas.

Taip pasibaigė mano sveika
tos tikrinimas. Dr. Gutmanas 
vėliau pats emigravo, turbūt Iz- 
raelin ar kitur.

Tardymas baigėsi suėmimu. 
Atvyko pas mane saugumiečiai 
vidurnaktį, areštavo ir nugabe
no į Vilniaus kalėjimą Lukiškio 
gatvėje. Buvau laikomas “ypa
tingai pavojingu nusikaltėliu”. 
Taip užvardinta mano byla, ku
rioje buvau kaltinamas pagal 
199' paragrafą. Kalėjimo budė
tojas, pastebėjęs tokį retą “nu
sikaltėlį”, kreipėsi telefonu į sa
vo viršininkus. Tik po to patal
pino mane kalėjimo vienutėje. 
Į darbus prieš teismą neleido, 
kad nebūtų ryšio su kitais kali
niais. Uždaras mano teismas tru
ko dvi dienas — 1972 m. sausio 
11-12. Teisėjai, prokuroras ir ki
ti pareigūnai buvo lietuviai. Ga
vau vienerius metus kone, sto
vyklos.

Su kun. Zdebskiu
Bausmę turėjau atlikti Pravie

niškių kone, stovykloje. Ten su
sipažinau su kun. Juozu Zdebs
kiu ir mokytoju Jonu Lauciu iš 
Biržų rajono. Pirmasis gavo vie- 
nerių metų bausmę už vaikų mo
kymą katekizmo, antrasis—dve
jus metus už rašymą nelegalios 
knygos.

Pravieniškėse kaliniai dirba 
baldus, paskirstyti Į atitinkamus 
skyrius. Kun. J. Zdebskis turė
jo dirbti gana sunkiai metalo ir 
kituose skyriuose. Kaikurie ka

liniai bandė jam gauti lengvesnį 
darbą, bet administracija nelei
do. Atlikęs bausmę, kun. J. 
Zdebskis turėjo išeiti iš stovyk
los šeštadienį, bet saugumiečiai 
sužinojo, kad atvažiuos kunigai 
jo pasiimti. Matyt, bijojo de
monstracijos ir įsakė paleisti jį 
viena diena anksčiau.

Vidaus gyvenimas
Pravieniškių kone, stovykloje 

tvarka panaši į visų kitų lagerių. 
Joje yra trejopas režimas — 
lengvas, sustiprintas ir griežtas. 
Lengvo pobūdžio režime kali
niai gauna maistą už 15 rb. į 
mėnesį, vienerius drabužius į 
metus. Jei gautieji drabužiai su
plyšo, be termino naujų negau
si. Maistas blogas ir nepakanka
mas. Dažniausiai tenka valgyti 
žuvų sriubą, kuri iš tolo smirdi. 
Atlikęs pusę bausmės, gauni į 
metus 3 asmeninius pasimaty
mus su nakvyne iki 3 dienų ir 2 
bendrus pasimatymus iki 2 va
landų (pasikalbėti 4 metrų at
stume), 2 siuntinius maisto po 5 
kg. Į darbą einama rikiuotėje, 
taip pat grįžtama rikiuotėje. 
Reikalaujama, kad būtų švarūs 
batai, bet nėra kuo valyti. Vie
name kambaryje gyvena 30 vy
rų. Įtaisyti dvigubi dviejų augš- 
tų narai. Pirtis — kartą į 10 
dienų. Poilsio kambarių nėra. 
Prie lovos (narų) negalima nei 
glaustis, nei ant jos sėstis. Vidu
je labai maža vietos. Keltis iš 
ryto — 7 v., gulti vakare — 10 
v. Vienas filmas į savaitę, bet ir 
tai nevisada. Patikrinimas — 
kiekvieną dieną. Visi išrikiuoja
mi lauke ir laikomi po valandą, 
nežiūrint, kad šalta ar lyja. Dir
bama šešias dienas. Nustatytos 
darbo normos labai didelės. Jei
gu jų neišpildai, turi eiti į kar
cerį, kur pirmą dieną visai ne
duoda valgyt, o kitas dienas — 
kaip visiem. Yra bendra pradi
nio lavinimosi mokykla, bet ma
žos vertės. Administracija bend
rauja su tais kaliniais, kurie yra 
bjauriausi darbininkai. Jie pa
prastai kitus apskundžia ir net 
sumuša. Dėl jų kalinių gyveni
mas yra labai įtemptas.

Sustiprintame režime kaliniai 
maitinami už 12 rb. į mėnesį. 
Visos kitos prw.legijos atitinka
mai sumažintos. Griežtame reži
me maitinimas — už 10 rb. į 
mėnesį. Maisto siuntinys — tik 
vienas, pasimatymas taip pat 
vienas. Leidžiama rašyti į me
tus 3 laiškus.

Kaliniai gauna už darbą ma
žą atlyginimą, bet pusę jo pa
ima valdžia, iš likusios pusės ad
ministracija atskaito už maistą, 
drabužius, apsaugą, šviesą, van
denį, šildymą. Lieka vos keli 
rubliai. Ten kaliniai valdžiai 
duoda didelį pelną už pusiau 
tuščią pilvą. Taip yra išnaudo
jami žmonės ne tiktai kone, sto
vyklose, bet ir visoje valstybė
je. Sov. Sąjungoje liaudis dirba 
valstybei pusvelčiui — uždarbio 
vidurkis 0.58 rb. į valandą.

Vėl beldžiuosi
Atlikęs bausmę Pravieniškių 

kone, stovykloje, grįžau į Vil
nių. Valdžios pareigūnai labai 
nenorėjo, kad ten apsigyven
čiau, bet, draugų padedamas, 
apsigyvenau. Vėl parašiau bro
liui, kad atsiųstų leidimą emi
gruoti Kanadon. Jį gavau 1974 

Namelis Vilniuje, kur gyveno Bronius Naudžiūnas, žiemos metu

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų. t
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Narni; telefonas 278-4529

m. Iš naujo pradėjau kovą su 
pareigūnais dėl išvažiavimo. 
Kas savaitę rašiau po kelis pra
šymus į Lietuvos ir Maskvos 
įstaigas. Nesulaukdamas atsaky
mo, eidavau pats į įstaigas.

Dėl tokio mano užsispyrimo 
Saugumas pradėjo tardyti mano 
gimines. Klausdavo apie visai 
nepažįstamus žmones, apie ma
no būdą, užsispyrimą emigruoti, 
brolį Albiną ir t.t. Vėliau pra
dėjo klausinėti svetimus žmo
nes apie mūsų šeimą, teirautis, 
kodėl tėvelis buvo tautininkas, 
turėdamas mažai žemės. Mat, iš 
mano laiško, siųsto Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriui, saugu
miečiai žinojo, kad mano tėvas 
buvo 1946 m. sovietų nukan
kintas (laiškas pateko į Saugu
mą). Tai patvirtino ir mano se
suo Jonė.

Laiškai Maskvai
Laiškuose Maskvos pareigū

nams atvirai dėsčiau, kad Lietu
va yra Sov. Sąjungos okupuota, 
kad lietuvybė naikinama, Lietu
va kolonizuojama rusais, lietu
viai diskriminuojami butų ir 
darbų srityje. Minėjau, kad tau
tinių šokių ansambliai, chorai ir 
visas lietuvių menas tėra laiki
nis reiškinys, pridengiąs tikrą
sias rusų intencijas. Scenoje dai
nuojamos lietuviškos dainos, at
liekami tautiniai šokiai, bet gy
venime vyksta rusinimo proce
sas. Ateis laikas, kai lietuviai 
dainuos scenoje lietuviškai, o 
gyvenimas bus sovietiškai rusiš
kas.

Vėl psichiatrinėje
Paskaitę tokius mano laiškus, 

saugumiečiai nusprendė vėl ma
ne sutramdyti. Jie 1974 m. lap
kričio mėnesį susitarė su kari
niu komisariatu mane pa
mokyti. Vieną dieną per dar
bovietės viršininką atėjo man 
įsakymas atvykti į karinį komi
sariatą. Aš, nieko blogo negal
vodamas, darbo pertraukos me
tu nuėjau. Ten mandagiai pasa
kė, kad pavėlavau, bet prašė 
palaukti, kol ateis tie, kurie tu
ri vežti mane į kažkokią gydy
tojų komisiją. Aš pareiškiau, 
kad dabar taip nedaroma — iš 
mūsų darbovietės (namų staty
bos kombinato) vyrai taikos me
tu neimami pakartotiniam kari
niam apmokymui.

Staiga įėjo trys vyrai, civi
liškai apsirengę. Tik vieno jų 
kelnės buvo su raudonom siū
lėm. Supratau, kad tai saugu
miečiai. Įsodino į autovežimį ir 
veža į Antakalnį. Pasidarė ne
jauku, nes atsiminiau lituanisto 
prof. Kazlausko likimą. Jis taip 
pat buvo išgabentas automobi
liu, nuvežtas už Antakalnio ir 
paskandintas upėje, žmonės 
kalbėjo, kad saugumiečiai priri
šo akmenį jam ant kaklo ir 
įstūmė upėn. Laimei, su mani
mi taip nepasielgė. Mūsų auto- 
vežimis pasuko į Vasaros gatvę, 
kur yra psichiatrinė ligoninė.

Atvedė į registracijos skyrių 
ir kreipėsi į budinčią tarnauto
ją. Pastaroji klausė, kuris iš ke
turių vyrų turi čia pasilikti, ir 
paprašė atitinkamo rašto — 
“nukreipimo”. Kai saugumietis 
pareiškė, kad tai įsakymas ir 
kad jokio rašto nereikia, regist
ratorė pakvietė ligoninės vedė
ją, kurios globai buvau paliktas.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Mano mylimam vyrui 

a.a. Petrui Gečui
po sunkios ir ilgos ligos mirus 1975 m. gruodžio 25 d., 
skausmo ir liūdesio dienomis patyrėme daug meilės bei 
paguodos iš artimų draugų, pažįstamų, bendradarbių Ka
nadoje ir Amerikoje. Nuoširdi padėka abiejų parapijų ku
nigams, lankiusiems velionį ligoninėje bei namuose, paruo- 
šusiems jį kelionei į amžinybę. Dėkojame Nekaltai Pr. 
Marijos seselėms, lankiusioms velionį ligoninėje, namuose, 
raminusiems sunkioje ligoje. Dėkojame dr. A. Pacevičiui, 
lankiusiam jį ligoninėje ir namuose, J. R. Simanavičiui už 
pranešimą per radiją, sol. V. Verikaičiui už gražų giedo
jimą pamaldų metu.

Dėkojame visiems visiems, pareiškusiems mums užuo
jautą spaudoje ar žodžiu, atsilankiusiems koplyčioje, auko
jusiems šventoms Mišioms už velionį, atsiuntusiems gėles 
ir visiems, kuo nors prisidėjusiems prie paskutinės velio- 
nies kelionės į amžino poilsio vietą.

Ačiū karsto nešėjams, taipgi šeimininkėms už taip 
gražiai paruoštus pusryčius. Visiems visiems nuoširdus ačiū.

Liūdintys: žmona Marija
brolis Kazimieras su žmona Sofija 
seserys, broliai ir anūkai Lietuvoje

PADĖKA
Mūsų mylimam sūnui Anthony iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias, pa- 
puošusiems jo karstą gėlėmis ir tiems, kurie aukojo Ontario 
Cancer Society. Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautas 
mums liūdesio valandose, ir palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.

Ypatingai dėkojame Tėvams pranciškonams ir klebonui 
kun. P. Ažubaliui už maldas laidotuvių namuose, švento
vėje ir kapinėse.

Ačiū visiems už viską!
Tėvai — Justinas ir Kathleen Dobilai 
Brolis Geoffrey
Seserys — Wendy ir Jennifer

Mielam kolegai
MEČISLOVUI ABROMAIČIUI,

mylimai jo MAMYTEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Maironio mokyklos 
vedėjas ir mokytojai

Mylimam SŪNUI
Lietuvoje mirus, BRONIŲ MACKEVIČIŲ skausmo 

valandose nuoširdžiai užjaučia —

M. Rusinas D. Marijošius
V. Kaknevičius

A+A
Kazimierui Poderiui 

mirus, sūnui, klubo valdybos nariui KĘSTUČIUI, 
jo mamytei, broliui ir seserims nuoširdžią užuo
jautą reiškia —

Sudburio ir apylinkės žvejų bei 
medžiotojų klubas "Geležinis Vilkas"

A+A
Aldonai Sakalauskaitei

tragiškai mirus, jos tėvą JULIŲ ir brolį ALGĮ 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. L. Macijauskai

A+A
VINCUI KULIUI

mirus, jo žmoną LEONORĄ, sūnus — ALFREDĄ 
ir OSVALDĄ su šeimomis skausmo valandoje nuo- . • 
širdžiai užjaučia —

Vytautas ir Augutė Dubickai

Prancūzas pasmerkė...
sudaryti įspūdį, jog tai tik iš-(Atkelta iš 1-mo psl.)

Užsienio spauda ir visuomenė 
šią teismo parodiją Vilniuje 
griežtai pasmerkė. “Tarptauti
nės amnestijos” organizacija 
pareiškė protestą SSSR vyriau
sybei. Matyt, tai ir iššaukė be
viltišką Suchariovo mėginimą 
spaudoje gražinti liūdną sovie
tinės teisenos tikrovę.

Tikrąjį Lietuvos žmonių nu
sistatymą šiuo atveju išreiškė 
ne tie draugovininkai ir kagė
bistai, kuriais buvo pripildyta 
augščiausiojo teismo didžioji sa
lė, kad jon nepatektų Sacharo
vas ir jo bičiuliai, bet tas drą
sus nežinomas lietuvis, apie ku
rį rašė užsienio spauda. Jis, teis
mui paskelbus-gėdingą ištarmę, 
garsiai pareiškė savo pasipikti
nimą, buvo išvarytas iš salės, 
bet draugiškai apkabintas gat
vėje akademiko Sacharovo. Pri
spaudėjų cenzūros letena nori 

imtys. Todėl verta priminti, kad 
Kovaliovo bylos dienomis Vil
niuje buvo suimti keturi lietu
viai vien už tai, kad mėgino pri
eiti prie Sacharovo, ir buvo pa
leisti tik jam išvykus.

Autentiškas Lietuvos katalikų 
balsas — “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika” dar gerokai 
prieš teismą, vos patyrusi apie 
biologo Kovaliovo suėmimą, pa
sauliui skelbė: “Mes, Lietuvos 
katalikai, meldžiam Dievą šiam 
mokslininkui fizinės ir dvasinės 
stiprybės. Šiandien pasauliui gy
vybiniai reikia meilės. Jėzus 
Kristus yra pasakęs: “Nėra di
desnės meilės kaip gyvybę už 
draugus atiduoti”. Mes tikime, 
kad Sergejaus Kovaliovo ir kitų 
aukos neveltui”.

Šitie Lietuvos katalikų žodžiai 
neabejotinai išreiškia ir visų do
rų pasaulio žmonių įsitikinimą.

A. Lembergas



Valaitytė treniruojasi olimpiadai
Vakarų Ontario laikraštis “The 

London Free Press”, išeinąs 
Londone kasdien dviem laido
mis, šiomis dienomis paskelbė 
lietuviams malonią žinią, kad 
mūsų žymiausia lengvaatletė 
Danutė Valaitytė iš Mount 
Brydges — Londono apylinkės 
išvyksta trim mėnesiam į Kali
forniją treniruotis olimpiadai. 
Jos pavardė buvo sąraše atrink
tų atletų, siunčiamų treniruotei 
Floridon, bet ji pasirinko ilges
nio laiko treniruotę Kaliforni
joje, nes į talką, kaip ir papras
tai, jai atėjo jos tėveliai, su di
deliu pasišventimu ją nuolat 
globoją ir nuoširdžiai remia lė
šomis.

Laikraštis paskyrė maždaug 
penktadalį antros dalies pirmo 
puslapio ir įdėjo didoką jos nuo
trauką su būdinga antrašte: 
“Vietą saulėje”. Sako, ji išvyko 
treniruotis, kad užsitikrintų sau 
vietą saulėje (šių metų olimpia
doje Montrealyje).

Pirmas oficialus atletų atrin
kimas olimpiadai įvyks gegužės 
mėnesį. Jos varžovėmis tame at
rinkime laikraštis nurodo T. 
Wright, buvusią šeštą geriausią 
bėgikę pasaulyje, ir veteranę A. 
Hoffman. Tarptautinėje plot
mėje jos varžove nurodo Fran- 
cie Larrien, kurią laikraštis va
dina viena pačių geriausių pa
saulio ilgų distancijų bėgikių. 
Praėjusią vasarą Valaitytė buvo 
įjungta į Kanados rinktinę ir 
dalyvavo Švedijoje įvykusiose 
atletikos varžybose. Ji ten lai

mėjo antrą vietą 800 metrų bė
gime pasekme 2:07.6, tik viena 
sekunde teatsilikusi nuo pirma- 
vietės švedės L. Hjalmarson. 
1500 m. bėgime ji pralenkė ge
riausias Kanados bėgikes, įskai
tant T. Wright, ir laimėjo antrą 
vietą pasekme 4:16.6, nedaug 
teatsilikusi nuo garsiosios Fran- 
cie Larrien. Čia minima pasekmė 
yra tik 1.6 sekundės žemiau 
standartinio olimpiados reikala
vimo.

Valaitytę dažnai treniruoja 
visos Kanados ilgų nuotolių tre
neris P. Post iš Toronto, o Kali- 
fornijon su ja išvyko londoniš- 
kis D. Prokof. Danutė bėga kas 
savaitę po 70 mylių ir šią atleti
kos sritį ji puoselėja jau nuo 
antro skyriaus. Dabar ji yra 21 
metų amžiaus Guelph universi
teto studentė.

Olimpiadoje, jeigu pavyktų į 
ją patekti, ji numato bėgti 1500 
metrų (apie vieną mylią).

Miela Danute, viso pasaulio 
lietuviai linki Tau geriausios 
sėkmės kelyje į saulę, t.y., už
tarnauto apvainikavimo kelioli
kos metų įtempto darbo ir jung
tinių šeimos pastangų! D. E.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

Tautinių šokių šventė artėja
Dalyvaus 98 tautinių šokių grupės iš įvairių pasaulio kraštų

JURGIS JANUŠAITIS
JAV šiais metais mini 200 

metų nepriklausomybės sukak
tį. Suprantama, ši sukaktis bus 
labai iškilmingai atšvęsta viso
je Amerikoje. Prie šių iškilmių, 
be abejonės, prisidės ir JAV gy
venančios tautinės grupės, iš- 
ryškindamos savuosius įnašus į 
JAV kultūrinį, politinį ir eko
nominį gyvenimą.

Lietuviai šiam kraštui per 
šimtmetį yra atidavę didelę 
duoklę. Atidavė savo sveikatą, 
darbo jėgą, skleidė savo kultū
rą, papročiais turtino šio kraš
to spalvingą gyvenimą.

Vienu iš didžiųjų įvykių, ženk
linančių lietuvių tautos dalies, 
gyvenančios JAV, gyvastingu
mą ir ryžtingumą, tenka laikyti 
šiais metais rengiamą penktąją 
lietuvių tautinių šokių šventę. 
Tai mūsų tautinio susipratimo, 
gyvastingumo ir kultūrinių ver
tybių išryškinimo demonstraci
ja, kuri turėtų atkreipti didesnį 
dėmesį ir šio krašto gyventojų.

Ketvirtojoje tautinių šokių 
šventėje, kurios rengimui vado
vavo energingas visuomeninin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
inž. Valdo Adamkaus ir kitų pa
galbos dėka buvo susilaukta 
JAV prezidento žmonos ponios 
Niksonienės. Tai buvo retas 
įvykis, atkreipęs JAV didžiosios 
spaudos, televizijos ir radijo dė
mesį. Tos šventės garsas nu
skambėjo per visą Ameriką.

Planuojant ir šią penktąją 
tautinių šokių šventę, reikia at
kreipti ypatingą dėmesį į repre
zentaciją. Dėtinos visos pastan
gos, kad šioje šventėje daly: 
vautų patys garbingiausi JAV 
svečiai iš Baltųjų Rūmų, kon
greso, senato, vielinės valdžios. 
Tik tokiu būdu susilauksime ir 
mes reikiamo dėmesio šiais di
džiųjų iškilmių me'tais.

Pati šventė planuojama gerai. 
JAV LB krašto valdybos rūpes
čiu parinktas šventei rengti 
taktiškas, sumanus ir energin
gas visuomenininkas Bronius

Juodelis. Meno vadove, kurią 
dabar vadiname programos di
rektore, pakviesta tautinių šo
kių žinovė, ankstyvesnėse šven
tėse buvusi vyr. meno vadovių 
asistentė Galina Gobienė. Ji yra 
plataus žvilgsnio, kupina išra
dingumo, naujų idėjų ir gerai 
pasiruošusi. Jau savo sugebėji
mus yra įrodžiusi ankstyvesnėse 
šventėse, o taip pat ir vadovau
dama vienai pavyzdingiausių šo
kių grupių “Šilainė” Detroite.

Taigi penktosios tautinių šo
kių šventės darbai yra gerose, 
sumaniose, tvirtose rankose. Br. 
Juodelis, kaip komiteto pirmi
ninkas, paruošė smulkius pla
nus, sudarė visą eilę komisijų 
paskiriems darbams atlikti, 
šventės rengimo darbai pajudė
jo plačiu mastu.

98 tautinių šokių grupės JAV, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje, Vo
kietijoje ir kitur ruošiasi šven
tei. Jos atliks repertuarą, kurį 
paruošė Tautinių šokių Institu
tas su vyr. meno vadove Galina 
Gobiene.

Visi duomenys rodo, kad šven
tėje gali dalyvauti apie 3000 šo
kėjų. žinoma, įvairaus amžiaus, 
įvairių grupių.

Meno vadovė Galina Gobienė 
su pasigėrėjimu prisiminė Ka
nados tautinių šokių grupes, ku
rios stropiai ruošiasi šventei.

Šventės didingumas, žinoma, 
priklausys nuo daugelio aplin
kybių. Nuo gero grupių pasi
ruošimo, nuo žiūrovų gausos, 
nuo kviestinių svečių dalyvavi
mo. Todėl jau dabar visos gru
pės ir komisijos turi imtis neat
laidaus darbo, kruopščiai vyk
dyti komiteto ir vyr. meno vado
vės nurodymus, pageidavimus. 
Daug rankų, daug ryžto užtik
rins ir penktosios tautinių šokių 
šventės meninį grožį. O tai bus 
dar vienas perlas, žėrįs mūsų 
tautinės kultūros spinduliu. Ir 
tai bus taip pat gražus įnašas į 
JAV nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Aptaria penktosios tautinių šokių šventės klausimus: vyriausioji meninės 
dalies vadovė Galina Gobienė ir šventės komiteto pirm. Bronius Juodelis 

Nuotr. Pr. Gobio
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Vilniaus katedra, okupacinės Sovietų Sąjungos valdžios paversta paveikslų galerija ir koncertų sale, kurioje ren
giami Įvairūs koncertai, ši nuotrauka daryta dar prieš nuimant šventųjų statulas nuo stogo
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Valstybė, unijos, korporacijos
Kas kaltas dėl

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

B. VAIČAITIS

Infliacija sukėlė psichologinį 
norą kasmet vis daugiau gauti, 
nežiūrint ar uždirbama, ar kor
poracija gali mokėti, ar ne. Tą 
reiškinį ekonomistai pavadino 
psichologine infliacija.

Ankstyvesniais laikais ūkio 
krizės metu už žmogaus valan
dos darbą atlyginimas mažėjo, 
ekonominio atkutimo metu didė
jo. Krašto ūkis pats išsibalan- 
suodavo, veikiant pinigų rinką 
per krašto bankus.

Prasidedant šiam dešimtme
čiui, laisvo ūkio sistemoje atsi
rado nauja ūkio liga, kurios ne
galima pagydyti veikiant per pi
nigų’ rinką pagal paklausos ir 
pasiūlos dėsnį.

Pirmiausia ši liga pasireiškia 
tuo, kad pelnas mažėja, gamyba 
nedidėja, o darbo valandos at
lyginimas kyla. Pastarasis gali 
būti apmokamas tik keliant ga
minių kainas. Antra vertus, par
davimas mažėja, darbininkai at
leidžiami, nedarbas didėja, bet 
atlyginimai ir kainos kyla.

Liga yra epideminio pobūdžio 
laisvame ūkyje. Tai nepaprastas 
reiškinys — didėja nedarbas, o 
atlyginimai kyla, nors gamyba 
nerodo jokios tendencijos kilti. 
Visuomenėje įsigalėjo jausmas, 
kad galima dabar suvartoti, kas 
bus ateityje pagaminama.

Spausdinama vis daugiau po
pierinių pinigų, bet nuošimčiai 
už juos nekrinta, nes tie pinigai 
iau angažuoti už anksčiau suvar
totas gėrybes ar išduotus pasi
žadėjimus skoloms apmokėti. 
Korporacijos yra skolingos dar
bininkams — turėjo išmokėti 
didesnius atlyginimus, kurie 
streiko metu buvo iškovoti. Taip 
pat korporacijos privalo apmo
kėti skolas, kurios atsirado strei
ko metu.

Taigi, pinigų kiekis padaugė
jo, bet jie negali būti mesti į pi
nigų biržą, nes jie naudojami di
dėjančiom skolom mokėti.

Kanados Banko valdytojo 
nuomone, nuošimčiai už pinigus 
negali būti sumažinti, kol nebus 
suvaldyta infliacija. Niekas ne
skolins pinigų už mažiau kaip 
10#, jeigu žinos, kad jo doleris 
už metų bus vertas tik 90 centų.

Milžiniškos bendrovės
Trečias didysis infliacijos 

kaltininkas yra milžinai — kor
poracijos, kurios dominuoja pa
saulinę gaminių rinką. Didžiu
lės įmonės padidėjusias darbo 
išlaidas ne tik išskirsto ant savo 
gaminių, bet ir pelno nuošimtį 
palaipsniui didina.

Neorganizuota visuomenė, 
nors ir sudaro daugumą, labiau
siai nukenčia nuo infliacijos. Jos 
gyvenimo lygis krinta, tuo tar
pu korporacijos ir organizuotoji 
visuomenės dalis gali išsilaikyti 
ilgesnį laiką tame pačiame lygy
je. Visdėlto ir didžiųjų bendro
vių pelnas krizės metu suma
žėja.

Unijų vadai nenori sutikti su 
antiinfliacine kontrole moty
vuodami tuo, kad tik algos bus 
kontroliuojamos; esą korporaci
jų pelnui paslėpti yra daug spra
gų, neprieinamų kontrolei.

Kanadoje investuota daug už
sienio kapitalo. Tos investacijos 
yra užsienio bendrovių skyriai. 
Jie turi galimybių pelną perves
ti į savo kraštus, išvengdami 
kontrolės. Imkime tik vieną pa
prastą atvejį. JAV alyvos bend
rovė X turi savo skyrius Kana
doje ir Kanados šiaurėje mine
ralų tyrinėjimo punktus, išlai
komus iš gaunamo pelno. Pel
nas pro rastas kontrolėje spra
gas gali būti pervestas į užsienį.

infliacijos, siaučiančios laisvo ūkio
Įvedus antiinfliacinę kontro

lę, kuri nukreipta prieš korpo
racijų pelną, atbaidys užsienio 
investacijas, gamyba siaurės ir 
mažins darbo paklausą. Kapita
las, jieškodamas sau didelio pel
no, bėga iš planuojamų ūkių ir 
iš socialistinių valstybių į laisvo 
ūkio šalis, kur yra saugu ir pel
ninga.

Vadai ir darbininkai
Praėjusiais metais, kai JAV 

ekonomija artėjo prie žemiau
sio krizės taško, darbininkų uni
jų vadai siūlė savo nariams su
tikti su mažesniais algų pakėli
mais, kad sumažintų infliaciją. 
Unijos siūlė savo darbininkams 
dirbti mažiau valandų į savaitę, 
kad sumažintų atleidžiamų dar
bininkų skaičių.

Tokio susipratimo neparodė 
Kanados unijų vadai, nors in
fliacija Kanadoje pasiekė 11#, 
tuo tarpu Amerikoje — tik 8%. 
Nei pašto, nei javų paruošimo 
unijų vadai nepaisė daromų 
kraštui nuostolių.

Kanados korporacijų ir val
džios tarnautojų algos pralenkė 
amerikiečių atlyginimus, nežiū
rint, kad Amerikos darbininkas 
produktingesnis, įmonių mecha
nizacija didesnė, klimatas že
mės ūkiui palankesnis.

Kanados darbininkų unijos 
gali teisintis, kad kanadiečio va
landinis atlyginimas pasivijo ar 
kaikur pralenkė Amerikos atly
ginimus, bet pragyvenimo lygis 
yra žemesnis Kanadoje, nes pra
monės ir žemės ūkio gaminių 
kainos Kanadoje yra augštes- 
nės. Tai išplaukia iš klimatinių 
sąlygų, žemės gamybos ir dides
nių kapitalo išlaidų (nuošimčiai 
už kapitalą).

Valdžios planuotojai
Valdžios pareigūnai įrodinė

ja, kad kontrolė būtina, norint 
pristabdyti infliaciją. Valdžios 
ir savivaldybių aparato išaugi
mą teisina tuo, kad tai būtiny
bė, bet nutyli darbo našumo pa
didinimą. Per paskutinį dešimt-
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Vilniaus katedroje apsilankius 
Senovės paminklų apsaugos įstatymas Lietuvos katedrai 
netaikomas, bet rusų cerkvės Maskvoje, Leningrade ir 

kitur restauruojamos bei globojamos
se — Jogailaičių karalių statu
los, padengtos sidabro skarda. 
Dešinėje pusėje — taurės pavi
dalo sakykla. Balkonėliai pilies 
pusės sienoje sujungti su pilies 
praėjimais. Lubas skiria nuo sie
nų tamsaus marmuro karnyzas. 
Apšvietimas krinta iš viršaus, 
taip pat nuo žibinto. Koplyčia 
puošnumu ir savo grožiu repre
zentuoja Rytų Europoje baroki
nio stiliaus pranašumą.

Po Šv. Kazimiero koplyčia 
yra rūsys, sutvirtintas ir restau
ruotas 1931 m. Įeinama, iš už 
katedros altoriaus esamais laip
tais, į prieškambarį, kur galima 
pamatyti senosios katedros pa
matus. Čia taip pat parodomas 
senovės laikų aukuro akmuo, 
ant kurio buvo deginamos au
kos. Paėjus į šoną, atsiduriama 
rūsyje, kur yra palaidotos Zig
manto Augusto žmonos — Elz
bieta ir Barbora. Jų karstai nė
ra puošnūs. Viename kampe, in
de, yra Vladislovo IV — Vazos 
širdis. Čia turėtų būti ir DL Ku
nigaikščio Aleksandro palaikai, 
perkelti iš “karališkosios” kop
lyčios.

Grįžus į katedrą ir einant į 
zakristijos pusę, augštai sienoje 
matyti įmūryta memorialinė len
ta DLK Vytautui - Aleksandrui 
pagerbti. Štai lotyniško teksto 
vertimas:

“Lenkijos karalienė Bona 
Sforza garsiam valdovui Alek
sandrui Vytautui, D.L.K., dėl di
delių savo tėvynei nuopelnų am
žinai atmintinam ir dėl garbin
gų atliktų žygių visam pasauly 
garsiam, liepė pastatyti ši pa
minklą”. (Iš LE XXIV, p. 110).

Vytauto karsto dar nerasta.
Pagal užsilikusi Vytauto tes

tamentą, karsto buvo jieškota 
kriptoje, kur buvo palaidota jo 
žmona Ona (prie šv. Mykolo al
toriaus, buv. senojoj katedroj). 
Architektas L. Stuoka - Gucevi
čius, perstatydamas senąją ka
tedrą, sugriovė senus rūsius, bet 
Vytauto žmonos rūsys išliko. 
1909 m. archit. V. Zagorskis su
rado rūsį, bet Vytauto karsto 
nerado. (Vyskupas Valerijonas 
Protasevičius buvo pasirinkęs 
laidojimo vietą Vytauto rūsyje). 
DLK Vytautas mirė Trakuose 
1430 m. spalio 27 d.

Pirmoji Vilniaus katedra bu
vo Jogailos statyta, priimant 
Lietuvai 1387 m. krikštą. Sude
gusią katedrą atstatė Vytautas. 
Jo statyta katedra išsilaikė iki 
1777 m. Vyskupas Masalskis pa
vedė architektui L. Stuokai - Gu
cevičiui katedrą perstatyti. Vė
liau buvo ant katedros stogo už
dėtos kampinės figūros, kurios, 
rusams dabar varant ateistinę 
propagandą, buvo nuimtos ir su
naikintos, 
įstatymas 
katedrai, 
ningrade 

. ruojamos

Gedimino pilies bokštas ir ka
tedra tebėra išlikę. Vilniaus 
miesto centras primena nemir
tingą, gyvą Lietuvos valstybės 
istoriją. Užklydęs turistas ar at
vykęs iš tolimesnių vietovių kai
mietis stebisi išlikusiais tauti
niais paminkalis, miesto švento
vių puošnumu ir istorinių įvy
kių pėdsakais.

Katedros aikštėje, varpinės 
bokšte, laikrodis muša valan
das. Skuba pulsuojantis miesto 
gyvenimas. Aikštėje prieš ka
tedrą ramu. Didingas,.klasikinis 
portikas, plačiais laiptais, kvie
čia visus į vėsumą, į paslaptin
gas istorines vietas, į architek
tūrinio grožio šventovę, šešios 
antikinės kolonos remia porti
ką. Keturi evangelistai, pasislė
pę nišose, yra tarsi pasiruošę 
skelbti Dievo žodį. Deja, vado
vai duoda jiems tik statulų var
dus. Pasakoja, kad katedra yra 
architekto L. Stuokos - Gucevi
čiaus kūrinys, perplanuotas 
1777 m. iš senesnės buvusios 
katedros. Evangelistų statulos 
darytos skulptoriaus J. Righi. 
Pietų pusėje esančios DL kuni
gaikščių skulptūros yra darytos 
K. Jelskio. Šiaurės pusėje — jė
zuitų ordino šventieji, greičiau
siai vyskupo Masalskio laikais 
atgabenti iš šv. Kazimiero šven
tovės (dabar ten — ateistinis 
muzėjus).

Katedra viduje turi 3 navas, 
kurias skiria 16 ketvirtainių ko
lonų. Šoninės sienos turi įėji
mus į koplyčias, šiaurinėje pu
sėje— Valavičių koplyčia, anks
čiau vadinta “karališkąja”, nes 
ten buvo laidojami kunigaikš
čių šemios nariai. Architektas 
olandas Dankerts de Rij persta
tė ją, Valavičiams esant DL Ku
nigaikštijos kancleriais, į jų šei
mos koplyčią. Jos grindys išklo
tos didžiuliu kilimu. Yra alto
rius, klausykla ir sakykla. Gar
si Valavičių šeima yra davusi 
augštų valdininkų ir vyskupų. 
Jie priešinosi Liublino unijos 
sudarymui, su Radvilomis ir 
Chodkevičiais gynė Lietuvos sa
varankiškumą. Jų turėta kated
roj vieta buvo (1624 m.) persta
tyta į Šv. Kazimiero koplyčią, o 
jiems atiduota “karališkoji” 
koplyčia.

Šv. Kazimiero koplyčia buvo 
skirta Lietuvos globėjui šv. Ka
zimierui pagerbti. Ją suprojek
tavo ir statė Constantino Ten- 
calla, italas, Zigmanto Vazos III 
ir Vladislavo IV laikais. Statyba 
atsiėjo 3 milijonus auksinų. Į 
koplyčią įeinama iš dešiniosios 
katedros navos pro sieninį por
talą. Virš portalo — jungtinis 
Lietuvos - Lenkijos herbas. Kop-

kraštuose?
mėtį darbo našumas pašte, atsi
žvelgiant į darbininkų ir persiųs
tų vienetų skaičių, krito 62#. 
Nepadėjo nė mechanizacijos 
įvedimas. Antra, dėl biudžetinio 
deficito valdžios planuotojai tu
rėtų prisiimti kaltę, nes jis su
sidarė iš neteisingo savivaldy
bių, provincijų 'ir federacinės 
valdžios planavimų. Jų biudžeti
nis įsiskolinimas didina inflia
ciją.

Ekonominio gyvenimo stebė
tojai pagrįstai kaltina valdžią, 
nes ji savo finansine politika ir 
neapdairumu įklimpo į skolas ir 
sukėlė infliaciją, todėl jai pir
miausia ir turėtų būti uždėtas 
antiinfliacinis apinasris. Vyriau
sybė, pakeldama savo aparato 
darbo našumą ir mažindama iš
laidas, daug prisidėtų prie in
fliacijos suvaldymo. Bet antiin
fliacinę kontrolę pagimdė ta 
pati vyriausybė, kuri daugiausia 
kalta dėl infliacijos išsiplėtimo. 
Kyla klausimas, ar vyriausybė 
laikysis infliacinės kontrolės už
dėtų varžtų pačiai vyriausybei, 
nes ji jaučiasi visagalė, kontro
liuojanti pačią kontrolę.

Neorganizuota visuomenė
Ketvirtas veiksnys yra neor

ganizuota visuomenė, ši grupė 
į valdymą veikia atėjus parla
mentų rinkimams savo balsais. 
Neorganizuota visuomenė, suda
rydama daugumą, gali išrinkti 
sau palankią valdžią, kuri atitai
sytų atsiradusį socialinį netei
singumą. Deja, ši galimybė yra 
tik idėja su gražiomis akimis — 
krašto gėrybių paskirstyme le
miantį vaidmenį atlieka trys or
ganizuoti didieji: valdžia, uni
jos ir korporacijos.

Korporacijos ir unijos turėtų 
būti vyriausybei nuolaidesnės ir 
bendradarbiauti, kai svarstoma lyčia — keturkampė. Altorius 

atskirtas grotelėmis. Virš alto
riaus — šv. Kazimiero karstas 
(dabar jo nėra — perneštas į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią). Alto
riaus sidabras rusų invazijos, o 
vėliau švedų karo laikais buvo 
nuimtas. Virš altoriaus reljefe 
vaizduojama Dievo Motina tarp 
angelų debesyse (nežinomo dai
lininko darbas). Sienų kampuo-

viso krašto gerovė. Didieji 
veiksniai privalėtų visuomet at
siminti, kad streikai mažina ga
mybą, o sumažėjusi krašto ga
myba mažina ekonominio gyve
nimo lygį.

Senovinių paminklų 
netaikomas Lietuvos 

nors Maskvoje ir Le- 
rusų cerkvės restau- 
ir globojamos. C.

PRANEŠIMAS
Kelionės turinčiu

dvi pilietybes
Kanados piliečiai gali laisvai keliauti j užsie

nio kraštus be jokių suvaržymų, įvestų jų pačių 

vyriausybės. Užsienio kraštuose Kanados piliečiai 

yra įpareigoti laikytis vietinių įstatymų bei tai

syklių, nustatytų atitinkamos valstybės. Taip pat 

patartina respektuoti vietos papročius.

Kanadiečiai, turį dvigubą pilietybę, yra per

spėjami, kad jie, lankydami šalį antrosios savo 

pilietybės, įgytos gimimu, santuoka ar kilme, — 

gali būti laikomi tos šalies piliečiais, įpareigotais 

laikytis visų jos įstatymų bei taisyklių. Jie, prieš 

išvykdami iš Kanados, turėtų pasiteirauti apie 

galimus įpareigojimus.

• Svarbiausia laikraščio atrama 
yra skaitytojai. Ar jau Įsijun- 
gėt į “T. žiburių” skaitytojų 
šeimą?

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 sutoupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS
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® PAVERGTOJE TE.VfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PAKEITĖ PIRMININKUS
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

posėdyje Kūčių diena jos ilgametis 
prezidiumo pirm. Motiejus Sumaus- 
kas buvo pakeistas kompartijos cent
ro komiteto sekretorium Antanu 
Barkausku, ėjusiu šios tarybos pir
mininko pareigas. Pakeitimas, atro
do, padarytas dėl M. Šumausko iš
ėjimo pensijon. Siam kompartijos 
veteranui, buvusiam raidžių rinkė
jui, 1975 m. lapkričio 15 d. sukako 
70 metų amžiaus. Naujasis augščiau
siosios tarybos prezidiumo pirm. A. 
Barkauskas, gimęs 1917 m., yra eko
nomikos mokslų kandidatas, dėstęs 
politinę ekonomija Kauno politech
nikos institute, baigęs augštąją .par
tinę mokyklą Maskvoje. Partini dar
bą dirba nuo 1959 m. Kompartijos 
centro komiteto sekretorium paskir
tas 1961 m., politbiuro nariu — 1962 
m. Vakarų spaudoje augščiausiojo 
sovieto prezidiumo pirm. A. Podgor- 
nas dažnai yra vadinamas Sovietų 
Sąjungos “prezidentu”. Taigi, analo
giškai sovietinamos Lietuvos “pre
zidentu" gali būti vadinamas ir augš
čiausiosios tarybos prezidiumo pir
mininkas. Praktiškai ši taryba netu
ri jokios galios, nes visus sprendi
mus už ją padaro kompartijos cent
ro komitetas bei politbiuras. Dėlto 
tas prezidiumo pirmininko postas tė
ra ceremoninis Įvairių įsakų pasi- 
rašinėjimas.

NAUJAMETINĖ EGLĖ
Atsisakiusi Kalėdų ir lietuviukams 

įprasto Kalėdų senelio, kompartija 
kalėdines eglutes pakeitė naujameti
nėmis. Didžiausia eglė prieš N. Me
tus pastatoma Vilniuje, Gedimino 
aikštje. Šį kartą ji buvo atvežta iš 
Užtrakių miškų Trakų girininkijoje. 
“Tiesos" korespondento Tomo šar- 
kaus pranešimu paskutinėje pr. me
tų laidoje, 27 metrų augščio eglė 
svėrė tris tonas, o jos apatinės šakos 
sudarė beveik 12 metrų pločio vai
niką. Eglės šakas papuošė 600 spal
votų elektros lempučių, 7.000 dvide
šimties rūšių blizgučių, beveik 1.000 
girliandų. Kalėdų senelį prie jos pa
keitė rusų kompartijos peršamas ir 
lietuvių nusikopijuotas Senelis Šal
tis su karnavaline palyda. Respubli
kiniuose profsąjungų rūmuose tas 
Senelis šaltis su naujametine eg
lute laukė vilniečių moksleivių, čia 
jiems buvo atlikta žaidimų programa 
“Eglutė kosmose”, kurios scenarijų 
parašė jaunimo teatro aktorius R. 
Butkevičius. Naujametines eglutes 
su Seneliu Šalčiu taip pat turėjo mo
kyklos ir net vaikų darželiai. Jūra 
Baužytė “Tiesos” 2 nr. atkreipia 
skaitytojų dėmesį į Senelio Šalčio 
netaktą, parodytą viename Vilniaus 
vaikų darželyje. Deklamuoti ir dai
nuoti jis leisdavo iš anksto pasirink
tiems vaikučiams, griežtai atmesda
mas kitus, kurie gal buvo neblogiau 
pasiruošę. Dėl šios priežasties neap
sieita be ašarų. O -tie išrinktieji Se
nelio Šalčio dėmesio susilaukė dėl 
tėvelių ar jų mamyčių susitarimo.

A. VENCLOVOS GIMTADIENIS
Liaudies rašytoju tituluotam kom

partijos karjeristui Antanui Venclo
vai š.m. sausio 7 d. būtų sukakę 70 
metų amžiaus, šį gimtadienį kom

Kalėdų eglutė St. Catharines, Ont. Kalėdų senelis — V. Alonderienė, apy
linkės valdybos pirm. A. Ališauskienė, šeštadieninės mokyklos vedėja p. 
Gilienė, "Nemuno” vadovė St. Zubrickienė

Delhi, Ontario
ZUIKIU BALIUS. Vietinė šaulių, 

kuopa ir Tillsonburgo medžiotojų- 
meškeriotojų klubas “Vilkas” sausio 
31, šeštadienį, 7 v.v., Tillsonburgo 
Community Centre salėje rengia 
metinį vakarų —-zuikių balių, kurio 

Tillsonburgo Medžiotojų-Meškeriotojų Klubas ''Vilkas'' ir 

DLK Gedimino Delhi šaulių kuopa kviečia visus atsilankyti

į TRADICINĮ

zuikiu
BALIU

PROGRAMOJE: • Windsoro tautinių šokių grupė
• Rožių valsas, turtinga loterija

Šilta-šalta vakarienė: žvėriena, žuvis ir kt. nemokamai 
Įvairūs gėrimai • Gros geras "Continentals" orkestras
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partija pasirinko propagandinei ak- 
c’jai. Minėjimų banga buvo pradėta 
Vilniaus filharmonijos salėje rengė
jų komiteto pirm. L. Diržinskaitės- 
Piliušenkos įvadiniu žodžiu. Praneši
mą apie velionies gyvenimą ir kūry
bą ska'.tė filologijos dr. V. Galinis. 
Po jo kalbėjo A. Venclovos bičiulis 
filologijos dr. K. Korsakas, J. Jab
lonskio vidurinės mokyklos direkto
riaus pavaduotoja S. Lankinienė, at
vykusi iš Kapsuku pavadintos Mari
jampolės, ir poetas A. Drilinga. Iš 
velionies našlės Elizos Venclovienės 
buvo gauta padėkos telegrama, pra
nešanti, kad ji dėl ligos negali minė
jime dalyvauti. Minėjimas užbaigtas 
koncertu. Gimtadienio išvakarėse 
Vilniuje, prie namo P. Cvirkos gat
vėje nr. 24, prikalta memorialinė len
ta: “šiame name 1947 — 1971 me
tais gyveno Lietuvos TSR liaudies 
rašytojas Antanas Venclova”, šia 
proga prisimena jo sūnaus Tado 
Venclovos 1975 m. gegužės 11 d. 
raštas kompartijos centro komitetui, 
atmetantis komunistinę ideologiją ir 
prašantis leidimo su žmona išvykti 
užsienin. Pilnas jo tekstas iš “LKB 
Kronikos” 19 nr. yra išspausdintas 
“TŽ” 3 nr. T. Venclova taip pat yra 
rašytojas ir kultūrininkas, nemokan
tis rašyti “į stalčių”. Jo kūrybai rei
kia laisvės, kurios kompartija negali 
duoti.

ELEKTRINIAI TRAUKINIAI
N. Metų išvakarėse pradėjo veikti 

dvi elektrifikuotos geležinkelio lini
jos: Vilnius — Kaunas ir Vilnius — 
Trakai. Vilniaus geležinkelio stotyje 
įvykusiame mitinge šia proga kalbė
jo miesto partijos komiteto I sekr. 
V. Sakalauskas ir ministerių tary
bos pirmininko I pavaduotojas K. 
Kairys. Pabaltijo geležinkelio Vil
niaus apygardos viršininkas G. Že
maitis įteikė kompartijos centro ko
miteto I sekr. P. Griškevičiui sim
bolinę pirmosios elektrinio trauki
nio kelionės krivūlę, kurią jis per
davė mašinistui V. Pavasariui. Pa
našus mitingas surengtas ir Kaune. 
Jame žodį tarė Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirm. J. Razumas, 
Pabaltijo geležinkelio viršininkas N. 
Krasnobajevas. Geležinkelio elektri
fikacijai panaudota 27.500 voltų kin
tamos srovės įtampa, kad ateityje ją 
būtų galima sujungti su kitose res
publikose elektrifikuotomis geležin
kelio linijomis. Elektriniai “ER-9P” 
traukiniai turi aštuonis vagonus su 
824 sėdynėmis. Įskaitant stovinčius, 
gali pervežti 1.500 keleivių, šiuos 
traukinius galima padidinti iki 10-12 
vagonų. Jie yra aprūpinti elektri
niu šildymu, automatiniu temperatū
ros reguliatorium, ventiliacija. Elekt
riniai traukiniai gali išvystyti 130 
km greitį per valandą, nes jie 1,3 
karto yra galingesni už dyzelinius.

“ŽEMAITIJA” KLAIPĖDOJE
Herkaus Manto gatvėje darbą pra

dėjo naujas plačiaekranis kino teat
ras "Žemaitija”, suprojektuotas klai
pėdiečio architekto R. Krasniausko. 
Žiūrovų salė turi 600 vietų. Kūry
binį R. Krasniausko sumanymą įgy
vendino vyr. darbų vykdytojo V. 
Baltmiškio ir meistro A. Kniukšto 
vadovaujami statybininkai. V. Kst.

meninę programą atliks Windsoro 
tautinių šokių grupė, dar nematyta 
mūsų apylinkėje. Be to. bus turtinga 
loterija, šilta-šalta vakarienė, įvai
rūs gėrimai, šokiams gros “Continen
tal” orkestras. Toronto “Varpo” cho
ras, deja, negalės dalyvauti. K.

sausio 31, 
šeštadieni, 
7 v. vakaro, 
Tillsonburg 
Community 
Centre, 
45 Hardy St.

Kalgario lietuvių tautinių šokių ratelis. Sėdi iš kairės: J. Baruta, V. Krausaitė, A. Šalkauskaitė, A. Dubauskaitė; 
stovi: A. Virkutis, L. Noreikaitė, W. Kalody, A. Rahilly, R. Rastenis, M. Stakėnas, G. Yauga, D. Lukevich, J. Snith

S HAMILTONNT
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖS minėjime vasario 
15, sekmadieni, kuris ir šiemet įvyks 
toje pačioje Scott Park gimnazijos 
auditorijoj, meninei programai pa
įvairinti, be jungtinio choro ir so
listų, dar pasirodys ir “Gyvataro” 
jaunųjų šokėjų grupė, vad. I. Joku- 
bynienės.

“PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI”, taip pa
vadintas ilgas straipsnis, pasirodė 
Hamiltono “The Spectator” dienraš
tyje. Ten Įvairių tautybių imigrantai 
atpasakoja pirmuosius savo Įspūdžius 
šiame krašte. Visi jie prisiminė pir
muosius sunkumus — kalbos, įsikū
rimo, pripažinimo. Iš lietuvių buvo 
užklausta L. Skripkutė, KLB Hamil
tono apyl. pirm. Ji savo pasisakymu 
paryškino dvi rūšis naujųjų Kana
dos ateivių: vieni čia važiavo jieško- 
dami sau geresnio gyvenimo, o kiti 
— kad negalėjo grįžti į svetimos 
valstybės okupuotą savo tėvynę. Ant
rajai grupei priklauso ir po karo 
čia atvykusieji lietuviai. Kanadiškoji 
visuomenė dažnai tų dviejų imigran
tų sąvokų neskiria.

BRONĖS IR ALEKSO PARĖŠČIU 
sidabrinės vedybų sukakties paminė
jimas įvyko su kelių savaičių pavė
lavimu, bet užtat į jubilėjinį vakarą 
svečių priėjo daugiau kaip į jų ves
tuves. Prieš 25 metus Anglijoj, Man
chester mieste, sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. J. Steponaitis, dabar gy
venantis Amerikoj. Anglijoj dar 
jiems tebegyvenant gimė ir jų ma
lonios 3 dukrelės — Kristina, Irena 
ir Rita. Iš Anglijos imigravę į Ha
miltoną, jie savo stipriu tautiniu lie
tuviškumu praturtino ir sustiprino 
čia mūsų lietuviškąją koloniją. Su
kaktuvinėse vaišėse dalyvavo abu 
kunigai — prel. J. Tadarauskas ir 
kun. L. Januška. Prelatas, taręs gra
žų žodi, apjuosė juos abu menišku 
lietuvišku rankšluosčiu, simboliškai 
dar sustiprindamas jų vedybinį ry
šį. Sveikinimo kalbą pasakė AV par. 
chorvedys A. Paulionis, kurio vado
vaujamame chore Bronė jau seniai 
gieda kaip vedantis sopranas. Svei
kino ir AV par. choro pirm. K. Mile
ris. Po “Ilgiausių metų” buvo atriš
tos dovanos, kurių buvo daug gražių 
ir vertingų. Gal pusę svečių sudarė 
jaunosios kartos atstovai, tad ir dai
nos buvo atskiros — jaunųjų ir se
nųjų ... B. A. Parėščiai Hamiltone 
turi plačią giminę; yra užauginę 3 
gražias dukreles, kurių viena jau yra 
ištekėjusi, o kitos dvi po kelerius 
metus yra mokytojavusios mūsų li
tuanistinėje mokykloje. Labai akty
vi lietuvių jaunimo organizacijose 
yra Kristina, baigusi kalbų fakultetą 
McMastery ir dabar besiruošianti 
doktoratui; neseniai sugrįžo iš lie
tuvių . jaunimo kongreso P. Ameri
koje.

FLORIDOJ sūvo žiemos atostogas 
leidžia O. Ant. Jusiai, St. Jankauskie
nė ir L. Tolienė su dukrele. Iš Bra
zilijos, ten 3 savaites atostogavę ir 
lankę savo gimines, sugrįžo E. Br. 
Milašiai. K. M.

“AIDAS”, vad. sol. V. Verikaičio, 
sausio 24-25 d.d. koncertavo Otavo
je, kviečiamas vietos lietuvių, Čiurlio
nio 100 metų minėjime. Metinis “Ai
do” koncertas ir šokiai įvyks š.m. 
gegužės 1 d. Jaunimo Centro salėje. 
Tėvų komitetas kartu su choro val

Vienintelis lietuvių ban 
įsikūręs nuosavuose na 

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooper 
830 Main Street East, telefonas 54^ 
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

kelis Kanadoje 
muose —

“ “TALKA”1-7125 IHUfVH
MOKAME UŽ:

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

IMAME UŽ:

asmenines paskolas 12% 
nckiln. turto pask. 11 %

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai /s* ,__

kiekvieno skoniui Ltd.
284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,

.HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

dyba ir choro vadovu sol. V. Verikai- 
čiu jau pradeda ruoštis. Choro “Ai
das” valdybą šiais metais sudaro: R.
O. Siūlyto, B. Beržaitytė, D. Bilevi- 
čiūtė, D. Lukavičiūtė ir I. Vainaus- 
kaitė.

KLB SALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus vajus šalpos reikalams pra
ėjo su labai gražiu pasisekimu. Su
rinkta per S1500. Visuomenė nuo
širdžiai aukojo šalpai. Žinoma, buvo 
ir tokių, kurie atsisakė paaukoti vie
ną kitą dolerį. Visiems aukotojams 
ir aukų rinkėjams komitetas nuošir
džiai dėkoja už aukas ir už pasiau
kojimą aukų rinkime. KLB Šalpos 
Fondo Hantiltono skyriaus komite
tas iš savo iždo prieš Kalėdų šventes 
įvykusiame posėdyje paskyrė: jauni
mo kongresui — S100, šeštadieninei 
mokyklai — S200, Vasario 16 gim
nazijai — $150, vietos lietuviams, 
reikalingiems paramos šv. Kalėdų 
proga, — $150. Taip pat komitetas, 
atsidėkodamas spaudai už įvairius 
patarnavimus, paskyrė simbolines 
aukas: “TŽ” — $25 ir "NL” — S25. 
Šalpos Fondo komiteto ruoštasis me
tinis vajaus užbaigimo balius ir abi
turientų pagerbimas praėjo jaukio
je nuotaikoje. Sis parengimas komi
tetui davė per S300 pelno. Komite
tas turi vėl gana daug dėvėtų dra
bužių, kuriuos sausio pabaigoje pla
nuoja išsiųsti Suvalkų trikampio lie
tuviams. Turį dar atliekamų dėvėtų 
drabužių prašomi pristatyti betku- 
riam komiteto nariui.

Iš Šalpos Fondo komiteto pasi
traukė komiteto sekretorė T. Apa- 
navičienė. Jai už įdėtą darbą šalpos 
veikloje komitetas reiškia nuoširdžią 
padėką ir kartu apgailestauja nete
kęs veiklios talkininkės šalpos < 
be. Šiuo metu sekretoriaus pareigas 
perėmė J. Astas. KLB Šalpos Fon
do Hamiltono skyriaus metinis va
jaus užbaigimo balius ir kartu abi
turientų pagerbimas įvyks š.m. lap
kričio 6 d. Tam tikslui jau užsakyta 
Jaunimo Centro salė ir muzika. Ko
mitetas kviečia visus, norinčius įsi
jungti į šalpos darbą, nes talkinin
kų visada reikia, ypač drabužių siun
tų paruošime. Prašome tad skambin
ti KLB Šalnos Fondo Hamiltono sky
riaus komiteto pirm. J. Pleiniui tel. 
549-5372. Komitetas bus labai dėkin
gas. J. P.

JAUNIEJI ŽILVIČIAI atidėjo po
vestuvinę kelionę iki Kalėdų atosto
gų — išskrido dviem savaitėm į Ka
ribų salas.

AUKURIEČIŲ SUEIGA. Baigian
tis 1975 m., gruodžio 28 d., aukurie- 
čiai susirinko pas Marytę ir Zigmą 
Kalvaičius apžvelgti 1975 m. darbų ir 
pasitarti dėl 1976 m. veiklos. Prie 
suneštinių vaišių linksmai pabend
rauta. Planai artimai ateičiai: suvai
dinti komediją “Bubulis ir Dundu
lis” liet, kolonijose (premjera buvo 
Toronto Lietuvių Namuose), daly
vauti Vasario 16 minėjime St. Ca
tharines ir šv. Kazimiero minėjime 
Hamiltone.

BENDROS KŪČIOS. 1975 m. gruo
džio 24 d. Jaunimo Centro salėje bu
vo tikra Kūčių nuotaika. Hamiltono 
šauliai surengė bendras Kūčias, ku
riose dalyvavo dvigubai daugiau sve
čių, negu pernai. Susėdus prie bal
tai padengtų stalų, papuoštų žvakė
mis ir apdėtų tradiciniais Kūčių pa
tiekalais, prel. dr. J. Tadarauskas su

kalbėją maldą. Po to laužyta plotke- 
lės, pasikeista kalėdiniais linkėji
mais ir vaišintas!. Maistą gamino 
šaulė Stasė Petkevičienė, jai talkino 
G. Agurkienė, St. Šukaitienė ir A. 
Petraiticnė. Salę puošė didžiulė eg
lė gražiais A. Petraitienės darbo 
šiaudinukais. Kalėdinių giesmių mu
ziką parūpino Ant. Šukaitis. Daly
viai, praleidę Kūčias nekasdieninėje 
nuotaikoje, dalyvavo Bernelių Mišio
se, no kurių prel. dr. J. Tadaraus
kas visus parapijiečius pavaišino ka
va ir pyragais.

KAUKIU BALIU šiais metais tu
rėjo rengti Tautos Fondo valdyba. 
Kadangi ji atsistatydino ir naujos 
dar nėra, apylinkės valdyba kaukių 
balių pavedė šauliams. Kaukių ba
lius bus vasario 21 d. Kaukėms bus 
penkiok premijos — 50, 35, 25, 15 ir 
10 dol. Premijų mecenatai bus pa
skelbti vėliau. Ad.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. J. Dalius surin
ko įnašus iš būrelio narių-rėmėjų už 
1976 m. pirmą pusmetį. Sumokėjo už 
pusę metų po $6: P. Lesevičius, A. 
Mingėla, T. Mureika, M. Repečka, I. 
Varnas, dr. B. Vidugiris; už visus 
1976 m. $12: J. Astas, L. Bacevičius,
J. Bulionis, P. Bulkė, St. Dalius, J. 
Didžbalis, dr. A. Gailius, B. Grajaus
kas, B. Grinius, I. Jakimavičiūtė, P. 
Jankus. A. Jasimas, J. Jasimienė, M. 
Juodis, St. Kačinskas, J. Krištolaitis, 
E. Kronienė, dr. V. Kvedaras, A. Ky
bartas, VI. Kybartas, E. Lcngnikas, 
E. Lengnikienė, V. Leparskas, J. 
Liaugminas, A. Liaukus, J. Mikšys,
K. Mikšys, V. Miškinis, V. Narke
vičius, A. Patamsis, R. Rimkevičie- 
nė, P. Sakalas, E. Sakavičienė, L. 
Skripkutė, A. StasevičiuS, J. Stonkus, 
J. Svitas, A. šilinskas, prel. dr. J. 
Tadarauskas, J. Tarvydas, A. Tėve
lis, dr. O. Valaitienė, J. Valaitis, J. 
Valevičius; $14: A. Buinys; $15: Z, 
Pulianauskas, SLA 72 kuopa Hamil
tone. Nuo 1976 m. sausio 1 d. išsto
jo iš būrelio narių E. Gugienė, iš
buvusi gimnazijos rėmėja 3 metus. 
Nuoširdi padėka p. Gugienei, kuri 
būdama pensininkė rėmė besimokan
tį jaunimą. Dabar šį dvigubą rėmėjų 
būrelį sudaro 53 nariai. Surinkti pi
nigai $608 buvo įnešti į šalpos Fon
do sąskaitą “Talkoje” ir iš ten š.m. 
sausio 15 d. persiųsti gimnazijai Vo
kietijoje. Nuo būrelio įsteigimo 
1965. IX. 1 iš viso surinkta ir iš
siųsta Vasario 16 gimnazijai paremti 
$6.518,00. KLB Hamiltono šalpos 
Fondo Komitetas, vadovaujamas J. 
Picinio, paskyrė vienkartinę auką 
$150, kuri irgi kartu su būrelio na
rių įnašais buvo persiųsta Vasario 16 
gimnazijai. Nuoširdžiai dėkoju vi
siems būrelio nariams už teikiamą 
pastovią paramą lietuvių gimnazijai 
ir greitą atsiskaitymą, o taip pat ir 
Šalpos Fondui, prisidėjusiam stam
bia auka. Ačiū visiems. _ ..St. J. Dalius, 

būrelio vadovas
JAUNIMO KONGRESUI, be jau 

skelbtų asmenų, aukojo $10 L. Skrip
kutė. Jos pavardė buvo per klaidą 
praleista aukotojų sąraše, paskelbta
me “TŽ” 1 nr. Atsiprašome. Red.

St. Catharines, Ont.
TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖS “NE

MUNAS” metinė šventė įvyks balan
džio 24 d. Daugiakultūriame Centre, 
185 Bunting Rd. Salė yra naujai pa
statyta ir patogi, nes viskas bus die
toje — baras, virtuvė, programa ir 
linksmoji dalis. Prpgramoje daly
vaus tautinių šokių grupė ‘“Atžaly
nas" iš Toronto, vadovaujama Silvi
jos Martinkutės-Lcparskienės, ir vie
tos tautinių šokių grupė “Nemunas”. 
Pastarosios vyresniųjų grupei vado
vauja St. Zubrickienė, jaunesniųjų 
— Nijolė Latauskaitė-Zaliznak. 
Akordeonu gros Sigitas Zubrickas. 
Tai vienintelis meno vienetas Niaga
ros pusiasalyje. Jis atileka progra
mas lietuvių šventėse bei minėji
muose, atstovauja lietuviams kana
diečių visuomenėje. Dėlto “Nemu
nas”, rengdamas metinę šventę, kreip
sis j visus Niagaros pusiasalio lie
tuvius paramos šventės ruošai. Tiks
las — sutelkti lėšų, kad galėtų tęsti 
savo veiklą ne tik Niagaros pusia
salyje, bet ir galėtų nuvykti į V tau
tinių šokių šventę Čikagoje. Reikia 
tikėtis, kad Niagaros pusiasalio lie
tuviai palankiai atsilieps į šventės 
rengėjų pastangas. Tėvų komitetas

“Tėviškės Žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

J. A. Valstybės
' JAV LB VALDYBA Vasario 16 

proga šiemet jau penktą kartą išleis 
žmogaus teisių pažeidimus sovietų 
okupuotoj Lietuvoj atskleidžianti lei
dinį "Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania — a Re
port for 1975”. Naujoji dokumentinė 
medžiaga liečia N. Sadūnaitės teis
mą, J. Jurašo ir S. Kudirkos liudiji
mus dr. A. Sacharovo vardo apklau
soje Kopenhagoje, Helsinkyje pasira
šyto baigminio akto klaidingumą ir 
beprasmiškumą. Leidinio tiražas — 
3.500 egz. Jo išlaidos bus padeng
tos iš JAV LB krašto valdybos su
rinktų aukų Vasario 16 minėjimuo
se. Leidinį paruošė vienas politinių 
mokslų profesorius JAV universite
te, nenorintis skelbti savo pavardės. 
JAV LB krašto valdybos pastangų 
dėka “Oceana” leidykla JAV 200 
metų nepriklausomybės proga išleis 
dr. Algirdo Budreckio knygą apie 
JAV lietuvius “The Lithuanians in 
America — a Chronology and Fact 
Book”. JAV LB krašto valdyba pa
dengė technines išlaidas ir Įsiparei
gojo nupirkti 250 egz. Knygos išlei
dimą finansuos pati leidykla.

PENKTOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS vyr. vadovė Galina Gobie- 
nė prašo dalyvausiančias grupes sku
biai grąžinti anketas. Tai yra jos pas
kutinis paraginimas. Galutine data 
nurodoma š.m. sausio 20 d. Galimas 
dalykas, ji bus šiek tiek pratęsta, 
nes pvz. “TŽ” ši paraginimo prane
šimą gavo jau pavėluotai ir jį tegali 
paskelbti po šios datos. Grupės, ne
grąžinusios anketų, bus laikomos ne
dalyvaujančiomis tautinių šokių 
šventėje. |

“KELEIVIO” RED. JACKUS SONJ 
DA pačioje sausio pradžioje sunkiai! 
susirgo ir buvo paguldytas Bostono 
Carney ligoninėje. Atlikti tyrimai 
liudija širdies sunegalavimą. Rūpes
tingos priežiūros skyriuje juo rū
pinasi dr. St. Jasaitis. “Keleivyje” 
ligonį pavaduoja bendradarbiai ir jo 
bičiuliai.

ONĄ KAJECKIENŲ, Lietuvos at
stovo žmoną Vašingtone, šio miesto 
gatvėje dienos metu užpuolė ranki
nukų grobėjas. Ranka užspaudęs 
burną, jis atėmė piniginę ir pabė
go. Praeiviai nereagavo, o iškvies
ta policija užpuolėjo neįstengė su. 
rasti. \

PROF. VYTAUTAS VARDYS Bos* 
tono ateitininkų susirinkime skaitė' 
paskaitą apie naujojo lietuvio oku
puotoje tėvynėje bruožus, paliesda
mas ekonominius, socialinius, švieti
mo ir net moralės klausimus.

POETAS BENEDIKTAS RUTKŪ- 
NAS mirė Filadelfijoje. Labai trum
pą pranešimą apie jo mirtį, nenuro
dantį datoę, žinutėje iš Filadelfijos 
paskelbė “Keleivis” gruodžio 30 d. 
laidoje. Velionis buvo gimęs 1907 m. 
Pušaloto valsčiuje. Yra išleidęs šešis 
eilėraščių rinkinius.

KUN. JUOZAS MAČIULIONIS, 
MIC, Čikagoje atšventė auksinę ku
nigystės sukaktį. Padėkos Mišias jis 
koncclebravo su marijonų provinci
jolu kun. J. Dambrausku ir kitais 
septyniais kunigais. Vienuolyno sve
tainėje Įvykusiose vaišėse sukaktuvi
ninką sveikino kun. P. Cinikas, pa
brėždamas jo darbą “Draugo” admi
nistracijoje, misijų vedime, vienuo
lių auklėjime. Trumpą žodį tarė ir 
kiti sveikintojai.

Venecuela
KARAKO MIESTE 1975 m. gruo

džio 27 d. mirė a.a. dr. Jonas Paukš
tys, buvęs darbo tarėjas vokiečių 
okupacijos metais Lietuvoje. Velio
nis buvo gimęs 1904 m. Višakio Rū
dos valsčiaus Muraškinės kaime. 
Gimnaziją lankė Marijampolėje ir 
Kaune, ekonominius ir politinius 
mokslus studijavo Austrijoje, Vienos 
ir Graco universitetuose. Studijas 
baigė doktoratu. Venecuelon su šei
ma atvyko pokaryje iš V. Vokietijos. 
Mirė gerklės vėžiu. Palaidotas gruo
džio 28 d. Karako kapinėse, kur il
sisi prieš vienerius metus mirusi ir 
jo žmona Veronika.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE savo posėdyje Buenos 
Aires mieste nutarė mėnesini nario 
mokestį nuo š.m. sausio 1 d. padi
dinti iki 1.500 senųjų pezų. Naujon 
SLA valdybon išrinkti: pirm. J. Dę~ 
veikis, vicepirm. A. Stalioraitis. I 
sekr. E. Ramonaitė?!! sekrTBr. Ras--'

V

tenis, I ižd. R. Stalioraitis, II ižd. H. 
Spreafico, nariai — R. Vekelis, J. 
Baltrūnas, A. Bačinskas ir P. Maka- 
revičius. Ankstesnei valdybai šeše
rius metus vadovavo jaunosios kar
tos atstovas Raui Stalioraitis, naujo
je valdyboje perėmęs iždininko par
eigas. Plojimu pagerbtas G. Baršaus
kas, SLA valdybose praleidęs net 
18 metų. SLA yra įsigijusi žemės 
prie Ezeizos ir jai jieško ten galin
čio apsigyventi prižiūrėtojo.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ FEDERACIJOS suvažiavi
mas įvyko Melburne 1975 m. gruo
džio 28-31 d.d. Jis pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Jono švento
vėje, dalyvaujant Melburno arkivys
kupui dr. F. Little. Mišias konceleb- 
ravo kun. dr. P. Bačinskas, kun. 
Pr. Vaseris, kun. Pr. Dauknys, kun.
P. Martūzas ir kun. J. V. Volodka. 
Giedojo parapijos choras, vadovau
jamas muz. P. Morkūno, solistai G’. 
Vasiliauskienė ir J. Rūbas. Po pa
maldų įvyko vaišės Lietuvių Namuo
se, kuriose dalyvavo ir keli svečiai 
australiečiai. Ir šventovėje, ir vaišė

se lietuviams skirtą žodį tarė Mel
burno arkiv. dr. F. Little. Jis atsklei
dė lig šiol nežinomą faktą apie kar
dinolo Knox pastangas padėti Lietu
vai ir lietuviams. 1974 m. rugsėjo 
mėnesį atskridęs Melburnan iš Ro
mos, kardinolas Knox pasipiktino 
premjero G. Whitlamo atliktu Pabal
tijo išdavimu sovietams. Jis pasi
kvietė savo rezidencijon televizijos 
atstovus ir pokalbyje su jais bandė 
užstoti Baltijos valstybes, tačiau šio 
pasikalbėjimo televizija neparodė 
dėl darbiečių valdžios įvestos cenzū
ros. Grįždamas Romon, kardinolas 
Knox Melburno aerodrome prabilo į 
didžiosios spaudos atstovus, pasmerk
damas Pabaltijo įjungimo Sovietų 
Sąjungon pripažinimą, perspėdamas, 
kad panašiai kada nors gali būti pa
sielgta ir su Australija.

DVIDEŠIMTMETĮ MININTI AL 
Katalikų federacija naujon savo val
dybon išsirinko aštuonis narius, ga
vusius daugiausia balsų: V. Laukai
tį — 47, H. Statkuvienę — 47, V. 
čižauską — 42, V. Junoką — 42, 
V. Žiogą — 39, V. Vaitiekūnienę — 
37, V. Miliauską — 33, E. šemetie- 
ne — 28. Suvažiavimą papildė teat
ro spektaklis, dainos ir literatūros 
vakaras, jaunimo talentų koncertas, 
kun. dr. P. Bačinsko ir Pr. Pusdešrio 
paskaitos. Iš jubilėjinio suvažiavimo 
AL Katalikų Federacijos valdyba pa
siuntė sveikinimo laišką popiežiui 
Pauliui VI, primenantį gražią 10.000 
lietuvių katalikų veiklą Australijoje, 
religijos persekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje, kur valstybine religija jau 
yra tapęs ateizmas. Laiške paliečia
ma “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, kompartijos pastangos su
organizuoti nuo Vatikano nepriklau
sančią tautinę Katalikų Bendriją. Lig 
šiol jos buvo nesėkmingos. Pau
lius VI prašomas užtarti sovietinių 
okupantų persekiojamą Lietuvos Ka
talikų Bendriją, kol dar nėra per- 
vėlu.
Italija

ITALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENE sausio 13 d. šv. Kazimie
ro kolegijoje paminėjo BALFo įstei
gėjo ir ilgamečio pirm. prel. J. Kon
čiaus pirmąsias mirties metines. Ve
lionis mirė ir yra palaidotas Romo
je. Gedulingas Mišias koncclebravo 
prelatai — P. Jatulis, K. Dobrovols
kis. St. Žilys ir K. Razminas. Velio
nies prel. J. Končiaus nuopelnus pa
mokslu išryškino prel. P. Jatulis, 
ypač pabrėždamas jį kaip artimo 
meilės ir plačios socialinės veiklos 
žmogų, veikalų autorių. Pamaldose 
dalyvavo Lietuvos diplomatijos še
fas St. Lozoraitis, BALFo valdybos 
pirm. M. Rudienė, Gregoriaus uni
versiteto vicerektorius kun. prof. P. 
Rabikauskas, SJ, LK Mokslo Aka
demijos pirm. kun. prof. A. Liuima, 
SJ, Vatikano diplomatinės tarnybos 
atstovai prel. A. Bačkis ir prel. J. 
Bulaitis, lietuvių marijonų ir sale
ziečių atstovai, Romoje gyvenantys 
lietuviai kunigai ir pasauliečiai.

Vokietija
LIETUVIŲ KULTŪROS DRAU

GIJA pernai rudenį buvo įsteigta 
Bad-Godesberge įvykusiame veikėjų 
suvažiavime kun. K. Senkaus, dr. V. 
Bylaičio, M. Kiužausko ir J. Ivanaus
ko iniciatyva. Jie paruošė naujosios 
draugijos statutą, kurį patvirtino su
važiavimo dalyviai. Su jos tikslais 
ir busimąja veikla supažindino kun. 
K. Senkus. Lietuvių Kultūros Drau
gijos nariais galės būti visi pilna
mečiai V. Europos lietuviai kultūros 
darbuotojai ar tik mėgėjai. Į jų pro
fesiją, religiją, ideologiją, vartojamą 
kalbą ir gyvenamą vietą nebus krei
piamas dėmesys. Kiekvienas narys 
mokės 20 DM mokestį. Draugija 
veiks per savo valdybą, literatūros, 
meno, muzikos bei kitų kultūrinių 
sričių ratelius. Valdybos susirinki
mai numatomi kas trys mėnesiai, 
draugijos narių suvažiavimas — kar
tą per metus. Pagrindinis draugijos 
tikslas — jungti lietuvius, kurie do
misi lietuviška kultūra, organizuoti 
kultūrinius renginius, rūpintis kul
tūrinėmis apraiškomis. Pirmojon 
naujosios draugijos valdybon išrink
ti: pirmininkė dr. A. Veigel, vice
pirm. dr. V. Bylaitis, sekretorė St. 
Baltus, iždininkė R. Sprogies ir na
rys P. Odinis. Norintieji įsijungti į 
LKI) eiles gali kreiptis į pirmininkę 
dr. A. Veigel, 729 Freudenstadt, 
Landhaus Str. 49, W. Deutschland. 
Ateityje bus paskirti įgaliotiniai ki
tiems V. Europos kraštams.

KALĖDŲ EGLUTĖS su kalėdinė
mis pamaldomis bei vaišėmis sureng
tos Hanau, Osnabruecko, Lebensted- 
to, Stuttgarto ir Rastatto lietuvių ko
lonijose.

Lenkija
EUGENIJUS PETRUŠKEVIČIUS, 

neperiodinės “Aušros” vyr. redakto
rius, dvi savaites viešėjo sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, pakviestas 
kultūrinių ryšių komiteto su užsie- 
nio lietuviais. Be Vilniaus, jis lan
kėsi Kaune, Elektrėnuose, Klaipė- 

oje, keletą dienų praleido vienoje 
kolchozininkų šeimoje Lazdijų rajo
ne. E. Petruškevičius taipgi susipa
žino su liaudies menininkų sukurto
mis paminklinėmis skulptūromis vo
kiečių sudegintame Ablingos kaime, 
sovietinei armijai už tariamą “išva
davimą” skirtu paminklu Kryžkalny- 
jc, M. K. Čiurlionio šimtosioms gi
mimo metinėms dedikuotomis skulp
tūromis Varėnos — Druskininkų pa
plentėje. Pasak E. Petruškevičiaus, 
pagrindinis viešnagės tikslas buvo 
žurnalistinis. “Aušra” nori gauti 
daugiau reportažų bei rašinių apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.
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Antrąją “Kronikų
PETRAS INDREIKA

Jau per 30 metų, kai Nemu
no šalyje užgeso karo ugnys. Pa
vergta Lietuva iš dalies užgydė 
karo padarytas materialines 
žaizdas, bet tauta liko giliai su
žalota ir netokia, kaip Buvo prieš 
karą: atmiešta svetimtaučiais, be 
laisvės ir valstybinės 'nepri
klausomybės. Ją prislėgė sukti 
tarptautiniai susitarimai — Rib- 
bentropo - Molotovo, Jaltos ir 
paskutinis — Helsinkio aktas.

Antrasis pasaulinis karas mū
sų tautai buvo pats skaudžiau
sias — Įstūmė ją Į komunistinę 
vergiją, kurios dar ir galo ne
matyti. Lietuvą Įjungus Į sovie
tinių respublikų tarpą, raudono
ji Rusija, dar prieš prasidedant 
karui su Vokietija, suskubo de
portuoti per 35.000 lietuvių, o, 
karui prasidėjus, besitraukda
ma Raudonoji Armija suspėjo 
išžudyti daugybę nekaltų žmo
nių. Lietuviai griebėsi ginklo 
apginti savo teisei Į laisvą gy
venimą. Iškilo partizanų epopė
ja, kaip vienintelė paguodos ir 
vilties kibirkštėlė. Deja, susi
durta su nenugalimais sunku
mais: komunistinės imperijos 
pusėje buvo jėga ir tarptauti
nės sutartys, suktoji diplomati
ja ir visas tylos sąmokslas. Ga
lutinai palaužus partizaninį pa- 
spiriešinimą, šios įtemptos ko
vos platybėse pasigirdo pagal
bos šauksmas, nukreiptas į Va
tikaną — tai laiškas šv. Tėvui, 
kuris liko neišgirstas. Tik švei
carų ir vokiečių katalikų pastan
gomis plačiau buvo paskleistas 
laisvajame pasaulyje.

Pasipila skundai, nukreipti į 
Maskvą, kaip visų nusikaltimų 
pradininkę, nurodant, kad jos 
pareigūnai nesilaiko konstituci
jos garantuojamų teisių. Skun
dai pasiekia ir Jungtinių Tautų 
Organizaciją net su 17.000 para
šų, bet jie visi atsimuša Į tylos 
sąmokslą. Tokiose sąlygose 1972 
m. Lietuvos pogrindyje gimsta 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, kuri ne ginklu, bet 
plunksna kaupia faktus ir jais 
stengiasi pavaizduoti pavergto 
lietuvio, ypač tikinčiojo, kon
fliktą su režiminės sistemos sar
gybiniais.

Mus stebina ir jaudina teisia
mųjų laikysena, jų drąsūs žo
džiai teisminėse kalbose. Tai ro
do. kad tautos dvasia tebėra ne
palaužta ir neatlaidžiai kovoja 
su okupanto užmačiomis. Tik 
prisiminkime — Zdebskio, Bub
nio, Šeškevičiaus, Sadūnaitės ir 
kitų kaltinamųjų kalbas, kurio
se iškeliamas nesiskaitymas su 
civilizuoto žmogaus gyvenimo 
pagrindais. Neveltui teisiamoji 
Nijolė Sadūnaitė už “LKB Kro
nikos” platinimą teisme, pacita
vo Putino žodžius:

Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiamuosius smerkia žmog

žudžiai.
Jūs minate altorius.
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros.

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

” dalį pasitinkant
Žinome, kad nedorybė nesi- 

groži savo šlykštumu. Ji atsi- 
spįndi kaip veidrodyje, besi- 
dangstydama melo ir veidmai
nystės šydu, kurį “LKB Kroni
ka” stengiasi nuplėšti.

Šiemet suėjo treji metai nuo 
jos pasirodymo. Tai labai kuk
lus leidinėlis, vos keliolikos ma
šinėle spausdintų lapų, kuris vis 
prasiveržia pro geležinę uždan
gą. Per trumpą laiką jau spėjo 
įsirikiuoti į mūsų tautos marti
rologiją. Ji tapo pažįstama ir di
džiųjų laisvojo pasaulio spaudos 
agentūrų, iš kurios imami pa
vyzdžiai religinei lietuvio rezis
tencijai pavaizduoti.

“LKB Kronikos” reikšmė ko
voje už Lietuvos laisvę įgyja di
delę reikšmę, ypač išversta į ki
tas kalbas, nes tai tikras liudi
ninkas prieš vergų imperiją.

Iš “LKB Kronikos” užsienis 
sužinojo, kad komunistinio re
žimo vadus persekioja dvasinė 
ir politinė krizė, nes vienaip 
kalba, o kitaip daro. Užtat jie 
“LKB Kroniką” taip įžūliai ir 
persekioja. Ji jau spėjo Lietuvą 
iškelti į religinių, tautinių ir po
litinių Įtampų centrą, nes ją ra
šo visa tauta, o ne vienas auto
rius, gi redaguoja tie, kurie ne
bijo eiti į kalėjimus. Skaityto
jams ji teikia moralinę jėgą ko
voje su rusišku komunizmu.

Apsigynimui nuo melagingos 
propagandos būtinai reikia vers
ti “LKB Kroniką” į svetimas 
kalbas. Neseniai Brazilijos Lie
tuvių Kunigų Vienybė išleido 
portugalų kalba sutrumpintą 
vertimą “LKB Kronikos”. Į ang
lų kalbą jau išversta keletas nu
merių ir išleista atskirais sąsiu
viniais. Italų kalba baigiama 
spausdinti dešimt pirmųjų nu
merių.

Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos Rėmėjai Čikagoje 1974 
m. išleido ir išplatino “LKB 
Kronikos” pirmąją dalį (5.000 
egz.). Dabar knygų rinkoje jau 
pasirodė II dalis, apimanti nr. 
8-15. Knygą sudaro 414 psl. Ją 
redagavo Edv. Jurgėnas, prisi
laikydamas originalinio teksto. 
Iliustracijas nupiešė sės. Merce
des. Knygos išleidimo piniginę 
naštą palengvino dvi geraširdės 
moterys: Elena Mickeliūnienė 
su 1000 dol. ir Barb. Jasaitienė, 
paaukojusi 500 dol. Būtų gera, 
kad visi prisidėtume prie jų iš
leidimo ir pasistengtume padėti 
išplatinti. Kaina — minkštais 
viršeliais tik $3.50, kietais — 
$5. Knyga gaunama pas platin
tojus ir užsisakant tiesiog iš LK 
RŠ Rėmėjų vyr. valdybos: 6825 
So. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Iki šiol laisvąjį pasaulį pasie
kė “LKB Kronikos” 20 nume
rių. Gresia nemažas pavojus, 
kad jų pasirodymas gali būti su
trukdytas. Baustas už “LKB 
Kronikos” platinimą inž. V. Vai
čiūnas sako: “Skaudu, kad Lie
tuvos tikintysis, atlikdamas sa
vo krikščioniškas pareigas, jau
čiasi einąs užminuotu lauku: 
peržengei “įstatymą” — nusikal
timas valstybei, prasilenkei su 
sąžine — dvasinės kančios. No
rėčiau, kad Jūs bent valandėlę 
pabūtumėte su čia atėjusiais 
Lietuvos katalikais. Atkreipkite 
dėmesį į čia atėjusių tautiečių 
tragediją ...” (nr. 15).

> Tegul šis skaudus perspėji
mas paskatina mus visus padėti 
žudomai tautai.

— Visų pirma įdomu būtų ži
noti, kaip patekote į biblioteki
ninkus ...

Bibliotekininko darbas visada 
buvo man mielas. Dar nepri
klausomoje Lietuvoje 1934 m. 
įsteigiau Šiaulių Vidurinės Pre
kybos Mokyklos knygynėlį. Ke
liaudamas mielai lankydavau 
bibliotekas ir knygų krautuves. 
1959 m. susidarė man sąlygos 
lankyti bibliotekininkų mokyk
lą Vašingtono universitete 
Seattle, kurią baigiau magistro 
laipsniu. 1960 m. sugrįžau į Ed- 
montoną ir pradėjau dirbti Al
bertos universiteto bibliotekos . 
bibliografijos ir knygų užsaky
mų skyriuje.

— Kas paskatino imtis tokio 
didelio darbo — suregistruoti 
lituanistinę medžiagą, esančią Š. 
Amerikos bibliotekose?

— Nuo 1960 m. daugelis uni
versitetų Kanadoje ir JAV-se 
pradėjo domėtis Rusijos ir Rytų 
Europos klausimais. Jau nuo 
1963 m. studentai ir profesoriai 
dažnai kreipdavosi į mane, pra
šydami surasti medžiagos apie 
Lietuvą. Kadangi mūsų univer
siteto biblioteka tuo metu li
tuanistinės medžiagos nei tinka
mų bibliografijų neturėjo, teko 
rinkti medžiagą įvairiuose šalti
niuose. Sudariau gan nemažą 
knygų, straipsnių ir grožinės li
teratūros sąrašą. Vėliau profe
sorių ir bendradarbių buvau pa
ragintas surinktą medžiagą pa
pildyti ir atspausdinti.

— Kaip pradėjote organizuo
ti užsimotą darbą?

— Kiekvienais metais, važiuo
dami atostogų, aplankydavome 
JAV vakaruose esančias dides
nes bibliotekas. Suradome, kad 
jos turi gan daug ir geros litua
nistinės medžiagos. Namuose gi 
kiekvieną dieną reikėjo peržiū
rėti naujai gaunamas bibliogra
fijas ir universitetinių bibliote
kų katalogus. Tokiu būdu susi
darė nemažas skaičius knygų 
bei straipsnių, kuriuos reikėjo 
surašyti ant pavienių kortelių. 
Be to, paruošiau ir išsiuntinė
jau per mūsų biblioteką 130 
laiškų įvairiom bibliotekom, 
prašydamas, kad suteiktų žinias 
kiek ir kokių turi knygų, laik
raščių bei žurnalų apie Lietuvą. 
Atsakymai buvo įvairūs: vieni 
atsiuntė fotokopijas turimų kny
gų kortelių, kiti pranešė kiek 
turi knygų, treti pasisiūlė pada
ryti už tam tikrą atlyginimą mi
krofilmus arba fotokopijas tu
rimų knygų kortelių, o didžio
sios bibliotekos patarė pačiam 
atvažiuoti ir susirinkti duome
nis.

— Ar visą tą darbą galėjote 
atlikti tarnybos metu?

— Pasikalbėjęs su savo uni
versiteto ir bibliotekos vadovy
be, gavau vienerius metus dali
nai apmokamų atostogų ir ap
sišarvavęs specialiu filminiu 
aparatu, 17 kartotekos dėžių 
(apie 17.000 kortelių) išvykau 
drauge su žmona į didžiąsias Ka
nados ir JAV bibliotekas.

— Kur radote didžiausius li
tuanistinių knygų rinkinius?

— Didžiausi lituanistinių kny
gų rinkiniai yra Kongreso bib
liotekoje Vašingtone (4134), 
Pensilvanijos universiteto bib
liotekoje Filadelfijoje (3879), 
viešojoje Niujorko bibliotekoje 
(1836), Harvardo universitete 
(1407), Kent State universitete 
(1060), Yale universitete (954) 
ir Albertos universiteto biblio
tekoje (771).

Čia reikia pažymėti, kad kai- 
kurios bibliotekos, nors ir nepa
sižymi dideliu knygų skaičiumi, 
bet turi gerus retų knygų rin
kinius. Pvz. Newberry bibliote
ka Čikagoje turi tik 163 knygas, 
kurių 79 yra vien tik iš kalbo
tyros srities. Ten yra taip pat

knygų, rašytų aštuonioliktame 
ir devynioliktame šimtmetyje. 
Hoover Institution on War, Re
volution and Peace, Stanford, 
Calif., kolekcija 380 knygų, lie
čiančių politikos ir tarptautinius 
Lietuvos santykius, Vilniuje 
leistų Želigovskio valdžios laik
raščių ir brošiūrų, šioje biblio
tekoje taip pat yra dokumentų, 
įteiktų Versalio taikos konferen
cijai ir Tautų Sąjungai.

Sugrįžęs iš kelionės parašiau 
savo universiteto bibliotekos va
dovybei darbo apyskaitą ir po 
kurio laiko “University of Al
berta Press” pasisiūlė mano bū
simą bibliografiją atspausdinti.

— Kelionėje turbūt patyrėte 
nemažai sunkumų ir net nuoty
kių?

— Kelionėje išbuvome apie 
pusę metų. Visose bibliotekose, 
išskyrus Harvardo universitetą, 
buvome nuoširdžiai sutikti. Daž
niausiai gaudavome savo darbui 
atskirą kambarį arba bent nuo
šalų kampelį. Kolegos bibliote
kininkai domėjosi mūsų darbu. 
Asmeniniams pažįstamų lanky
mams laiko beveik neturėjome. 
Kelionė automobiliu buvo gana 
sėkminga, išskyrus vieną nelai
mę. Važiuojant iš Princeton uni
versiteto bibliotekos į Filadelfi
ją, užklupo didelis lietus. Miestą 
pasiekėm apie 4 v. ir tikėjomės 
dar suspėti bibliotekon susitarti 
dėl rytdienos ir tada jieškoti 
nakvynės. Lietus vis lijo. Pačia
me judėjime nuleido padangą... 
Įvažiavome į kiemą ir, negavę 
kas padėtų, patys ėmėmės dar
bo. Lyjant reikėjo perkelti iš 
automobilio bagažinės drabu
žius, knygas, kartoteką, kad ga
lėtume išimti padangą. Kol su
sitvarkėme, buvome peršlapę 
iki paskutinio siūlo. Sutemo. Vi
duryje nepažįstamo miesto mo
telių nesimatė. Pamatėm “A.A. 
A.” Deja, patalpos jau buvo už
darytos, ir kieme sutiktas sar
gas nedaug ką galėjo padėti, tik 
patarė automobilio su ant sė
dynės padėtais daiktais gatvėje 
nei autoaikštėje nepalikti. Paga
liau jis prisiminė, kad netoliese 
yra lietuviška bažnyčia ir nu
rodė į ją kelią. Mes apsidžiaugę 
tikėjomės ten galėsią pakeisti 
drabužius, sudėti .atgal daiktus į 
automobilio bagažinę ir jieškoti 
nakvynės.

Už keleto blokų radome di
delę mūrinę bažnyčią ir apšvies
tą, geležine tvora aptvertą kie
mą. Paskambinome. Išėjusi 
šeimininkė ir kunigas nepatikė
jo mūsų aiškinimu, nors ir ma
tė, kad esame šlaputėliai. Jie 
paaiškino, kad nepertoliausiai 
yra motelis, kurį, pagal jų pa
aiškinimus, greitai suradome. 
Malonūs tarnautojai sunešė 
daiktus vidun, ir mes galėjome 
ramiai sušilti ir persirengti. Il
gai tą vakarą galvojom kur eina 
modernusis gyvenimas, kad 
žmogus žmogui nebegali patikė
ti... Laimingi mes, gyvendami 
mažesniame Kanados mieste, 
kur dar nereikia gyventi už ge
ležinių tvorų.

surasti

knygą 
katalo-

— Išleisdinot didelį veikalą, 
bet vartant ji kyla klausimas 
kaip juo naudotis, kaip 
jieškomą knygą?

— Kiekvieną įrašytą 
galima rasti bibliotekų
guose bei šioje bibliografijoje 
pasinaudojant trimis jieškojimo 
būdais. Pats lengviausias ir daž- 
nausiai naudojamas būdas, jei
gu jieškantysis žino knygos au
torių ir pagal jį jieško autorių 
rodyklėje. Antrasis būdas — 
jieškoti knygos pagal jos antraš
tę antraščių rodyklėje. Trečias 
būdas — jieškoti pagal dalyką 
arba temą. Mano bibliografija 
turi dvi rodykles — autorių ir 
antraščių. Be to, yra smulkus 
veikalo turinys, kuriame pa
skirstymas yra padarytas pa
gal dalykus, jų poskyrius ir net 
atskiras sritis. Todėl nesunku 
susigaudyti ir sužinoti, ar tokia 
ir tokia knyga yra bent vienoje 
iš 108 patikrintų bibliotekų.

— Ar ši bibliografija turi 
praktinės naudos eiliniam skai
tytojui?

— Taip, aš manau, kad prak
tinės naudos bus kiekvienam 
lietuviui, kuris domisi Lietuvos 
reikalais ir kuris skaito moksli
nes ir grožinės literatūros kny
gas. Kiekvienas, pažvelgęs į bib
liografiją, gali rasti kokioje bi
bliotekoje yra jieškomoji kny
ga. Jeigu mano bibliografijoje 
knyga nepažymėta, tai greičiau
sia jos bibliotekose nėra.

Ir dar vieną paslaugą skaity
tojui ši bibliografija gali suteik
ti. Kaikurie mano asmeninę sa
vo biblioteką perleisti arba do
vanoti kuriai nors didelei bib
liotekai. Bet kyla klausimas ku
riai. Dažniausiai yra taip: kai 
žmonės dovanoja .savo knygas 
bibilotekai, jas priima, o vėliau 
bibliotekos personalas patikrina 
ar jų jau neturi savo lentynose. 
Jeigu neturi, tai gerai, nes ji 
bus kataloguota ir padėta į len
tynas, bet jeigu jau turi, tai pa
siunčia į duplikatų lentynas ir 
laukia tolimesnio likimo.

Todėl labai svarbu visiems 
tiems, kurie turi gerų knygų 
kolekcijas ir mano jas atiduoti 
bibliotekoms, pirmiausia pasi
tikrinti kurias iš numatytų kny
gų biblioteka turi ir tuomet eg
zemplioriaus jai nesiūlyti. Kad 
nereikėtų vaikščioti po biblio
tekas ir tikrinti, galima pasi
imti šią bibliografiją ir patik
rinti namuose.

Čia norėčiau paraginti visus 
tuos, kurie turi gerų knygų, kad 
pradėtų rūpintis jų paskirstymu 
universitetų bibliotekoms ir to
kioms, kurios rūpinasi litua
nistine medžiaga bei stengiasi 
rinkti visą galimą medžiagą. 
Kent State University Library, 
Kent, Ohio yra viena aktyviau
sių šiuo metu bibliotekų litua
nistikos srityje.

— Dėkoju už visas informa
cijas ir linkiu didžiajam Jūsų 
veikalui pasklisti kuo plačiau
siai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
V. Karosas, NAUJAS RELIGINĖS 

KOVOS FRONTAS. Leidėjas — Tie- 
sos Mylėtojų Kuopelė. Čikaga 1975 
m., 19 psl.

Jonas Valaitis, PRAEITIES APY
BRAIŽOS (1900-1950). Leidėjas — 
Kazys Valaitis, autoriaus brolis. 
Spausdino “Naujienos”, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ill., USA., 1974. 
288 psl.

Teresė Paūtieniūtė, LYG NEBŪ
TŲ RYTOJAUS. Eilėraščiai. Spaus
dino “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 
63d St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Išleido “Ateitis” 1975 m., 75 psl., 
kaina $2.50.

Petras Urbaitis, KINIJA — AZI
JOS MILŽINAS. Lietuvių saleziečių 
leidinys. Roma 1974, 363 psl. Knyga 
gaunama Lietuvių saleziečių centre: 
Vytėnai. Lituani Don Bosco, Via Co-

O KULTIIM1IĖJE VEIKLOJE
PREL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS 

penktųjų mirties metinių minėjimą 
surengė lietuvių krikščionių demo
kratų Klevelando skyrius, vadovauja
mas pirm. P. Kliorio, ir vietiniai at
eitininkai. Minėjimas pradėtas kun. 
G. Kijauško, SJ, atnašautomis Mišio- 
mis ir šiai progai pritaikytu pa
mokslu Dievo Motinos N. P. švento
vėje. Akademinė dalis įvyko para
pijos salėje. Paskaitą apie prel. M. 
Krupavičiaus gyvenimą ir veiklą 
skaitė buvęs lietuvių krikščionių de
mokratų centro valdybos pirm. A. 
J. Kasulaitis, raštų ištraukas — V. 
Kliorys. Su P. Maldeikio monografi
ja “Mykolas Krupavičius” minėjimo 
dalyvius supažindino dr. D. Tamulio- 
nytė. Minėjimą užsklendė kun. A. 
Kezio, SJ, spalvotas filmas, vaizduo
jantis paskutiniąsias prel. M. Krupa
vičiaus gyvenimo dienas Čikagoje.

PROF. DR. PAULIUS RABI
KAUSKAS, SJ, popiežiškojo Grego- 
riaus universiteto istorijos fakulteto 
dekanas Romoje, 1975 m. pabaigo
je buvo išrinktas šio universiteto vi- 
cerektorium ir paskirtas minėto fa
kulteto leidžiamo žurnalo “Archi- 
vum Historiae Pontificiae” redakto
rium. Žurnale skelbiamos su popie
žių istorija susietos studijos. Prof, 
dr. P. Rabikauskas yra pirmasis lie
tuvis jėzuitas, susilaukęs tokio augš- 
to pripažinimo bei įvertinimo.

SEPTINTĄJĄ LIETUVIŲ DAI
LĖS PARODĄ Vasario 16 proga 
Niujorke, Kultūros Židinyje, vasario 
21-22 d.d. rengia LB Niujorko apy
gardos valdyba, vadovaujama pirm. 
A. Vakselio, talkinama dailininkų C. 
Januso, P. Jurkaus ir J. Rūtenio. 
Kviečiami dalyvauti visi lietuviai 
dailininkai, kurie savo kūrinius gali 
pristatyti vasario 7, šeštadienį, nuo 
12 iki 6 v.v., Kultūros Židinin. Pa
rodos dalyviai registruojasi pas A. 
Vakselj, 84-20 112 St., Richmond 
Hill, N.Y., 11418. Tel. 212-847-3246. 
Parodoje kiekvienas dailininkas ga
lės dalyvauti su šešiais • savo dar
bais. Pageidaujama, kad jie būtų ma
žesnio formato. Šiemet pirmąkart pa
roda turės jaunimo sekciją jaunuo
liams iki 20 metų amžiaus. Iš JAV 
Lietuvių Fondo rengėjai tikisi gauti 
pagrindinei premijai $1.000. Dvi pre
mijas po $100 parūpino pati LB Niu
jorko apygardos valdyba ir mece
natė Elena Mickeliūnienė. Valdybos 
premija bus paskirta už geriausią 
kūrinį tautine tematika, E. Micke- 
liūnienės — už geriausią realistinį. 
Laimėtojų taipgi laukia aukso, si
dabro ir bronzos medaliai su (gravi
ruotomis jų pavardėmis. Premiją po
puliariausiam dailininkui paskirs pa
tys parodos lankytojai savo balsa
vimu.

NIUJORKO VYRŲ CHORAS “PER
KŪNAS” metinį koncertą surengė 
Kultūros Židinyje. Pagal tradiciją 
koncertas pradėtas E. Gailevičiaus 
“Ramovėnų maršu”. Čikagoje miru
sio buvusio savo steigėjo ir vadovo 
a.a. VI. Baltrušaičio atminimą “Per
kūnas” pagerbė A. Kačanausko dai
na “Atsisveikinimas”. Nemažą pro
blemą chorui sudarė muz. Vyt. Stro- 
lio.s pasitraukimas iš vadovo parei
gų. Jį pakeitė ir dabar “Perkūnui” 
vadovauja buvęs chormeisteris Vy
tautas Daugirdas. Sis koncertas jam 
buvo pirmasis. Dviem išėjimais cho
ras padainavo keletą lietuvių kom
pozitorių dainų. Koncerte taipgi da
lyvavo du solistai — sopranas Genė 
Antanaitytė-Ugianskienė ir bosas-ba- 
ritonas Petras Tutinas, dainavimą 
studijuojantis choro narys. Savo de
biutui P. Tutinas buvo pasirinkęs St. 
Šimkaus dainą “Anoj pusėj Dunojė- 
lio”, ariją iš W. A. Mocarto “Užbur
tosios fleitos” ir R. Schumanno “Du 
grenadierius”. G. Ugianskienė atliko 
keletą lietuvių kompozitorių dainų, 
ariją iš G. Puccini operos “Madame 
Butterfly”. Abu solistai padainavo 
Br. Budriūno, St. Šimkaus, J. Stan
kūno duetų ir populiarųjį duetą iš 
W. A. Mocarto “Don Žuano” ope
ros. Chorui ir solistams akompana-

lonna 2, 00044 Frascati, Roma, Ita
lia.

Petras Urbaitis, KINIJA — AZI
JOS MILŽINAS. Kultūrinis-sociali- 
nis konfidencialaus turinio priedas. 
Kristoforų sąjūdžio bičiulių leidi-^ vo pianistė Gladys Leigh, 
nys. Roma 1974, 63 psl.

Izabelė Sinkevičiūtė,
NIAN COOKERY. Brooklyn, N.Y.
1976, 318 psl. Kaina $7. Gaunama 
“Darbininko” administracijoje (341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
11207, USA) ir pas platintojus.

DAINAVA 1955-1975. ALRK jau
nimo Dainavos stovyklavietės leidi
nys 1975, 48 psl. Redaktorius — 
Vacys Rociūnas, laužymas — Pau
liaus Jurkaus, viršelis — Nijolės Pa- 
lubinskicnės. Spausdino Pranciško
nu spaustuvė Brooklync, N.Y.

Klevelando vyrų oktetas, kuris atliks menine programą metiniame “Tėviškės žiburių” baliuje vasario 7, šešta
dienį, Anapilio salėje. Prie pianino — okteto vadovas Rytas Babickas, sol. I. Grigaliūnaitė, okteto nariai: R. Bub- 
lys, V. Žiedonis, D. Staniškis, M. Aukštuolis, R. Butkus, G. Motiejūnas, A. Gylys, M. Motiejūnas. Nuotrauka daryta 
Hartforde koncerto metu Alf. Dzikas

L - M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMĄ 
LITHUaT DęjU»i4e~surengė devynių organizaci

jų 15-kos atstovų specialus komite
tas. Paskaitą apie M. K. Čiurlionio 
darbų panašumą į japonų dailę skai
tė Bowling Green kolegijos germa
nistikos prof. Liuda Laurinavičiūtė- 
Alssen, šį aspektą išryškindama 
skaidrėmis. Su prof. Willardu Mist- 
feldu ji yra sukūrusi M. K. Čiurlio
niui skirtą filmą, sudominusį ne tik 
lietuvius, bet ir amerikiečius. Akade
minė dalis užbaigta JAV Lietuvių 
Fondo iš Čikagos atsiųstu filmu apie 
M. K. Čiurlionį. Koncertinę F. G. 
Haydno, M. K. Čiurlionio ir F. Šo
peno kūrinių programą atliko jauna
sis pianistas Vytautas Smetona iš 
Klevelando, tris dainas padainavęs 
vokalinis 14-kos moterų ansamblis, 
vadovaujamas muz. Stasio Sližio. Mi
nėjimo rengėjų komitetas taipgi su- 

, organizavo iki 1976 m. sausio 1 d. 
trukusią 37-nių M. K. Čiurlionio re
produkcijų parodą centrinėje Detroi
to miesto bibliotekoje. Anksčiau to
kia paroda buvo surengta Detroito 
universitete.

LIETUVIŠKA IR LATVIŠKA TE
MATIKA filmas “Traukinys” bus su
kurtas Hollywoode, vaizduojantis lie
tuvių ir latvių grįžimą iš Sovietų Są
jungos 1921 m. Scenarijui panaudo
tas Helenos Plaut romanas “Trauki
nys į ateitį”, išleistas Brazilijoje por
tugalų kalba. Filmo kūrėjai, siekda
mi autentiškumo, patarėju yra pasi
kvietę Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos kleboną prel. J. Kučingį.

SOL. VACYS DAUNORAS, Vil
niaus operos bosas, gastroliavo Šve
dijoje ir Italijoje. Malmės teatre jis 
atliko pagrindinį vaidmenį G. Verdi 
operoje “Don Carlos”. Jo partnere 
buvo karališkosios Stoekholmo ope
ros sol. Helena Diose. Italijoje V. 
Daunoras lankėsi su sovietų meni
ninkų grupe. Si išvyka buvo įtraukta 
j Sovietų Sąjungos kultūros ir me
no dienų rėmus. V. Daunoras su 
“Estonijos” teatro sol. Margarita 
Voites visą pirmąją koncertų dalį 
skyrė operinei programai. Koncertai 
buvo surengti Madenos, Ravenos, 
Parmos, Bolonijos ir San Marino 
valstybėlės operos teatruose.

SAVIVEIKLINĮ LIAUDIES INST
RUMENTŲ ORKESTRĄ suorganiza
vo Vilniaus konservatorijos Klaipė
dos fakulteto vyr. dėstytojas Algir
das Vižintas. Klaipėdos muzikinį gy
venimą šis orkestras praturtins kla
sikiniais lietuvių kompozitorių kūri
niais liaudies instrumentams.

LIUDVIKO RĖZOS 200 metų gi
mimo sukaktį’ Nidoje paminėjo Ne
ringos miesto gyventojai ir svečiai iš 
Klaipėdos. Preiloje jie papuošė gė
lėmis L. Rėzos paminklą, o Juod
krantėje vieną gatvę pavadino jo 
vardu.

STASIO ŠIMKAUS 1975 M. DAI
NOS KONKURSE I premiją laimėjo 
Vytautas Paltanavičius už dainą miš
riam chorui “Vilniaus mieste žali 
bromai”, kuriai jis buvo pasirinkęs 
liaudies žodžius. Antroji premija pa
skirta Vytauto Kairiūkščio dainai 
Stasio Žlibino tekstu “Tarybų Lie
tuva”, trečioji — Jurgiui Juozapai- 
čiui, harmonizavusiam moterų chorui 
liaudies dainą “Už augštųjų kalne
lių”.

NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE 
tradicinius G. Verdi “Traviatos” 
spektaklius suvaidino Vilniaus ope
ros teatras ir Kauno muzikinis teat
ras. Lietuvos kamerinis orkestras 
Vilniuje atliko taip pat tradicine ta
pusią F. J. Haydno “Atsisveikinimo 
simfoniją”. Naujove laikytinas Vil
niaus B. Dvariono muzikos mokyk
loje įvykęs senosios muzikos ansamb
lio koncertas. Ansamblį sudaro flei
ta grojantis A. Vizgirda, obojum — 
J. Rimas, violončele — J. Banevi
čius, klavesinu — J. Andrejevas. 
Ansambliui talkino Vilniaus operos 
sopranas G. Kaukaitė. Senajai XVII 
— XVIII š. klasikai atstovavo A. 
Scarlatti, G. Telemannas, A. Vivaldi, 
J. S. Bachas.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
“Mindaugą” Ordžonikidzėje, Siaurės 
Osetijos sostinėje, pastatė Vilniaus 
dramos teatro rež. I. Bučienė su kau
niete dail. J.. Malinauskaite. Tai jau 
trečioji “Mindaugo” premjera Sovie
tų Sąjungos miestuose. Anksčiau jis 
buvo suvaidintas Sverdlovsko ir Kui- 
byševo dramos teatruose. Juozo Gru
šo drama “Adomo Brunzos paslap
tis” savo repertuarą papildė Kazachi
jos respublikos Kustanajaus srities 
Gorkio dramos teatras.

VILNIAUS DAILĖS MUZĖJUS 
surengė dail. Algirdo Petrulio tapy
bos darbų parodą. Jis yra vienas žy
miausių peizažistų, plataus pripaži
nimo susilaukęs ir natiurmortuose. 
Kuria pastelės technika.

DAIL. STASIO KRASAUSKO gra
fikos darbų paroda įvyko Volgogra
de. Lankytojai turėjo progą susipa
žinti su jo grafikos ciklais “Vasa
ra”, “Judesys”, “Amžinai gyvi”, 
iliustracijomis Šekspyro sonetų ir 
E. Mieželaičio poemos “Žmogus”.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO DAI
LĖS MUZĖJUS specialia konferen
cija paminėjo savo veiklos penkias
dešimtmetį. Jai buvo skirti trys pra
nešimai: P. Stausko — “M. K. Čiur
lionio dailės muzėjaus veikla ir jo 
vaidmuo ideologiniame darbe bei 
estetiniame auklėjime”, K. čerbulė- 
no — “M. K. Čiurlionio dailės mu
zėjaus liaudies meno kolekcijų ry
šys su profesionaliosios dailės vysty
musi”, J. Glemžos — “Muzėjų užda
viniai nūdieniame komunistinio auk
lėjimo ir socialistinės kultūros ug
dymo etape”. Pastarasis, kaip mato
me, buvo propagandinis, nieko bend
ro neturintis su šios institucijos 
penkiasdešimtmečiu.

VILNIAUS '“LĖLĖS” TEATRAS 
N. Metų išvakarėse persikėlė į nuo
latines patalpas, kurios jam buvo pa
rūpintos senamiestyje, restauruotuo
se XVIII š. rūmuose. Įkurtuves Vil
niaus lėlininkai pradėjo poeto S. Ge
dos spektakliu “Pasaka apie stebu
klingą berniuką”.

KONCERTAIS APSIKEITĖ simfo
niniai Lietuvos ir Latvijos orkestrai. • 
Vilniaus filharmonijos orkestras su
rengė tris W. A. Mocarto, J. Brahm- 
so ir M. K. Čiurlionio kūrinių kon
certus Rygoje. Latvijos televizijos ir 
radijo orkestras koncertavo Vilniu
je, Kaune ir Panevėžyje, atlikdamas 
M. Ravelio, L. Beethoveno, jauno 
latvių kompoz. Imanto Kalninio kū
rinius.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTO 
35-rių metų sukakčiai buvo skirta jos 
dėstytojų darbų paroda Vilniaus dai
lės parodų rūmuose. Joje dalyvavo 
96 įvairių specialybių dailininkai, 
pateikę apie 400 kūrinių. Parodą su
organizavo rengėjų komitetas, vado
vaujamas prorektoriaus docento J. 
Adomonio. Institutas turi 106 dėsty
tojus, kurių eilėse yra žymiausieji 
dailininkai. Jame taipgi darbuojasi 
buvusieji rektoriai prof. V. Jurkūnas 
ir prof. V. Mackevičius, o jo dabarti
niu rektorium yra instituto auklėti
nis docentas V. Gečas. V. Kst. ’
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Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus mokyklos IV skyriaus mokiniai, paruošti 
mokytojos R. Šiūlytės, atlieka montažą “Kalėdos Lietuvoje” mokyklos 
eglutės programos metu Nuotr. M. Borusienės

SPORTAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°A89e St" Tor°"t0' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 -3 = term. indėlius 1 metų .... 9!4%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 814%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 7!4% 
Ketvirtadieniais 10-7 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines ............................ 9!4%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto . ...................... 9!4%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

FCI. MKIIQ nuo š'u met4 sausio mėnesio vadovauja
n dEllAUd "ONTARIO TRUST REAL ESTATE" įstaigai.

į jį ir toliau galima kreiptis Telefonai:
visais nekilnojamo turto reikalais 533-4414,421-8420

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

ir Bloor Autorite Garage, ™ DBuXkirtXgc)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas 

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti
kg reiškia gyvybės drauda?

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

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 
District Mdnaqer of
Canadian Premier Life

2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

QTCDI! ARI’C ETIIDC 406 Roncesvalles Ave.dlErnAUd runa 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 . s*. p. užboi«

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

GERIAUSIŲ PASAULIO 
LENGVAATLEČIŲ PASEKMĖS
Šuolis į augštį: D. Stone, JAV, 2.28; 

T. Woods, JAV, 2.27; P. Poaniewa, 
Prane., 2.26; visi sekantys po 2.24 — 
P. Matzdorf, JAV, R. Beilschmidt, R 
V, R. Livers, JAV, A. Grigorjew, 
SS; visi sekantys po 2.23,5 — B. Jan
kums (JAV lietuvis Jankūnas), B. 
Ketinėk, JAV, K. Guinn, JAV; 24-sis 
— belgas Moreau 2.21; kanadietis 
R. Cutte, 18-sis, irgi 2.21.

šuolis su kartimi: D. Roberts, 
JAV, W. Kazakiewicz, Lenk., 5.60; 
po 5.51 — V. Dias, E. Bell, D. Rip
ley, visi JAV; W. Buciarski, Lenk., 
5.50; L. Jessee ir R. Rogers, JAV, 
po 5.48; W. Triffomenko 5.46 ir W. 
Kiškun 5.45, abu SS; 23-ju eina len
kas T. Slusarski 5.35. šioje rungtyje 
yra ir latvis Janis Lauris 15-je vie
toje.

Šuolis Į toli: N. Stekic, Jugsl., 8.45; 
A. Robinson, JAV, 8.28; G. Cybuls- 
ki, Lenk., 8.27; Ch. Ehzuelein, Nig., 
8.20; J. Oliveira d. Silva, Braz., 8.20; 
D. Seay, JAV, 8.13; J. Rousseau, 
Prnc., 8.07; T. Hamilton, JAV, 8.06; 
R. Bernard, Graik., 8.06.

Trišuolis: J. Carlos de Oliveira, 
Braz., 17.89; V. Sinejew, SS, 17.33; 
J. Drehmel, RV, 16.98; A. Sonntag, 
Lenk., 16.96; N. Prudencio, Braz., 
16.93; T. Haynes, JAV, 16.91; - P. 
Kuukasjarvi, Suom., 16.87; C. Cor- 
bu, Rum., 16.82; A. Piskulin, SS, 
16.81; W. Banks,-JAV, 16.79; M. Joa- 
chimowski, Lenk., 16.78. Po Paname- 
rikos žaidynių Meksikoje Haynes su 
17.20 atsiduria 3-je vietoje.

Br. Keturakis
VYTAS GERULAITIS, sėkmingai 

pradėjo naujuosius metus. Neseniai 
Įvykusiame turnyre, įveikęs daug 
pajėgių tenisininkų, tik baigminia
me žaidime pralaimėjo Wimbledono 
pirmos vietos laimėtojui A. Ashe 
1:2 (6-2; 6-7; 6-4). Pusbaigmyje V. 
Gerulaitis Įveikė vieną pajėgiausių 
amerikiečių — Stan Smith. Šiame 
turnyre V. G. buvo laikomas 4-tuoju 
žaidėju. Tai gana augštas jauno te
nisininko įvertinimas.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C, 14 m., CYO pirmeny

bėse pagaliau įveikė St. Chris ko
mandą. Pirmose rungtynėse vytiečiai 
skaudžiai pralaimėjo 4:25, antrose 
pralaimėjo tik vienu tašku, 16:17, ir 
pagaliau trečiosios baigėsi vytiečių 
laimėjimu 21:16. Tai vis nuopelnas 
trenerio A. Duliūno. Žaidė: J. Kar
pis, A. Kišonas 4, R. Budrys, A. Ra
dzevičius 6, V. Grabauskas 4, J. Zen
kevičius 7.

Sausio 18 d. Anapilio salėje Ha
miltono Kovo krepšininkai, pastip
rinę komandą, žadėjo atsigriebti už 
pirmąjį pralaimėjimą, bet ir šį kar
tą jiems nepavyko — pralaimėjo 
30:17. Po silpnoko pirmojo puslai-

Ateitinininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje 

įvyks liepos 18-31 d.d.
“Įsijungti į šio pasaulio pašventi

nimo darbą reiškia pasiryžti atnau
jinti save ir pasaulį Kristaus dva
sioje. Šį uždavinį atliksime tuomet, 
kai savo gyvenimu parodysime, kad 
mes vadovaujamės kitokiu mokslu, 
kitokiais principais, klausome kito
kio mokytojo, siekiame kitokio tiks
lo. Šiame atnaujinimo vyksme Kris
tus mums yra realiausias iš visų rea
lybių” (prof. Pr. Dovydaitis, “Atei
tis”, 1911 m. vasario nr. 1).

Moksleivių ateitininkų centro val
dybos dinamiškas dvejetukas — L. 
Mikulionis ir V. Sirgedas — aplankė 
Čikagą ir Cicerą 1975 m. gruodžio 
6-7 d.d. Tą savaitgalį jiems teko pa
sikalbėti su Federacijos vadu dr. 
Petru Kisielių ir dalyvauti Čikagos 
moksleivių susirinkime. Sekantį sa
vaitgalį, gruodžio 13-14 d.d., Linas 
ir Vitas nulėkė į Torontą pasitarti su 
centro valdybos nare jaunučių rei
kalams Laima Underiene. Jie daly
vavo ir Toronto ateitininkų Kūčiose.

MAS cv-ba pradėjo net svetimus 
kontinentus lankyti. Narys V. Nakas 
dalyvavo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese P. Amerikoje. Apkeliauda
mas Argentiną, Urugvajų bei Brazi
liją Kalėdų švenčių metu, jis rado 
organizuotą ateitininkų veiklą tiktai 
Brazilijoje. Jam buvo proga pasikal
bėti su Sao Paulo, Brazilijoj, at-kų 
globėju kun. Juozu Šeškevičium. Be 
to, buvo užmegzti ryšiai su Argenti
nos jaunimu, kuris trokšta medžia
gos apie jaunimo auklėjimą. Tą me
džiagą MAS cv-ba pažadėjo jiems 
parūpinti. Labiausiai sukrečiantį 
įspūdį V. Nakui padarė P. Ameri
kos lietuvių jaunimui informacijos 
stoka. Padėtis nedaug kuo geresnė 
Australijoje, kur jaunimo veikla 

kio 6:6 antrame puslaikyje vyku
siais A. Radzevičiaus ir E. Augaičio 
praėjimais vytiečiai užsitikrino sau 
laimėjimą. Jiems gerai talkino J. 
Zenkevičius ir V. Grabauskas. Ne
žiūrint pralaimėjimo, veržlūs ir grei
ti koviečiai sudarė nemažą pavojų 
vytiečių krepšiui. Žaidė vytiečiai: 
J. Karpis, J. Zenkevičius 10, A. Ra
dzevičius 10, R. Budrys, E. Augai- 
tis 6, V. Grabauskas 4, A. Kišonas; 
koviečiai — Kalvaitis 4, Labuckas, 
Ulbinas, Juodelė 4, Trumpickas, 
Dūdonis, Liškaūskas 3, Verbickas 4, 
Jakubynas 2, Bielevičius.

Krepšininkai tą pačią dieną Ana
pilio salėje žaidė draugiškas rung
tynes irgi su Hamiltono Kovu. Abi 
komandos nebuvo geriausios sudė- 
ites, ir tai atsiliepė į žaidimą. Po 
dviejų pratęsimų rungtynes laimėjo 
Vyčio vyrai 47:45 (26:22; 39:39; 43: 
43). Nesant pagrindinių žaidėjų, Vy
čio komandoje prie laimėjimo dau
giausia prisidėjo A. Klimas ir R. 
Saplys. Kovo pusėje gerą pasiprieši
nimą parodė Butkevičius, Grajaus
kas ir jaunasis Kybartas. Žaidė vy
tiečiai — A. Vaičeliūnas, E. Nace- 
vičius 4, A. Klimas 24, R. Saplys 
15, T. Akelaitis 3, R. Bumelis, De- 
mentavičius 1; koviečiai — Butkevi
čius 19, Stukas 1, Sakalas 7, Gra
jauskas 9, Kybartas 9, Antanaitis, 
Petrūnas. Koviečiai artimiausioje 
ateityje numato pakviesti Vytį pa
kartotinėms rungtynėms.

Jauniai A, 18 m., CYO pirmeny
bėse nesunkiai nugalėjo St. Brigid 
komandą 70:41. Žaidė: R. Duliūnas 
32, K. Krawczyk 5, T. Ivanauskas, 
P. Stauskas 10, L. Kaknevičius 23. 
Vytiečiai šioje klasėje dar pirmauja 
be pralaimėjimų.

Stalo tenisininkai sausio 17 d. da
lyvavo atvirose Toronto pirmenybė
se. Jos buvo pačios gausiausios Ka
nados stalo teniso istorijoje — da
lyvavo 152 žaidėjai, jų tarpe 17 vy
tiečių. A. Sinkevičiūtė mergaičių 13 
m. klasėje laimėjo III v. G. Nešu- 
kaitytė laimėjo pirmas vietas mer
gaičių 15 ir 17 m. klasėse. L. Janu
šauskaitė moterų B klasėje laimėjo 
II v., baigmėje pralaimėjusi Hamil
tono Kovo L. Kuperskytei. Moterų 
dvejete F. Nešukaitytė — S. Kava- 
lieru laimėjo II v., mišriame dveje
te G. Nešukaitytė — V. Skujinš irgi 
II v. Vyrų B klasėje I v. laimėjo J. 
Nešukaitis, pagaliau po 8 metų baig
mėje nugalėjęs E. Vaičekauską, ku
riam atiteko II v.

šaudymo sekcijos vadovo A. Kli
mo pastangomis pagaliau gautos 
šaudymo pratyboms patalpos. Praty
bos bus antradieniais 7-9 v.v. Lietu
vių Namų viršutinės salės balkono 
vakarinėje pusėje. į pratybas kvie
čiami jaunieji šaudytojai, kurie bus 
supažindinti su šaudymo taisyklėmis 
ir galės išmėginti savo taiklumą.

A. S. 

daugiausia ribojasi sporto vienetais. 
Jei moksleiviai nori padėti savo bro
liams P. Amerikoje ir Australijoje, 
tai geriausiai gali padaryti jiems 
siųsdami knygas, spaudos prenume
ratas ir visokeriopą informaciją.

Skautų veikla
• Skautiškos spaudos ryšininkė 

Toronte ps. B. Abromaitienė prane
ša, kad yra gauta LSS pirmūno v. 
s P. Jurgėlos knygos “Lietuviškoji 
skautija” siunta. Prenumeratoriai ir 
norintieji knygą įsigyti jas galės at
siimti — gauti Lietuvių Namų apati
nėje salėje sausio 25 d., vasario 1 d., 
vasario 8 d. 12.30 v. — 2.30 v.p.p. 
arba pagal susitarimą telefonu 
(skambinti šeštadieniais 12-3 v.p.p. 
tel. 532-4793). Paštu knygos nebus 
siuntinėjamos.

• Ekonominiam gyvenimui įvai
riai besišakojant, sąjunginiu mastu 
sudarytas Lietuviškosios Skautybės 
Fondas, kurio valdyba pareigomis pa
siskirstė: v.s. C. Kiliulis — pirm., s. 
fil. dr. J. Gimbutas — vicepirm., v. 
s. F. Kurgonienė — vicepirm., s. K. 
Nenortas — ižd., s. S. Šatienė — sekr. 
Fondo pirmininko adresas: C. Kiliu
lis, 51 Torrey St., Dorchester, Mass. 
02124, USA.

• LSS tarybos pirmijos nutarimu 
ps. kun. A. Žilinskas pakeltas į skau
tininko laipsnį. Sveikiname. C. S.

• Vilkiukų draugovės pirmoji su
eiga šiais metais įvyko sausio 12 d. 
Nuoširdi padėka gail. seselei A. Kar- 
pienei už supažindinimą mažųjų 
skautų su pirmąją pagalba.

Studentų žinios
Visi, suinteresuoti pasidalinti įspū

džiais ir jaunimo kongreso P. Ame
rikoje, ateikite į Brennan Hall, St. 
Michael’s patalpose .vasario 3 .antra
dienį, 6 v.v. Kurie turite skaidres

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tvirtinusi Antiinfliacinė Taryba. 
Tolimesnės derybos pasidarė 
beprasmės. Federacinės vyriau
sybės įvesta atlyginimų kontro
lė numato metinių atlyginimų 
didinimą tik 10-12% su labai 
retomis išimtimis, jeigu jas pa
tvirtina Antiinfliacinė Taryba. 
Streikas padarė daug žalos 140.- 
000 gimnazistų. Labiausiai gali 
nukentėti paskutiniosios klasės 
moksleiviai, jeigu dėl mokytojų 
streiko jie negalės išlaikyti sto
jamųjų egzaminų j universite
tus. Spauda savo vedamaisiasi 
pasmerkė premjero W. Davis 
prieš paskutiniuosius provinci
nio parlamento rinkimus moky
tojams suteiktą streiko teisę..

Bendrosios Europos Rinkos 
užsienio reikalų ministerial 
Briuselyje Įvykusiame posėdyje 
svarstė prekybinius bei ekono
minius ryšius su Kanada, kuri 
šiuo klausimu nori jai palan
kios sutarties. Posėdyje buvo 
nutarta derybas su Kanada ati
dėti. Pritarimo susilaukė Dani
ja, atkreipusi kitų narių dėmesį 
į Kanados praktikuojamą diskri
minaciją naftos pardavime: že
mesnę kainą vietinei rinkai, 
augštesnę užsieniui. Iš tikrųjų 
tos naftos pardavimas pasauli
nės rinkos kaina liečia tik JAV, 
tačiau Bendrosios Rinkos nariai 
numato, kad ateityje jiems taip 
pat gali prireikti kanadiškos 
naftos ar kitų žaliavų. Dėl skir
tingų Kanados naftos kainų 
Bendrosios Rinkos nariai nuta
rė kreiptis į Paryžiuje veikian
čią tarptautinę energijos šalti
nių agentūrą. Prekybos sutar
ties su Kanada paruošimą nu
matoma atnaujinti tada, kai bus 
išspręstas diskriminacinis kana
diškos naftos kainų klausimas. 
Atrodo, šiam Bendrosios Rin
kos sprendimui neoficialios įta
kos turėjo JAV, o joms paslau
gą padarė Danija klausimo iškė
limu.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau pradėjo iki vasario 2 d- 
truksiančius vizitus Kubai, Mek
sikai ir Venecuelai. Pagrindinis 
šios kelionės tikslas, atrodo, yra 
glaudesni ryšiai. Jiems įgyven
dinti betgi yra praktiškesnis 
žingsnis — Kanados įsijungi
mas į 1958 m. Bogotoje įsteig
tą Amerikos Valstybių Organi
zaciją. Įsijungimo Kanada ven
gė ir vengia, matyt, dėlto, kad 
šią organizaciją dominuoja JAV. 
1972 m. Amerikos Valstybių Or
ganizacija Kanadai suteikė nuo
latinės stebėtojos teises, bet lig 
šiol Kanada vis dar nenori tapti 
pilnateise nare, pasitenkindama 
tik ryšiais su kaikuriomis šios 
organizacijos agentūromis. J. 
Diefenbakerio kritikos premje
ras susilaukė dėl vizito Kubai, 
kur neseniai sovietų atstovai 
tardė tris kanadiečius, nusilei
dusius nedideliu lėktuvu, kai 
jiem dėl audros pritrūko kuro. 
Be to, Kubos diktatorius F. 
Castro jau yra pasiuntęs apie 
10.000 savo karių į pilietinį An
golos karą. Ši paslauga turi aiš
kų tikslą Angolą paversti Sovie
tų Sąjungos satelitu ir yra nu
kreipta prieš Š. Atlanto Sąjun
gą, kuriai priklauso Kanada.

Kvebeko premjeras R. Bou
rassa, numatydamas olimpinį 
deficitą, kuris gali siekti $600 
milijonų, jau ima dairytis į Ota
vą. Spėjama, kad olimpiados iš
laidos prašoks bilijoną dolerių, 
o pradiniame apskaičiavime jų 
buvo numatyta tik $210 mili
jonų. Susidaro didokas $800 mi
lijonų skirtumas. R. Bourassa 
planuoja pasiūlyti premjerui P. 
E. Trudeau, kad federacinė vy
riausybė grąžintų Kvebekui už 
šią sumą sumokėtus kvebekie- 
čių pajamų mokesčius. Tokiu at
veju olimpiados išlaidoms būtų 
gauta apie $200 milijonų. Jis 
taipgi yra prasitaręs ir apie pa
skolos gavimą iš federacinės vy
riausybės iždo, bet šio plano dar 
neišryškino spaudai. Deficitui 
padengti taipgi bus tęsiama 
Montrealio olimpinė loterija ir 
po olimpiados. Šiuo klausimu 
principinis sutikimas jau yra 
gautas iš kitų Kanados provin
cijų. Premjeras P. E. Trudeau 
apie R. Bourassos siūlymą mo
kesčio grąžinimo reikalu pasi
sakė neigiamai.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

arba fotografijas, išrinkite geresnes 
ir atsineškite. Jeigu turite kokių 
nors klausimų, kreipkitės pas Snai
gę 762-3738. Snaigė Valiūnaitė,

TULSK sekretorė

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

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

WRIGHT — RONCESVALLES, gražus atskiras namas, 10 kambarių, 
arti Indian Rd., įmokėti apie $10.000.
ST. CATHARINES, ONT., atskiras vienaaugštis, 1 metų senumo, savi
ninko statytas, 1800 kv. pėdų, prijungtas garažas; labai geras pirki
nys Toronto arba St. Catharines lietuviams.

HIGH PARK, tributis — 14 kambarių per tris augštus, vandeniu 
šildomas; 2 garažai, arti požeminio ir Lietuvių Namų. Įmokėti apie 
$50.000.00.
JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti tik 
$10.000; savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti.

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

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
914% už 2 m. term. dep.
83/ą% už 1 m. term. dep.
714% už taupymo s-tas
81/4% už pensijų planą

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

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

1113 Dundas St. W., -»■ . Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ek NUOLAIDA

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario 

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

CHOLKHn
KINGSWAY, 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 $40.000 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 prausyklos, 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 REAL ESTATE Ltd. 
<75^'1 Toronto Real Estate Board narys Rezidenciniai 
IĮ 1055 Bloor Street West

A. (BLUE) BLIŪDŽIUS
jkainojimas — 

Tel: 534-9246 namų 537-2291 namų drauda

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

Vyt. V. Girdauskas

skolinkis

PARAMA
IMA:

914% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

milijonų dolerių

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

R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075



Čikagos lietuviu, horizonte
~------- --------------- VLADAS RAMOJUS -r-----~
PAS JAUNUS LITUANISTUS

Nuo 1958 m., išsivystęs iš pedago
ginių kursų, Čikagoje gyvuoja Peda
goginis Lituanistikos Institutas, pri
siglaudęs Jaunimo Centre. Instituto 
akivaizdinio skyriaus direktoriaus A. 
Dundulio duotomis žiniomis, institu
tą jau yra baigęs 71 jaunuolis. Dau
gumas jų dabar mokytojauja litua
nistinėse mokyklose, keturi absol
ventai dirba pačiame institute: Drū
tytė, Janulevičiūtė, Kerelytė ir Vyt. 
Narutis, šiuos mokslo metus akivaiz
dinis PLI skyrius pradėjo su 58 stu
dentais, bet, metams įpusėjus, jų li
ko 40, daugiausia mergaičių. Kiek 
klausytojų turi neakivaizdinis sky
rius, nežinau, nes neteko užkalbinti 

Canada Postes
Post Canada
Bryce Mackasey. Minister Bryce Mackasey. Ministre

NAUDOJATĖS 
TARPTAUTINIU 

PASTŲ?
Pirmasis tarptautinio pašto tarifo pakėlimas 

iš numatytų dviejų, paskelbtas pašto ministerio 
1975 metų rugsėjo mėnesį, įsigaliojo 1976 
metų sausio 1 dieną.

Šis pakėlimas padarytas pagal tarptautinį 
susitarimą, pasirašytą Visuotinės Pašto Sąjungos 
kongrese Lozanoje 1974 metais.

Tarptautinio pašto tarifas gerokai pakilo nuo 
paskutinio Kanados tarifų pakėlimo 1971 metais.

Kanados tarifai tebėra vieni žemiausių 
visame pasaulyje.

Štai kiek jums kainuos pasiųsti vienos uncijos 
laišką įružįūrro-kraštus. -- m — --

"... Ir kiek kainuotų tokio laiško pasiuntimas 
jums iš anų kraštų, lyginant su Kanados tarifais:

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., » ■ rnj- lOEft 
TORONTO, ONTARIO “ □u3”!Z0O
• -------UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU •
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS --------- - •

įvairus siuntiniai ir 
DOVANOS

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius ik' 193,4 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

Visa tai rodo — tarptautiniai Kanados tarifai 
tebėra vieni pigiausių pasaulyje.

Pirmasis tarifų pakėlimas įsigaliojo 1976 metų 
sausio 1 dieną; antrasis įsigalios po vienerių 
metų. Kaip naujų tarifų pavyzdys, minėtinas 
pasiuntimas vienos’unci jos laiško: dabar jis 
kainuoja 20 centų vietoje buvusio tarifo — 15 
centų.

■ :■ ors-r i ii.

Nauji tarptautinio pašto tarifai apima laiškus, pašto atvirukus, spaudinius, mažus siuntinėlius, siuntinius, 
spaudos leidėjų siuntas, kariuomenės paštą ir kt., siunčiant oro arba paprastu paštu.

Kanados paštas. Mes veikiame, kad jis veiktų geriau

to skyriaus direktoriaus I. Serapino. 
PLI studentai, mokytojai, tėvai, rė
mėjai ir visi tie, kuriems Įdomi insti
tuto veikla, turi progų kartas nuo 
karto susitikti. Iki šiol tos progos 
dažniausiai būdavo sekmadieniais, jū
sų korespondentui labai nepalankiu 
laiku, todėl šioje skiltyje apie tą 
svarbią lituanistinio mokslo įstaigą 
beveik nieko nesu rašęs.

GYVAS LIETUVIŠKAS ŽODIS
Seniai laukta proga susitikti su in

stituto studentais, lektoriais ir bi
čiuliais pasitaikė šeštadieni, sausio 
10, kai Jaunimo Centre Įvyko insti
tuto klausytojų rengtas linksmavaka- 
ris. Slidžiomis Čikagos gatvėmis tą 
vakarą į instituto linksmavakarį su

sirinko apie 200 žmonių, jų tarpe 
nemažai jaunimo. Pradedant institu
to klausytojų parengtą programą, 
akivaizdinio skyriaus direktorius A. 
Dundulis supažindino su stambiai
siais rėmėjais, kurių pagalba institu
tas gali egzistuoti, o taip pat ir su 
lektoriais. Stambiųjų rėmėjų tarpe 
ypač išskirtini lietuviai jėzuitai, in
stitutui duodantieji patalpas, šilimą, 
šviesą. Tam tikrą nuomą iš savo ki
šenės mokąs inž. K. Keblys iš Det
roito. Lietuvių Fondas savo lėšomis 
išleidžia beveik visus instituto lei
dinius. Tautinis Akademinis Sąjūdis 
institutui kasmet Įteikia po SI,000. 
Institutą remia LB Brighton Parko 
apylinkė ir visa eilė pavienių asme
nų — dr. J. ir A. Stankai, Vasiukevi- 
čiai, Paškevičiai ir kt. Prasidėjus me
ninei piogramai, ypač tuos, kurie se
niai belankė instituto renginius, ste
bino netikėtai graži ir taisyklinga

Iš Kanados

20$
(25ę! nuo 1977 m. sausio

Iš užjūrio Kanadon
45c D. Britanija
72ę Prancūzija 
67C Vokietija 

j $1.08 Australija 
*nuo 1975 m. gruodžio 2

Brampton, Ontario
DEVYNIASDEŠIMTASIS GIMTA

DIENIS. Sausio 17 d. F. ir Vyt. Ur
bonų namuose buvo surengtas pager
bimas Antano Bačėno, sulaukusio 90 
metų amžiaus. Susirinkus giminėms 
ir šeimos artimiesiems, sukaktuvi
ninko dukra Felicija Urbonienė tarė 
pasveikinimo žodį, Įteikė savo do
vaną, prisegė gėlę ir vakaro prane
šėju pakvietė J. Šarūną. Sveikinimo 
kalbas pasakė sūnūs Vladas ir Vin
cas, atžalyno vardu — Rūta Urbonai
tė, kaimynų — agr. Paršeliūnas, su
sirinkusių — J. Šarūnas ir kun. Pr. 
Gaida. Visi kalbėtojai pabrėžė sukak
tuvininko ištvermę, ypač jo 15 metų 
tremtį Sibire. Visų giminių bei ar
timųjų vardu sukaktuvininkui įteik
ta dovana — patogi kėdė, kurioje 
galėtų skaityti savo mėgstamą spau
dą. A. Bačėnas jautriu žodžiu padė
kojo už linkėjimus bei dovanas. Nors 
jis jau 90-metis, tačiau dar guvus 
ir mielai pasakoja savo išgyvenimus 
Sibire. Jis yra gimęs Kuro k., Lekė
čių valse., Šakių apsk. Pradinę mo
kyklą ėjo Zapyškyje ir dar mokėsi 
pas kaimo daraktorius. Prieš I D. ka
rą buvo nuvykęs į JAV ir po ketve
rtų metų (1910) grįžo Lietuvon. Si
biran buvo išvežtas 1941 m., kur var
go iki 1956 m. Ten daugiausia dirbo 
prie statybos darbų. Vien Igarkos 
vietovėje, prie Jenisėjaus upės, išbu
vo 7 metus. Kai grįžo Lietuvon, savo 
vaikų padedami, abu Bačėnai galėjo 
atvykti Kanadon ir apsigyventi sa
vo dukros F. Urbonienės šeimoje

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.

programos atlikėjų lietuvių kalba. 
Pirmoji susirinkusius nustebino jau
nutė Dovilė Užubalytė, rašytojos Ni
jolės ir Vlado Užubalių dukra, pa- 
skaičiusi beletristini savo kūrybos 
vaizdelį. Po jos ypač su gražiu pa
sisekimu studentai inscenizavo Mai
ronio baladę “Čičinskas”. Insceniza
vimas buvo techniškai ir meniškai iš
radingas bei spalvingas. Tekstą tik
rai gražiai perdavė M. Andrijonaitė. 
D. Merkelytės ir A. Žygo inscenizuo
ta ištrauka iš B. Sruogos “Aitvaro 
teisėjo” taip pat buvo pačiose viršū
nėse. Programą paįvairino “žiežir
bų” penketukas savo, sakyčiau, nos
talgiškomis dainomis. Valandos pro
gramą užbaigiant, studentų choras iš 
40 asmenų, daugiausia mergaičių, pa
dainavo “Instituto dainą” kupletų 
forma. Visą laiką kartojantis prie
dainiui “Oi ūčia, ūčia, institutas ne 
namučiai”, girdėjome įvairių posmų,

Bramptone ir kurį laiką dirbti gėly
ne. Gimtadienio proga visi dalyviai 
sugiedojo “Ilgiausių metų” ir palin
kėjo sveikatos bei tolimesnės ištver
mės. D.

Sudbury, Ontario
APYLINKĖS VALDYBA maloniai 

kviečia visus lietuvius bei jų drau
gus iš arti ir toli atsilankyti į Lie
tuvos nepriklausomybės šventės mi
nėjimą vasario 7 d. ukrainiečių salė
je, 130 Frood Rd. Programoje — 
trumpa paskaita, meninė dalis, lote
rija. Veiks turtingas bufetas, gros 
geras orkestras. Pradžia — 6.30 v.v.

Pastaba. 1975 m. Tautos Fondo 
aukotojų sąraše praleistos dvi pavar
dės: $20 Kazimieras Poderys ir $2 
Valys Bružas. Už klaidą atsiprašome.

KLB Sudburio apylinkės valdyba
ATOSTOGOS. Kun. Antanas Sa

bas ir jo brolis kun. Augustinas su 
draugais išskrido į šiltuosius kraštus 
žiemos atostogų. Dėlto tris sekma
dienius iš eilės nebus lietuviškų pa
maldų. Jos bus po atostogų vasario 
15 d. — Pr. J. Gabrėnai praleido 
žiemos atostogas Floridoj. Krsp. 

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

87 Shorncliffe Rd. s East of Hwy. 27 
South of Dundas St. West 
Toronto, Ont. M8Z 5K5

Telefonas 
231-6710

jų tarpe ir šį, teikiantį dvasinės stip
rybės bei vilties ateičiai: “Sako, Lie
tuva nežus, kol tokių jaunuolių 
bus ...” x

ESTRADINĖS DAINOS 
TALENTAS

Institutui labai daug padeda ir tė
vų, ypač motinų, talka. Užbaigus me
ninę programą, suminėjo visą eilę 
pavardžių linksmavakario rengėjų 
komiteto pirm. R. Andrijauskienė, 
kadaise gyvenusi Toronte ir ten su
kūrusi šeimą. Linksmavakario vai
šėms motinos sunešė maisto kalnus, 
surinko visą eilę dovanų loterijai. 
Reikia manyti, institutui liko nevie
nas šimtas dolerių pelno. Kai netu
rim savosios valstybės, mūsų išeivi
jos mokslo įstaigos gali išsilaikyti 
daugiausia iš tokių atsitiktinių pa
jamų. Šokiai, grojant jaunųjų lietu
viukų orkestrui “Vytis”, buvo sma
gūs. Į šokius įsijungė daug jaunimo 
— visas būrys jų šokdino savo tė
velius. Taip pat jaunimo tarpe čie 
nesigirdėjo ir anglų kalbos, nes, kaip 
minėjau, institutą lankantis jauni
mas puikiai ir noriai kalba lietuviš
kai. šokių metu iškilo ir naujas ta
lentas — estrados dainininkė, insti
tuto studentė Loreta Andrijauskaitė, 
su orkestru puikiai padainavusi kele
tą dainų ir susilaukusi smarkių plo
jimų. Tikėkime, Loretos laukia gra
ži ateitis, jei ji dainos mene intensy
viai dirbs. Užbaigiant dar kartą no
risi pabrėžti, kad Pedagoginis Litua
nistikos Institutas yra svarbi ir visų 
remtina lituanistinio mokslo įstaiga.

LIŪDNAS SVEIKINIMAS
Praėjus šventėms, dar kartą per

žiūrėjau gautus sveikinimus. Tarp 
jų išsiskiria ir vienas, tikrai liūdnas. 
Muz. A. Jurgutis specialiame lape, 
kurį puošia jo dukros Dainelės foto
grafija, rašo: “Linksmų šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų visai Jūsų šeimai. 
Kol kas dar nelinksmas Aloyzas Jur
gutis”. Kitame lapelyje toks prašy
mas: “Labai prašau, parašykite trum. 
pūtį laišką prezidentui Fordui. Laiš
ke priminkite, kad Jurgučių šeima 
yra geriausias pavyzdys, rodantis, 
kad rusai nemano laikytis Helsinkio 
susitarimų. Paprašykite, kad prezi
dentas Fordas padėtų mano šeimai 
išvykti iš už geležinės uždangos ...” 
Toks tai likimas ištiko prieš kelioli
ka mėnesių iš okup. Lietuvos pasi
traukusį muz. A. Jurgutį, dabartinį 
“Dainavos” ansamblio meno vado
vą, Čikagos Lietuvių Operos kon
certmeisterį. Okup. Lietuvoje liku
siai žmonai ir dukrai vėl susijungti 
su tėvu yra padarytos milžiniškos pa
stangos. Tuo reikalu Kremliaus po
nus judino patys įtakingiausi JAV 
politikai, bet kiekvieną kartą vis at
sakomas tas pats rusiškas “niet”.

DAINELĖ JURGUTYTĖ, likusi su 
motina okupuotoje Lietuvoje, laukia
leidimo išvykti į JAV pas tėvą mu
ziką A. Jurgutį

ŠYPSENOS
Shaw aritmetika

Prancūzų laikraštis “Point de 
Nue” pateikė didžiojo juokdario 
- ciniko Bernardo Shaw skaičia
vimą apie žmogaus darbadienius 
metų laikotarpyje. Esą metai tu
ri 365 dienas; pusė to laiko, t.y. 
182 dienos, yra naktis. Iš metų 
lieka 183 dienos. Kiekvieną die
ną po 4 valandas išeina valgiui 
bei polisiui. Tąi sudaro 60 die
nų. Lieka 123 dienos. Iš metų 
atėmus 52 sekmadienius, lieka 
71 diena. Dar reikia priskaityti 
savaitgalinius 52 šeštadienius. 
Lieka 19 dienų. Trys dienos me
tuose duodamos laisvai sirgti. 
Lieka 16 dienų. Iš to skaičiaus 
atimkime 15 dienų atostogoms. 
Lieka 1 diena, ir ta yra Darbo 
šventė... „ . , „Parinko Pr. Als.
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TORONTO*1,/
KLB Toronto apylinkės val

dyba savo posėdyje svarstė šių 
metų paviljono “Vilnius” ruoši
mo reikalą. Sutarta įrengti “Vil
niaus” paviljoną, bet jį gerokai 
reformuoti išlaidų atžvilgiu (per
nai Karavanas davė geroką nuo
stolį). Lietuvių paviljonas bus 
įrengtas Prisikėlimo par. salėse. 
Šį pavasarį Karavanas bus vieną 
savaitę anksčiau, t.y. birželio 18 
- 24 d.d.

Ateitininkų sendraugių ir stu
dentų susirinkimas įvyko sausio 
25 d. Prisikėlimo Parodų salė
je. Gabija Juozapavičiūtė papa
sakojo savo įspūdžių iš jaunimo 
kongreso P. Amerikoje ir paro
dė skaidrių. Jos skaidrių rinki
nį papildė savomis — Jūratė 
šeškutė ir Vitalius Matulaitis. Iš 
pranešimo aiškėjo, kad kongre
sas buvo sėkmingas, ypač gerai 
pavyko savaitę trukusi stovyk
la. Buvo ir sunkumų, kuriuos 
jaunimas gana lengvai pakėlė, 
bet sunkiau buvo su ekskursan
tais — jie rodė nepasitenkini
mo dėl kaikurių nepatogumų. 
Ateityje nutarta ekskursantus 
labiau atskirti nuo kongresinio 
jaunimo. Sekantis kongresas 
bus 1979 m. V. Vokietijoje. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos centro valdybą sudaryti pa
vesta Kanadai. Toronto lietuvių 
atstovai, dalyvavę jaunimo kon
grese, rengia platų pranešimą 
visuomenei. Kol kas dar nėra 
surinktos skaidrės ir kita me
džiaga.

Hamiltono “Aidas”, diriguo
jamas sol. V. Verikaičio, sausio 
24 ir 25 d.d. lankėsi Otavoje, 
kur vietos lietuviai surengė M. 
K. Čiurlionio minėjimą, taikytą 
daugiausia kanadiečiams. Pa
skaitą skaitė prof. Joana Vašto- 
kienė angliškai, o muzikinę pro
gramą atliko aidietės, sol. G. 
Čapkauskienė ir V. Verikaitis. 
Sekmadienį, sausio 25, pamal
das lietuviams laikė popiežiaus 
nuncijus ir pasakė pamokslą 
anglų kalba. Lietuviškai kalbėjo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Visa 
iškilmė labai gražiai pavyko. 
Aidietės grįžo autobusu su ge
riausiais įspūdžiais. Vėliau bus 
platesnė informacija ir nuo
traukų...

Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis buvo pla
čiai paminėta Toronto ukrainie
čių centruose. Vienas minėji
mų, skirtas daugiau kitatau
čiams svečiams, buvo surengtas 
sausio 22 d. Ukrainiečių Na
muose Christie gatvėj. Tai buvo 
banketo forma surengta iškil
mė, kurioje pagrindinę kalbą 
pasakė sen. P. Yuzyk. Lietu
viams atstovavo KLB krašto val
dybos pirm. J. R. Simanavičius.

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F.R.i.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

INSURANCE
AGENCY

Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS LTD’ 

Padėjėja — Alė Mikšienė
Tel. jstaigos: 233-33^4 ir 231-2661, namų 233-4446
3828 Bloor Street W., Islington, Ontario M9B 1K8 

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

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

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

Dresher-Barauskas

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

Toronto universiteto archy
vas renka medžiagą apie imig
raciją Toronto srityje. Istorijos 
profesorius Robert Harney va
dovauja Connaught projektui, 
kuriuo renkama medžiaga pla
nuojamai istorijai. Jai reikalin
gi dokumentai, nuotraukos, pa
sakojimai asmenų, įsikūrusių 
Toronte arba jo apylinkėse. Su
rinkta medžiaga bus sudėta To
ronto universiteto archyve ir 
paruošta tyrinėjimams. Dalis 
surinktos medžiagos jau panau
dota prof. Harney ir dr. H. Tro- 
per veikale “Immigrants: A Hi
story of the Urban Experience 
1900-1930.” Minėtos medžiagos 
reikalu buvo kreiptasi į KLB 
krašto valdybą, prašant sekan
čios medžiagos: 1. dokumentų, 
bei fotografijų (jei nenorima 
duoti originalų, bus padarytos 
fotografinės kopijos), 2. įrekor- 
duotų pasakojimų asmenų, ku
rie imigravo į Torontą prieš II 
D. karą (prašoma nurodyti as
menis, kurie sutiktų papasako
ti apie savo imigraciją). Galin
tieji tuo reikalu padėti prašomi 
kreiptis į KLB krašto valdybos 
sekr. kun. J. Stašku tel. 277- 
1270.

Margarita (ne Marija, kaip 
per klaidą paskelbta “TŽ” 4 
nr.) ir Algis Kybartai susilaukė 
dukrelės, Dariui sesutės.
ANAPILIO SPAUDOS KIOSKE 

GAUTA:
“LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ

NYČIOS KRONIKA”, II dalis; kaina
— $3.50. — Elenos Juciūtės “PĖ
DOS MIRTIES ZONOJE”, n laida, 
$10 (premijuota, labiausiai perka
ma 544 psl. knyga apie Sibirą). — 
“LITHUANIAN COOKERY” — re
daguota agronomės I. Sinkevičiūtės 
lietuviškų valgių receptų knyga su 
plastiniu aplanku, 316 psl., kaina — 
$7. — “KARYS” nr. 9 ir 10. — Dr. S. 
Aliūnas, “ALIJOŠIAUS LAPAI”, hu
moristiniai eilėraščiai, kaina—$2.25. 
B. Pūkelevičiūtė, RIMAS PAS KĘS
TUTĮ, $2.50. Pr. Naujokaitis, LIE
TUVIU LITERATŪROS ISTORIJA, 
II d., $10. J. Prunskis, “LITHUA
NIA”, 25 et. ANGLU NOVELĖ, su
darė Pov. Gaučys, $7. THE VIOLA
TIONS OF HUMAN RIGHTS IN 
SOVIET OCCUPIED LITHUANIA
— $2. NO GREATER LOVE ... (Ni
jolės Sadūnaitės teismas), 25 et. A. 
Ryliškis, FRAGMENTAI IŠ PRAEI
TIES MIGLŲ. - .............
Kioske priimamos visų laikraščių 
prenumeratos. Adresas užsakant paš
tu: 29' Sun Row Dr., Weston, Ont.

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos'nuo 10 vai. ryto 
•iki 6.30 vai. vale. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Ill Q R D A H A E Namų ~ Gyvybės RvUllANVL Automobilių

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2057
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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^sulaukiamas metinis tiėvišfiės

Meninę programa atliks garsusis Klevelando
~ “ vyrų oktetas, vadovaujamas

RYTO BABICKO, ir solistė IRENA GRIGALIŪNAITĖ

• DIDŽIOJI LOTERIJA, kurioje galite laimėti spalvotą 
televiziją, radiją, paveikslų, skulptūrų, keramikos kūrinių 
ir kitų vertingų dalykų
• MAŽOJI LOTERIJA (su įėjmo bilietais), kurioje galėsite 
laimėti "Napoleono" tortą ir visą eilę patrauklių dalykų

TORONTO
Ananilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Giliai užjaučiame: Antaną 
Bumbulį, Lietuvoje mirus jo broliui 
Stasiui; Praną Grušį, mirus jo žmo
nai Onai; Leoną Norvaišą, mirus 
Lietuvoje seseriai Kazimierai Braz- 
deikienei.

— Sis sekmadienis yra 
pirmasis. Antroji rinkliava 
pijos skoloms mokėti.

— Pirmosios Komunijos 
chctinės pamokos bus tuoj 
Mišių pas seseles.

— Tretininkų Mišios ir konferen
cija — šį sekmadienį, 10.45 v.

— Pensininkų pobūviai — trečia
dieniais, 4 v.p.p.

— Choro repeticijos — ketvirta
dieniais, 7.30 v.v., Muzikos studijoje.

— Svarbios parapijos datos: vaka
rienė — kovo 14 d.; parapijos susi
rinkimas — kovo 28 d.; rekolekcijos
— balandžio 4-11 d.d.; pirmoji Ko
munija — gegužės 2 d.; Sutvirtini
mo sakramentas — gegužės 16 d.; 
dail. V. Vizgirdos darbų paroda ir T. 
Leonardo Andriekaus literatūros 
vakaras — kovo 27 d.

— Mūsų par. katalikių moterų su
sirinkimas — vasario 1 d., po 11.30 
v. Mišių. Programoje — dr. O. Gus
tainienės paskaita apie širdies ligas, 
kavutė ir einamieji reikalai.

— 1976 m. kalendorius knygos for
ma atspausdintas ir išsiuntinėtas 
finansinės sekcijos. Jei kas dar ne
gavo, gali kreiptis par. raštinėn ar į 
kioską.

— Mišios šeštadienį: 8 v. — už 
Oną Didžbalienę, užpr. J. Nešukai- 
čio; 8.30 v. — už Antaną Balnį, 
užpr. T. Balnienės; 9 v. — už Stepo
ną Juodikaitį, užpr. J. Juodikaitie- 
nės; 9.30 v. — už Tomkevičių š. mi
rusius, užpr. O. T. Krasauskų; sek- 
mad. 8 v. — už Laurinskų ir Virbu-' 
nų šeimų mirusius, užpr. O. Virbū- 
nienės; 9 v. — už Antaną Sapijonį, 
užpr. B. Sapijonienės; 10 v. — už 
Juozą Racevičių, užpr. B. K. Čepai
čių; 11.30 v. — už parapiją; 7 v.v..
— už Juozą Tonkūną, užpr. K. Če
paičio.

“Gintaro” metinio koncerto, 
Įvyksiančio vasario 28 d., bilie
tus galima gauti pas A. Nausė
da tel. 231-1423 ir O. Radzevi
čienę tel. 827-5620. Kaina — $5 
ir $3. Stalai numeruoti.

KLB švietimo komisija pra
neša, kad šių metų mokytojų su
važiavimas įvyks gegužės 27 d. 
Hamiltone. Pilna programa bus 
paskelbta vėliau.

Kanados biologų draugijų fe
deracija, protestuodama prieš 
S. Kovalevo suėmimą, pasiuntė 
raštą Sov. Sąjungos ambasado
riui A. N. Jakovlevui Otavoje. 
Federacijos pirm. J. Gordin 
Kaplan tuo reikalu paskelbė 
laišką dienraštyje “The Globe 
a. Mail” 1975. XII. 22, kuriame 
mini Kovalevo teismą Lietuvoje 
ir pažymi, kad jis buvo privers
tas pasitraukti iš Maskvos uni
versiteto dėlto, kad dalyvavo 
žmogaus teisių gynimo grupės 
steigime. Kovalevas esąs žymus 
mokslininkas, parašęs daug dar
bų širdies ir neurofiziologijos 
srityje.

Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Jaunimo būrelis, veikiąs šioje 
parapijoje, išrinko savo valdybą, ku
rion įeina šie asmenys: Kastytis Ba
tūra, Stasys Ažubalis, Irena Kryže
vičiūtė, Virginija Liškauskaitė ir 
Liuda Rusinaitė. Pareigomis jie pa
siskirstys vėliau. Veiklos gairėse nu
matyta: dvasinė, socialinė ir fizinė 
saviaukla. Būrelio planuose numaty
ti tokie dalykai, kaip tinklinio vaka
rai, slidinėjimo savaitgaliai, pramogi
niai pobūviai, svarstymai bei disku
sijos religiniais ir moraliniais klau
simais.

— Parapijos rekolekcijos bus Di
džiąją Savaitę, pradedant D. Ketvir
tadienio vakaru ir užbaigiant Velykų 
šventės pamaldomis. Rekolekcijas 
ves kun. dr. V. Rimšelis, MIC, iš Či
kagos.

— Vaikai nuo 11 metų registruo
jami klebonijoje Sutvirtinimo sakra
mentui, kuris beis teikiamas gegužės 
16 d.

— A.a. Jono Jakavičiaus laidotu
vės — šį trečiadienį, sausio 28 d., 10 
v.r., iš Prisikėlimo šventovės Sv. Jo
no lietuvių kapinėse. Velionies arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Sveikiname lietuvišką radijo 
valandėlę, švenčiančią 25 metų su
kaktį, ir jos vadovą J. R. Simanavi
čių.

— Praėjusį sekmadienį moterys 
gausiai dalyvavo kat. moterų drau
gijos susirinkime, kur įdomią pa
skaitą apie širdies ligas skaitė dr. O. 
Gustainienė.

— Parapijos choras ruošia gies
mių repertuarą Vasario 16 iškil
mėms. Repeticijos — po 11 v. pa
maldų sekmadieniais.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Antaną. čirūną, 11 v. už 
a.a. Zigmą Paulionį ir a.a. Kazimierą 
Merkelienę.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį popietėn 

susirinko per 200 dalyvių. Popietė
je atšventė savo gimtadienį Kostas 
Petrauskas. Jis prie stalo dalyvavo 
su savo šeima ir artimaisiais drau
gais. LN administracija per garsia
kalbį jį pasveikino, o popietės daly
viai sugiedojo jam “Ilgiausių metų”. 
Svečiai pasirašę knygoje: Juozas 
Rastapkcvičius iš Dutton, Ont., J. Pa- 
keturienė iš Rodney, Ont., inž. Kos
tas Dočkus iš Cicero, III.

— LN biblioteka atidara skaityto
jams kiekvieną sekmadienį 1-3 v.p.p. 
Patarnauja Stasys Grizickas. Jis bib
liotekai it vėl padovanojo 13 gerų 
knygų. Dar 5 knygas padovanojo M. 
Liormanas. Biblioteka jiems dėkoja.

— Verslininkų ir profesijonalų są
junga yra nutarusi kiekvieno mėne
sio pirmą antradienį, 7 v.v., LN da
ryti susirinkimus įvairiems aktua
liems klausimams aiškintis.

— Visų “Varpo” choristų repeti
cija bus vasario 3, antradienį, 7.30 
v.v., Gedimino Pilies menėje.

— LN vyrai organizuojasi, sekma
dienio popiečių metu budi Vytauto 
Didžiojo menėje ir teikia svečiams 
visokią LN informaciją. Į LN vyrų 
organizaciją galima įstoti sekmadie
nio popiečių metu.

— LN nario įnašus sumokėjo: Vla
das Jurevičius $100, V. E. $50, Rima 
Bumbulytė $15.

— Viešnios iš Lietuvos Onos Va
liukevičiūtės lengvosios muzikos kon
certas, globojamas LN Moterų Būre
lio, įvyks vasario 22, sekmadienį, 4 
v.p.p. Po koncerto bus kavutė su py
ragais ir šokiai. Pakvietimus galima 
gauti pas LN Moterų Būrelio nares, 
LN raštinėje arba sekmadienio po
pietėse. Kaina — $3.50, studentams 
ir pensininkams — $2.50.

mėnesio
— para-

ir kate- 
po 10 v.

• Šilti valgiai, įvairus gėrimai
• Šokiams gros orkestras "MUZIKA
• Bilietai — S4, studentams — $2 (galerijoje)

• Baliaus pradžia — 7 v.v., programos — 7.30 v.v.
• Stalus prašoma rezervuoti iš anksto “T. Žiburių” 

administracijoje tel. 275-4672. Bilietai gaunami: “TŽ”
administracijoje Anapilyje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont.), o sekmadieniais — Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių 
parapijose po 10 ir 11 v.r. pamaldų.

VISIEMS "T. ŽIBURIAI" ŠVIEČIA IR

Si- 
10 
ra- 
Si-

Lietuviškos radijo programos 
“Tėvynės prisiminimai” 25-rių 
metų veiklos sukaktis bus pa
minėta specialiu radijo baliumi 
sausio 31, šeštadienį, Toronto 
L. Namuose. Meninę programą 
atliks “Aukuras”, solistai — V. 
Verikaitis, R. Strimaitis, Al. 
manavičius ir kt. Stalus (po 
vietų) galima rezervuoti pas 
dijo programos vedėją J. R.
manavičių tel. 534-1274. Bilie
tai — $5, studentams — $3. 
Veiks bufetas su šiltais valgiais 
ir įvairiais gėrimais. Šokiams 
gros orkestras “Atspindžiai” iš 
Londono, Ont. Baliaus pradžia 
— 7 v.v. Visi tautiečiai malo
niai kviečiami dalyvauti ir atžy
mėti lietuviškos radijo progra
mos 25-tį.

Jūrų skautės ir skautai kvie
čia visus buvusius jūrų skautus, 
skautes, esančius ir norinčius 
būti jūrų skautais į arbatėlę, 
kuri įvyks vasario 1 d., 2 v.p.p., 
Prisikėlimo par. skautų būkle. 
Ypatingai kviečia visus norin
čius įsijungti į įdomią jaunimui 
skautų veiklą. Šiuo metu jie 
ruošiasi iškylai į šiaurę, Kaziu
ko mugei, vasaros stovyklai Ro
muvoje. Į jūrų skautes gali įsi
jungti mergaitės nuo 12 metų, 
į jūrų skautus — berniukai nuo 
11 m. amžiaus. Norintieji dau
giau informacijų prašomi skam
binti Antanui Šileikai 244-0080.

Verslo sąjunga š.m. vasario 
3, antradienį, Lietuvių Namuo
se rengia pranešimą ir diskusi
jas ekonominiais reikalais. 
Ypač bus gvildenama tema apie 
“condominium” ir kitų nuosa
vybių įsigijimą. Pranešimus pa
darys adv. G. Balčiūnas ir adv. 
H. Steponaitis. Kas domisi šių 
dienų ekonominiais reikalais, 
kviečiami atsilankyti.

išSOL. IRENA GRIGALIŪNAITĖ 
Klevelando dainuos “T. žiburių” 
spaudos baliuje Anapilio salėje vasa
rio 7 d. kartu su vyrų oktetu

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

7 vai. vak.
ARC, 1701 Bloor 
Grove. Sv. Mišios 
vak.
HEART OF MA-

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė su baldais antrame augšte. 
Skambinti telefonu 364-1897.
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.

į Naktinė adoracija | 
$ kiekvieną pirmą mėnesio 
$ šeštadienį šiose Toronto

šventovėse: yj
ST. JAMES, 728 Annette & Jane 

St. Šv. Mišios —
ST. JOAN OF 

St. VV. & Indian
— 8 val. 30 min.

IMMACULATE
RY, 131 Birchmount Rd. & Danforth' 
Ave., Scarborough, šv. Mišios — 
6 vai. 30 min. vak. Ši šventovė yra 
atdara 24 vai. i parą ir Įvesta regist
ruota adoracija.

Po šv. Mišių Švenčiausias būna 
išstatytas naktinei adoracijai iki ry
to. Melskimės už pavergtą Lietuvą
— kalbėkime kasdien Rožinį. Dau
giau informacijų galima teirautis lie
tuvių kalba tel. 763-4233 po 6 v. vak.

MIAIVII BEACH išnuomojamas vie
no miegamojo erdvus apartamentas 
arti jūros, krautuvių ir susisiekimo.

MIKOLAINIS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų Įrengimo dar
bus' už prieinama kaina. Skambin- Skambinti po 6 V.v. O. Juodikienei 
ti 769-5024, Toronte. tel. 305-864-2537, Miami Beach.

Jau daug kas Įsigijo bilietus į 
metinį “TŽ” spaudos balių. To
kių tarpe yra ir netorontiečių, 
t.y. tautiečių iš Hamiltono, St. 
Catharines ir kitų vietovių. Vie
tų Anapilio salėje dar yra. Sta
lai — po 10 asmenų. Bilietus 
galima užsakyti telefonu 275- 
4672 “TŽ” administracijoje. Jie 
taip pat gaunami Anapilyje ir 
Prisikėlime po 10 ir 11 v.r. pa
maldų.

Praėjus Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėms, “Atžalynas” ir vėl 
visu tempu įsitraukė į darbą. 
Pirmas šiais metais viešas pasi
rodymas bus per Vasario 16 mi
nėjimą, kitas — vasario 27 d. 
Čia “Atžalynas” šoks su latviais 
ir estais “Baltic Night” rengi
nyje. Svarbiausias pasirody
mas bus “Atžalyno” penkmečio 
koncertas-balius gegužės 1 d. 
Jau dabar “Atžalynas” prašo vi
sus lietuvius iš arti ir toli daly
vauti jo penktojo gimtadienio 
šventėje.

Susižiedavo Eugenijus Gir- 
dauskas su Rūta Radzevičiūte, 
buvusia vankuveriete. Jungtu
vės numatomos šį rudenį.

Aušriečių moterų krepšinio 
komanda sausio 20 d. žaidė su 
Toronto Centennials ir laimėjo 
40:25.

MONTREAL4'

vasario 7 
šeštadienį 
ANAPILIO

valdybos 
Toronto. 
Čapkaus- 
vyrų ok-

VISUS DALYVAUTI KVIEČIA!

STASIUI BUMBULIUI

staigiai mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą bro

liui ANTANUI BUMBULIUI ir šeimai reiškia —

Toronto ateitininkų sendraugių valdyba

Mylimam broliui STASIUI
Lietuvoje mirus, ANTANĄ BUMBULĮ, jo šeimą 
bei visus artimuosius, šio skaudaus liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučiame —
S. J. Andrulio!
G. V. Balčiūnai
J. K. Kaknevičiai

Kun. Pr. Gaida 
Vytautas Kastytis 
A. K. Rusinai

Vasario 16 Toronte šiemet 
bus minima įprastu iškilmingu
mu vasario 15, sekmadienį. Pa
grindinis aktas bus Anapilio sa
lėje 3.30 v.p.p. Paskaitai pa
kviestas naujai perrinktas VLI 
Ko pirmininkas dr. K. J. Valiū
nas iš Niujorko. Toronte jis yra 
nekartą lankęsis, bet Vasario 16 
iškilmėje dar nėra kalbėjęs. 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba, kuri minėtą iškilmę rengia, 
tikisi gauti sutikimą ir vieno žy
maus politiko dalyvauti lietuvių 
šventėje bei tarti žodį. Meninei 
programai pakviesti: “Varpas”, 
“Gintaras” ir “Atžalynas”. KLB 
krašto valdyba rengia priėmimą 
kanadiečiam svečiam vasario 
13, penktadienį, Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Tikimasi, kad ir šie
met Vasario 16 šventė bus dera
mai atšvęsta.

Lėlių teatras “Pepi” atsiuntė 
“TŽ” redakcijai pranešimą, ku
riame primena, kad šiuo metu 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
1.30 v.p.p. ir 3 v.p.p., vaidina 
veikalą “Aladinas ir jo magiš
koji lempa” (muzika Rimsky- 
Korsakovo) “Poor Alex Teatre” 
(296 Brunswick Ave.). Spektak
liai bus kartojami iki vasario 15 
d. Jie esą ypač pritaikyti 3-12 
metų amžiaus vaikams. Telefo
nas 422-2605.

Metinis Maironio mokyklos 
vakaras įvyko sausio 24 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Lig šiol 
parengimas gerai pavykdavo ir 
papildydavo mokyklos iždą, de
ja. ši kartą galėjo būti daugiau 
dalyvių. Matyt, staiga užėję šal
čiai ir blogas oras sulaikė nuo 
dalyvavimo, šiaip vakaras pra
ėjo labai gražiai. Buvo trumpa, 
bet graži meninė programa. Da
lyviai nesigailėjo plojimų nau
jam mergaičių oktetui, kuris pa
dainavo keletą harmonizuotų 
liaudies dainų. Puikiai pasirodė 
net dvi “Gintaro” tautinių šo
kių grupės. Šokiams grojo 6 as
menų orkestras, kuris sugebėjo 
įtikti ir jaunimui, ir senimui. 
Buvo ir loterija, kurios laimi
kius suaukojo daugiausia tėvai, 
bet jų tarpe buvo dail. J. Bakio 
ir dail. R. žiūraitienės kūriniai. 
Vakarą pradėjo tėvų komiteto 
pirm. Pr. Dovidaitis, kuris pro
gramai ir loterijai pravesti pa
kvietė mokyt. A. Vaičiūną. Visi 
dalyviai duosniai parėmė Mairo
nio mokyklą. Dalyvis

Aldona (Užupienė) ir Vacys 
Lukai, aplankę kelias P. Ame
rikos valstybes, dalyvavę jauni
mo kongreso renginiuose, išvy
ko žiemos praleisti Floridon. 
Dr. A. Užupienės kabinetas bus 
uždarytas iki Velykų.

KLB Šalpos Fondo Hamilto
no skyriaus valdyba paskyrė $25 
auką “T. Žiburiams” už laikraš
čio patarnavimus informacijos 
srityje. Leidėjai už tai nuošir
džiai dėkoja.

8 Ediths j
rankų darbo natūralių džiovintų ir dirbtinių £8 
gėlių buketai. Įvairios keramikos, bronzos ir

kitokios vazos Jįž

Toronto lietuvių jaunimo at
stovų sveikinime “T. Žiburiams” 
iš jaunimo kongreso P. Ameri
koje turėjo būti įrašyta J. šeš- 
kutė, o ne Stočkutė, kaip per 
klaidą paskelbta.

idėjos nepajėgė Įsiskverbti Rusijon 
ir Vidurio Europon, bet jos įsiskver
bė į vakariečių demokratijas; dėlto 
šiandien kapitalistinio pasaulio ma
sės naudojasi socialistiniais laimėji
mais, kurių tebelaukia Sov. Sąjun
gos ir R. Europos gyventojai. Kitaip 
tariant, socializmas įrodė savo vertę 
ne kur kitur, o kapitalistiniame pa
saulyje”. Dėlto autorius sovietinę 
santvarką vadina “proletariato dik
tatūra”. “ši diktatūra nepakėlė pro
letariato — ji paliko jį varge ir ne
galioje”. Savo netinkamumą esą įro
dė ne kapitalizmas, o etatizmas, va
dinamas “proletariato diktatūra”.

Skaitant Sacharovą, kyla klausi
mas, ar Sov. Sąjunga iš tikro yra so
cialistinė respublika.- Tai greičiau 
diktatūrinė santvarka, naudinga tik
tai tiems, kurie jai vadovauja. Ji 
netgi nebandė įgyvendinti gerųjų so
cializmo idėjų. Vietoj jų ji pasekė 
kapitalistų ydomis. Pvz. Sov. Sąjun
ga pardavinėja ginklus, kaip ir ka
pitalistai. Norėdama išlaikyti šią 
pramonę, stengiasi kuo daugiau jų 
parduoti. O tam reikia karų. Dėlto 
sovietinė diplomatija, užuot gesinusi 
nesantaikos židinius, juos slaptai 
kursto, nors viešai kalba apie taiką 
ir atolydį.

“T. 2iburiams”aukojo
$100: Londono Lėšų Telkimo Sky

rius; $35: Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje, Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Išganytojo parapija; $19: Do
mą ir Jonė Kaunaitės; $13: Valė ir 
Vincas Baliūnai; $11.25: Veronika 
Petruškevičienė.

$10: St. Ažubalis, Br. Narbutas, J. 
Mikšys — Vysk. M. Valančiaus šešt. 
mokyklos vedėjas, Juoz. Kaknevičius 
(t.p. apmokėjo nepasiturinčio prenu
meratą), Feliks. Noreika, Jonas Mik
šys, Zen. Tumosa.

$8: Marija Petravičienė, St. Kirši
nąs, V. T. Gražuliai, E. - Kaunienė, 
Kostas Gaputis, Jurgis Demikis; $6: 
Petr. Lileikis, Mrs. H. Drabato.

$5: A. Jasiūnas, K. Beniušis) Just. 
Krasauskas, Br. Jurevičius, V. Gval
dą, Petr. Kairys, Ign. Ramonas, J. 
Butkus, Jonas Rinkevičius, Ant. Mo
tuzas, K. Butkus, Aug. Juzeliūnas, A. 
Daugelavičius, J. Stanaitis, Jonas 
Tarvydas, Jonas Naujokas, Rokas 
Petkevičius.

Rėmėjų prenumeratas sumokėjo: 
po $20 — Vi. Melnykas, J. Karasie- 
jus; $18 — Iz. Antanaitis; $16 — 
Alb. Mažeika; po $15 už trejus me
tus — Vine. Sinkevičius, už dvejus 
metus — B. Trukanavičius, už viene
rius metus — Domą ir Jonė Kaunai
tės, Juoz. Adamavičius-Adams, Alb. 
Kantvydas, Vyt. Stočkus, Jonas Tar
vydas, dr. E. Zubrienė, Vine. Trei
gys, Jūl. Kviecinskas, Vyt. Vaitkus, 
A. V. Laniauskas, VI. Vaišvila, Myk. 
Petronis, VI. Kazlauskas, K. Strikai- 
tis, Marija Aukštaitė, T. Kovelienė, 
Mrs. R. Prociw, Petr. Sidaras, M. 
Pranys, A. Laurinaitis, St. Bubulis, 
S. žulpa, Pov. Vyšnia, St. Varanka,
V. ir O. Narušiai, J. Uogintas, Ant. 
Žilėnas, Domas Vizbaras, Kaz. Pajau
jis, Alb. Paškevičius, A. Baranaus
kas, J. Mališka, T. Tarvydas, J. Vie- 
čerinskienė, Ant. Elijošius, Vine. 
Norkevičius, A. Vibrys, L. Kulnys,
VI. Kriaučeliūnas, A. Puteris, A. Pa- 
numis, A. Pivoriūnas, Jonas Kupre
vičius, R. Dirvelis, E. Šlekys, VI. Že
maitis, Jonas Riauba, R. Paškauskas, 
P. Kitra, Jonas Naujokas, Algis Dū
da, M. K. Marčiukaitis, Mik. Karde
lis, Just. Hirsh, Kaz. Daunys. Jurgis 
Demikis.

$4: VI. Vindašius; $3: Jonas Riau
ba, J. Stankus, VI. Perkauskas, G. 
Steponavičienė, J. Budrevičius, Em. 
Žemaitaitis, S. Pogozel, j. Skilan- 
džiūnas, K. Riekus, J. Bailey, J. 
Stonkus, V. Kežinaitis, Jul. Kviecins
kas, L. Pevcevičius, P. Pajaujis, Ant. 
Poškus; $2.80: Vacį. Šliogerys; $2: 
A. P. Nevada, J. Rutkauskas, VI. 
Mikinis, V. Milukas, J. Viečerinskie- 
nė, J. Pikelis, B. Jocaitis; $1.50: G.

Edith ir Jonas Linkūnaiciai
g- ...
S? Užsakymų atveju skambinti tel. 677-6579 Toronte po 5 v.v.<g

i i

Reikalingi atstovai kelionių agentūrai 
"Boston Travel Agency" jieško lietuviškai kalbančiu vyrų 
ir moterų, galinčių padėti organizuoti ekskursines keliones 
į Lietuva Toronto srityje. Darbas — pilnos arba dalinės tar
nybos. Priimtieji tarnybon gaus komisą, apmokymą ir kelio
nių lengvatas. Pasimatymo reikalu Toronto srityje rašyti: 
Algis Mitkus, 8 White Ooak Rd., Newton, Mass. 02168, 
USA, arba skambinti "collect 617-237-5502

(po 6 valandos vakaro: 617-969-1190) ■

FAREFAX NUTRITION CENTRE!
Natūralus maistas Dufferin Plaza

Lietuvos nepriklausomybės atsta- 
tymo sukakties minėjimą rengia 
KLB Montrealio apylinkės valdyba, 
pirmininkaujama J. Šiaučiulio, vasa
rio 22, sekmadienį. Iškilmingos pa
maldos Aušros Vartų ir šv. Kazimie
ro šventovėse bus 11 v.r. Organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Šventės minėjimas bus 
Plateau salėje, 3710 Calixa Lavalle 
Avė., 3 v.p.p. Pagrindinę kalbą pa
sakys buvęs KLB krašto 
pirm. inž. E. Cuplinskas iš 
Meninę dalį atliks sol. G. 
kienė, Aušros Vartų choro
tetas, lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupė ir “Gintaro” an
samblio jaunieji nariai — gintarėliai.

Pažymėtinas vedamasis. Dienraštis 
"La Presse” 1976. 1. 17 išspausdino 
Jean Pellerin straipsnį “Socializmo 
nesėkmė Rusijoje”. Jame autorius 
mini A. Sacharovo knygą “Mano ša
lis ir pasaulis”, kurioje žymusis so
vietų mokslininkas atskleidžia da
bartinę tikrovę Sov. Sąjungoje. Pa
sak jo, darbininkų būklė ten yra žy
miai blogesnė kaip Vakaruose. Esą 
už sovietini atlyginimą joks vaka
riečių darbininkas nenorėtų dirbti. 
Dauguma sovietinių miestų dar ne
turi kanalizacijos. Gyvenimas labai 
suvaržytas. Iš to autorius daro išva
dą, kad sovietinis socializmas nepa
jėgė įgyvendinti pažangos net per 
60 metų, kad Sov. Sąjunga socialiniu 
požiūriu yra atsilikęs kraštas. Socia
lizmo idėjos esą daugiau davė Va
karams. “.. . geriausios socializmo

Toronto, Ontario
Naujoji knyga “Menas spalvų 

ir formų žaisme”, parašyta kun. 
dr. F. Jucevičiaus, jau gauta “T 
Ž” administracijoje. Ji išleista 
1975 m. pabaigoje, spausdinta 
Putnamo, Conn., seselių spaus
tuvėje “Immaculata”. Patogaus 
formato, 239 psl.; kaina — $5. 
Tai jau antra to paties autoriaus 
knyga. Pirmoji “Tauta tikrovės 
ir mito žaisme” išleista 1970 m. 
Autorius rengia trečią knygą 
apie religines-filosofines proble
mas. Norintieji gauti naująją 
kun. dr. F. Jucevičiaus knygą 
prašomi atsiųsti $5, ir knyga 
bus išsiųsta paštu.

Neseniai išėjo iš spaudos kny
ga “Fighters for Freedom”. Tai 
vertimas garsiosios partizanų 
vado J. Daumanto kyngos “Par
tizanai”, parašytos užsienyje, 
kurin jis buvo prasiveržęs. Po 
kurio laiko jis grįžo Lietuvon ir 
žuvo. Knyga išversta E. J. H ar? 
risono, išleista “Manyland 
Books” leidyklos Niujorke 1975 
m. pabaigoje. Kaina — $9.95. Ji 
gaunama “TŽ” administracijo
je, Anapilio knygų kioske ir pas 
platintojus.

Toronto Maironio mokykloje 
sausio 24 d. buvo rodomas V. 
Matulaičio (pasinaudojant C. 
Motuzo filmais) paruoštas litua
nistinėms mokykloms ir jauni
mui spalvotas garsinis filmas 
“Laisvoje tėvynėje”. Filmą ma
tė IV-X sk. mokiniai. Jis jiems 
ir mokytojams padarė gerą 
įspūdį, nes filme gyvais vaizdais 
rodoma krašto gamta ir įvairios 
nepriklausomo gyvenimo sri
tys.

Ontario liberalų suvažiavime 
sausio 25 d. “Four Seasons 
Sheraton” viešbutyje išrinktas 
naujas partijos vadas Stuart 
Smith, 37 m. amžiaus, Hamilto
no psichiatras, žydų kilmės. Jis 
laimėjo trečiame balsavime rin
kimus tik 45 balsais nurungęs 
Londono verslininką David Pe
terson. Liberalų partijoje, ypač. Steponavičius; $1: M. Mielkaitienė, 
federacinėje, yra ir lietuvių, S. Radzevičius.
bet ar jie dalyvavo šiame šuva- Visiems lietuviškosios spaudos rė- 
žiavime nėra žinių. mėjams reiškiame nuoširdžią padėką.

Greitas ir tiks lūs pa ta rna v i mas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

k k I I T ■ A ? J ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETL I I A V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

ind. 1 m.
ind. 2 m.
ind. 3 m.

6.0%
8.0%
9.0%

9.25%
9.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ......  ........
Nekiln. turto .............
Čekiu kredito .............
Investocines nuo ......

11.0% 
10.75%

12.0%
.... 11%

Parduodamas įvairus natūralus maistas, vitaminai, įvairi 
natūralių žolių arbata ir t. t. Taip pat čia galima gauti 
lietuviškų sūrių. Jums mielai patarnaus krautuvės vedėja

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas . 
Taupomąsias s-tas 
Term. 
Term. 
Term.
Duoda nemokomą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybė* opdr. iki $10.000 
už paskolos sumų.

$ A. Gataveckienė. Tel. 532-135
18 a b r. ..augyn

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 nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

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


