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Partine Bendruomenė?
Į trečią dešimtį įkopusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė vis 

dar nėra pakankamai išryškinusi klausimą: partinė ji ar nepar
tinė? Dabartinę Bendruomenės organizaciją įsteigęs VLIKas, anuo 
metu veikęs Vokietijoje ir pirmininkautas didžiojo visuomeninin
ko prel. M. Krupavičiaus, pažiūrėjo į visą reikalą labai idealisti
nėmis akimis. Surašęs ir paskelbęs Lietuvių Chartą, lyg ir kon
stituciją visiem laisvojo pasaulio lietuviam, VLIKas įsteigė 
bendruomenės organizaciją kaip visų užsienyje gyvenančių tau
tiečių junginį. “Kiekvienas lietuvis yra PL. Bendruomenės narys”,
— ji skelbė, — tuo būdu beveik sujungdama Bendruomenės sąvoką 
su užsienyje gyvenančios tautos dalies sąvoka. Maždaug tuo pat 
laiku VLIKas likvidavo savo Lietuvybės Išlaikymo Tarybą (to 
paties prelato pirmininkautą), perleisdamas lietuvybės užsienyje 
išlaikymo darbą Bendruomenei, o sau pasilikdamas kovą už Lietu
vos valstybės atstatymą. Taigi, iš partijų sudarytas VLIKas pasi
liko sau politinį darbą, kultūrinę ir švietimo veiklą palikdamas 
nepartinei Bendruomenei. Ano meto Vokietijos sąlygomis tas 
pasiskirstymas buvo geras ir daugumą patenkinantis.

Dalykai pasikeitė, kai PLB idėja pasklido po laisvąjį pasaulį 
ir atskiruose kraštuose pradėjo kurtis Bendruomenės. VLIKui 
esant centralizuotam tik viename krašte (pradžioje Vokietijoje, o 
dabar JAV-se) ir jo atstovų atskiriems kraštams idėją nepavykus 
įgyvendinti, daugelyje kraštų, reikalui verčiant, politinio darbo 
sritis teko Lietuvių Bendruomenės organams. Gana sklandžiai šis 
nukrypimas nuo originalaus darbų padalinimo praėjo tuose kraš
tuose, kur buvusios nepr. Lietuvos politinės partijos neatsisteigė 
arba vos atsisteigusios greit nustojo veikusios. Tokių kraštų pa
vyzdžiu gali būti Kanada, kur Bendruomenė niekad neturėjo 
jokių ginčų su VLIKu. Atvirkščiai, Kanada yra bene vienintelis 
kraštas, kuriame beveik visų kolonijų Vasario 16-sios aukos eina 
tiesiai VLIKui per Tautos Fondą. Reikalai sukliuvo ten, kur 
Bendruomenės steigimosi metu jau stipriai veikė politinės lietuvių 
partijos, tiesiogiai ar netiesiogiai tuo vardu besivadinusios, ypač 
politinių partijų bastijone JAV-se. Prasidėjo jau antrą dešimt
metį trunkančios trijų veiksnių kovos, kartais paaštrėjančios iki 
tokio laipsnio, kad nevisi begali susėsti prie to paties stalo bend
riesiems lietuviškiesiems reikalams svarstyti (pvz. veiksnių kon
ferencijoje Čikagoje, ruošiantis Helsinkio įvykiams).

Ramesnieji tautiečiai iš įvairių kraštų siūlė įvairių receptų 
susidariusiai būklei reguliuoti. Beveik prieš dešmtį metų buvo 
iškeltas ir diskutuotas pasiūlymas sudaryti koordinacinį komitetą 
iš visų trijų veiksnių pirmininkų, jiems iš eilės pirmininkaujant. 
Nepraėjo. Prieš trejetą metų PLB Vašingtono seimo metu ouvo 
siūloma kita kombinacija. VLIKo ir ALTos pirmininkai buvo 
sutikę įeiti į PLB valdybą, nestatydami jokių sąlygų, bet ir tai 
nepraėjo.

Kas tad dabar norėtų atsakyti į klausimą: turime partinę ar 
nepartinę PL Bendruomenę? Vieni sakys taip, kiti ne. Iš šalies 
žiūrint atrodo, kad yra atėjęs laikas visiems nusiimti kaukes ir 
aiškiai (ne slapyvardžiais) pasisakyti: kokios Bendruomenės norime
— partinės ar nepartinės? Jei dauguma nori partinės Bendruo
menės, tai taip ir padarykime — oficialiai Bendruomenę supar- 
tinkime, sekančiame PLB seime atitinkamai pakeisdami PLB 
konstituciją. Jeigu gi daugumas norėtų nepartinės bendruomenės, 
taip kaip ji buvo steigėjų vizijoje, tai įvairūs dideli ir maži partie
čiai turėtų nesiimti partinės agitacijos nei rinkimų, nei seimų 
metu ir už jokį kandidatą neagituoti. Kandidatas turėtų pats save 
prisistatyti spaudoje ir seime, paaiškindamas savo pažiūras įvai
riais klausimais, o rinkėjai turėtų būti pakankamai sąmoningi 
patys jiems tinkamus žmones pasirinkti. Bet kad taip galėtume 
padaryti, reiktų pakilti visa galva augščiau už šio krašto rinkimi
nius papročius, kur partinė demagogija tebesiaučia. Ar pajėgsime?

A. Rinkūnas

I Pasaulio įvykiai
EGIPTO PARLAMENTAS 307:2 BALSŲ SANTYKIU ATŠAUKĖ 

1971 m. gegužės 27 d. su Sovietų Sąjunga pasirašytą draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį, turėjusią galioti 15 metų. Iniciatyvos 
ėmėsi prez. A. Sadatas, tris valandas trukusia kalba parlamente 
puolęs Sovietų Sąjungą. Pasak A. Sadato, Maskva jam išvystė eko
nominį bei karinį spaudimą, siekdama, kad jis prieš ją atsiklaup
tų ant kelių, bet klūpoti jis galįs tik prieš Dievą. Pagrindine sutar
ties atšaukimo priežastimi tenka laikyti ginklų bei jų dalių tiekimo 
sustabdymą, atsisakymą atidėti skolos mokėjimo terminus. Egiptas 
Sovietu Sąjungai yra skolingas apie $4 bilijonus. Maskva ne tik 
nesutiko palengvinti atsiskaitymo naštos, bet ir pareikalavo papil
domų $30 milijonų palūkanomis. Iš tikrųjų Sovietų Sąjungos ir 
Egipto nesutarimai prasidėjo e----------------------------------------

KANADOS a a

ĮVYKIAI Privertė pasitraukti
Iš federacinės liberalų vyriau

sybės pasitraukė vartotojų ir 
korporacijų reikalų ministeris 
A. Ouellet, ir jo atsistatydinimą 
priėmė premjeras P. E. Tru
deau. Jo pasitraukimas turi aiš
kų tikslą išgelbėti viešųjų dar
bų ministerį C. M. Drury, o taip 
pat ir nutildyti opozicijos sukel
tą triukšmą dėl pastarojo kiši
mosi į teismo reikalus. C. M. 
Drury bandė užtarti pas teisė
ją J. Hugesseną ministerį A. 
Ouelletą, kai buvo sprendžiama 
jo byla dėl teismo autoriteto 
pažeidimo. Šį kišimąsi patvirti
no Kvebeko augščiausiojo teis
mo vyr. teisėjas J. Deschenes, 
tyręs trijų ministerių įsivėlimą 
į teisminius reikalus. C. M. Dru
ry buvo įteikęs atsistatydinimo 
raštą premjerui P. E. Trudeau, 
bet ir toliau buvo paliktas vie
šųjų darbų ministerių. Opozici
ja, sutikdama su vartotojų ir 
korporacijų reikalų ministerio 
A. Ouelleto pasitraukimu, reika
lauja ir jo užtarėjo C. M. Dru
ry pasitraukimo bei šio inieden- 
to viešo tyrimo.

Ontario provincija vėl gali su
silaukti parlamento rinkimų, iš
provokuotų NDP socialistų va
do S. Lewiso ir naujojo liberalų 
vado S. Smitho neapdairumo. 
Atsakydamas į sosto kalboje at
skleistus premjero W. Davis 
planus, S. Lewis iškėlė keletą 
priekaištų, kurie iš tikrųjų reiš
kia nepasitikėjimą konservato
rių vyriausybe. Toks pagrindi
nio opozicijos vado elgesys yra 

tradicinis. Kadangi Ontario par
lamentas dabar turi 51 konser
vatorių atstovą, socialistai — 38 
ir liberalai — 36, mažumos vy
riausybei yra būtina pastarųjų 
parama. Naujasis liberalų vadas 
S. Smith ne tik pritarė S. Le
wiso kaltinimams, bet ir prie jų 
pridėjo keletą savų. Jiedu pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
jų partijos vieningai rems iškel
tuosius kaltinimus. Tokiu atve
ju premjero W. Davis vyriau
sybės lauktų neišvengiamas pra
laimėjimas, nes ji su 51 atstovu 
negali atsverti 74. Atrodo, so
cialistų vadas S. Lewis nori nau
jų parlamento rinkimų. Rinkė
jai betgi gali būti kitokios nuo
monės. Liberalų vado S. Smitho 
netikėta parama socialistams vi
są kaltę dėl naujų rinkimų uždė
tų ant jo pečių.

Premjeras W. Davis kritika
vo socialistų ir liberalų suokal
bį, teigdamas, kad Ontario gy
ventojai nenori naujų parla
mento rinkimų, tepraėjus še
šiem mėnesiam. Jis taipgi įrodi
nėjo, kad abi opozicinės partijos 
bijo naujojo biudžeto, kuris bus 
paskelbtas balandžio 6 d. finan
sų ministerio D. McKeough ir 
susilauks pilno ontariečių pri
tarimo. Opozicijos iškelti prie
kaištai bus balsuojami balan
džio 5 d., biudžeto paskelbimo 
išvakarėse. Tokiu atveju kon
servatorių vyriausybei pareikš
tas nepasitikėjimas sustabdytų 
biudžeto paskelbimą, su kuriuo 

(Nukelta į 6 psl.)

Toronto “Gintaro” šokėjai pagerbė daii. A. Tamošaitį jo 70 metų sukakties proga, pakviesdami šokiui _O. Burzdžius

Šakiečiai parlamento rūmuose 
Puikiai pavykęs vakaras, kuriame buvo apžvelgtas baitiečių įnašas į Kanados gyvenimą, 

dalyvaujant apie 60 parlamentarų
Baltietiškasis vakaras Otavo

je federacinio parlamento rū
muose įvyko kovo 10 d. Dalyva
vo naujai išrinktas konservato
rių partijos vadas Joe Clark ir 
šie vyri ausybės ministerial: 
Mitchell Sharp, užs. reik. min. 
Alan MacEachen, darbo ir dau- 
giakultūrių reikalų min. John 
C. Munro, žemės ūkio min. Eu
gene F. Whelan, sveikatos min. 
Marc Lalonde. Taipgi dalyvavo 
daug senatorių ir atstovų rūmų 
narių. Iš baitiečių pusės dalyva
vo ne tik bendruomenių atsto
vai, bet ir visi trys konsulai.

Visai vakaro programai vado
vavo estas L. Leivat. Vaišių 
maldą angliškai ir prancūziškai 
sukalbėjo kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, o taurę už karalienę 
angliškai ir estiškai pasiūlė pa
kelti Centrinio Estų Komiteto 
pirm. U. Petersoo. Sveikinimo 
žodžius tarė abu baitiečių vaka
ro pirmininkai: sen. Paul Yuzyk 
ir parlamentaras Chas. L. Cac
cia. Sen. Yuzyk savo žodyje iš
kėlė dr. S. Haidasz žygį parla
mento rūmuose, kuriuo gavo 
pareiškimą, jog Kanada nepri
pažįsta Baltijos kraštų okupaci
jos net ir po Helsinkio sutarties 
pasirašymo. Visi salėje smar
kiai plojo. Kanados Baitiečių 
Federacijos vardu kalbėjo 
pirm. J. R. Simanavičius. Jis 
taipgi išreiškė padėką parla
mento nariui dr. S. Haidasz ir 
visiems parlamento nariams už 
paramą baltiečiams.

Paskaitą skaitė Trent univer
siteto prof. dr. Romas Vaštokas 
apie baitiečių įnašą Kanados gy
venimam Jis pateikė įdomių 
statistikų, pagal kurias baltie
čiai pasirodo gana iškili ir verž
li grupė Kanadoje. Vienas šalia 
sėdėjęs senatorius tuo metu ty
liai į ausį pašnibždėjo, kad vien 
toks faktas kaip baitiečių vaka
ro surengimas parlamento rū
muose liudija baitiečių veržlu
mą bei iškilumą. Iš tikro juk 
100.000 baitiečių Kanadoje tai 
tik lašai jūroj.

Pagrindinis vakaro kalbėto
jas buvo min. John C. Munro. 
Jis pareiškė, kad dabar peržiū
rima daugiakultūriškumo prog
rama ir bandoma daugiau dė
mesio kreipti į supažindinimą 
plačiosios Kanados visuomenės 
su įvairiomis Kanadoje gyve
nančių etninių grupių kultūro

mis bei jų laimėjimais ir įnašais 
į Kanados gyvenimą. Todėl nu
matoma teikti finansinė parama 
ypač tokiems darbams, kaip 
prof. R. Vaštoko, kuris rašo vei
kalą apie lietuvių įnašą. Taipgi 
numatyta didesnė parama etni
nei spaudai, kuri turi daug įta
kos etninių grupių gyvenime 
bei jų veikloje.

Vakarienės metu buvo įteikti 
baitiečių vardu garbės įrašai už 
nuopelnus senatoriui Paul Yu
zyk ir senatoriui Chesley W. 
Carter. Juos įteikė J. R. Sima
navičius ir Irena Meiklejohn. 
Įteiktos ir dovanos — Valės 
Balsienės meniškai padarytos 
gintarinės rankogalių sagės. 
Uždaromąjį žodį tarė Kanados 
Latvių Federacijos atstovas dr. 
Luks.

Meninė programa šiais me
tais buvo išskirstyta ir įterpta į 
oficialiąją dalį, kad būtų ma
žiau nuobodumo kalbų beklau
sant. šis tikslas buvo pilnai pa

Baitiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1976. III. 10 senatoriams C. 
W. Carter ir P. Yuzyk įteikiami Kanados Baitiečių Federacijos garbės pažy
mėjimai ir gintarinės rankogalių sagės. Iš kairės: KLB pirm. J. R. Simana
vičius, vicepirm. I. Šernaitė-Meiklejohn Nuotr. L. Giriūno

siektas. Pirmasis pasirodė 
Montrealio “Gintarėlio” tauti
nių instrumentų ansamblis. Tai 
Montrealio “Gintaro” ansamb
lio jaunesnioji grupė. Jie visus 
pralinksmino tautinėmis melo
dijomis. Paskutinieji pasirodė 
latviai su savo vyrų dvigubu 
kvartetu “Kalvis”. Jie puikiai 
susidainavę ir savo meną mums 
dar vėliau pademonstravo grįž
tant autobusu iš Otavos į Toron
tą.

Tačiau visus labiausiai suža
vėjo ir ilgiausių plojimų susi
laukė estaičių gimnasčių grupė 
“Kalev-Estienne”.

Visi skirstydamiesi namo pri
pažino, kad šiais metais buvo 
geriausiai iki šiol pavykęs bai
tiečių vakaras parlamento rū
muose. Jis mums buvo ir tuo 
malonus, kad tą dieną senato 
sesijos metu sen. Yuzyk per
traukė senatorių svarstymus ir 
jiems pristatė Baltijos valstybių 
konsulus. Visi senatoriai jiems 
karštai plojo. J. S. 

jau sekančiais metais po sutar
ties pasirašymo. Juos liudija 
panašios sutartys, 1972 m. ba
landžio 9 d. pasirašytos su Ira
ku, gegužės 14 d. — su Sirija. 
Pagrindinės sovietinių ginklų 
siuntos tada buvo nukreiptos į 
tuos Maskvai gerokai palankes
nius kraštus. Tų pačių metų lie
pos 18 d. prez. A. Sadatas parei
kalavo sovietinių patarėjų bei 
specialistų atšaukimo iš Egipto. 
Per dvi savaites Sovietų Sąjun
ga išsivežė net 20.000 savo pi
liečiu, kurių didžioji dalis, atro
do, buvo ne specialistai, o ka
riai. Šiuo metu Egipte tėra apie 
200 sovietų specialistų.

POSŪKIS Į VAKARUS
1973 m. karą prieš Izraelį 

Egiptas pradėjo anksčiau gau
tais ginklais, kurių atsargos ne
buvo pakankamos ir pristabdė 
pradinį labai sėkmingą prover
ži, persikėlus per Sueso kanalą. 
Karo dienomis Sovietų Sąjunga 
ginklus Egiptui pradėjo tiekti 
transportiniais lėktuvais, atsver- 
dama panašią amerikiečių pa
galbą Izraeliui, bet visų pra
rastų ginklų nepakeitė naujais. 
Didžiausią problemą sudaro at
sarginių dalių trūkumas tan
kams, patrankoms ir lėktuvams. 
Prez. A. Sadatas prisipažįsta, 
kad po poros metų šie ginklai 
taps paprasčiausia plieno bei 
aliuminiaus krūva. Dėl šios 
priežasties Egiptas pernai vasa
rą pasirašė bilijono dolerių su
tartį su Britanija, pereidamas 
prie britiškų ginklų. Britanija 
taipgi sutiko prisidėti prie $2,3 
bilijono vertės ginklavimosi fab
rikų pastatymo Egipte. Pana
šaus masto sutartį Egiptas turi 
ir su Prancūziją. Bilijonines do
lerių sumas, matyt, parūpins 
nafta turtingi arabų kraštai. Ga
limas dalykas, ateityje šiek tiek 
ginklų bus gauta ir iš JAV.

PASITRAUKIA H. WILSONAS
IŠ pareigų nutarė pasitraukti 

Britanijos darbiečių vadas ir 
premjeras H. W i 1 s o n a s. šį 
sprendimą jis sakosi padaręs 
jau 1975 m. gruodžio 9 d. ir 
apie jį painformavęs karalienę 
Elzbietą. Atsistatydinimą H. 
Wilsonas motyvuoja ilga politi
ne tarnyba, apimančia 20 metų, 
kurių 13 jam teko būti darbie
čių vadu, beveik 8 — premjeru. 
Jis taipgi nori, kad jo įpėdinis 
turėtų pakankamai laiko iki se
kančių parlamento rinkimų, ku
rie numatomi 1979 m. Jie betgi 
gali įvykti žymiai anksčiau, nes 
darbiečiai parlamente turi tik 
vieno atstovo daugumą. Pagrin
diniu kandidatu į darbiečių va
dus yra laikomas užsienio rei
kalų ministeris J. Callaghan, 
kuriam galbūt lengviausia būtų 
atstatyti partijos vienybę. Rim
tu jo varžovu spauda pripažįsta 
finansų minister} D. Healey, 
kairiojo sparno politiką. Parti
jos vadą Britanijoje renka ne 
visa partija, o tik jos atstovai 
parlamente. Sprendimas grei
čiausiai bus padarytas jau šią 
savaitę. Atrodo, pasitraukti tu
rės ir Britanijos liberalų vadas 
J. Thorpe dėl politinių bei asme
ninių priežasčių. Ši partija par
lamente turi tik 12 atstovų, o 
paskutinieji perrinkimai rodo 
dar didesnį jos prestižo kritimą. 
J. Thorpui taipgi buvo padary
tas asmeninis homoseksualizmo 
priekaištas, kurį jis paneigė ir 
kuris tebėra neįrodytas. Vado 
klausimą liberalai atidėjo iki šį 
rudenį įvyksiančio partijos su
važiavimo. Britanijos spaudoj 

didelio dėmesio susilaukė prin
cesės Margaritos ir lordo Snow
don išsiskyrimas. Karalienė Elz
bieta nesutiko leisti oficialių 
skyrybų, bet šias 16 metų tru
kusias vedybas užbaigė abiejų 
sutuoktinių nutarimas gyventi 
atskirai.

ATIDĖJO PASITARIMUS
Prez. R. Niksono laikais JAV 

ir Sovietų Sąjunga buvo suda
riusios devynias bendras minis
terių lygio komisijas. Valstybės 
departamento pareigūno R. 
Funsetho pranešimu, dėl Ango
los įvykių buvo nutarta atidėti 
trijų komisijų pasitarimus, lie
čiančius prekybą, gyvenamųjų 
namų statybą ir energijos ištek
lius. Pasitarimų atidėjimu prez. 
G. Fordas nori pabrėžti naująjį 
“taikos per jėgą” principą, ku
riuo buvo pakeistas atolydis. 
Valstybės sekr. H. Kissingeris, 
liudydamas senato užsienio rei
kalų komitete, betgi pabrėžė,' 
kad dėl Angolos nebus sustab
dyti pasitarimai su sovietais 
strateginiams ginklams apribotu, 
ir kviečių eksportas.

KRITIKUOJA KOMPARTIJAS
Kompartijos teoretikas M. 

Suslovas sovietų Mokslų Akade
mijos nariams pasakyta kalba 
puolė Kremliaus linijos nesilai
kančius komunistus už jų pa
stangas marksizmą pakeisti bur
žuaziniu liberalizmu. Jo teigi
mu, vis daugiau ir daugiau 
marksizmo priešų užsivelka 
marksistinį drabužį. Komuniz
mas privalo laikytis Markso, En
gelso ir Lenino principų, ku
riuos yra patvirtinusi istorija. 
Oportunistų pateikiamos tauti
nės marksizmo versijos neturi 
nieko bendro su revoliucine teo
rija ir yra žalingos darbininkų 
klasei. Šie jo žodžiai, be abejo
nės, buvo skirti Italijos, Pran
cūzijos ir Britanijos komparti
joms, atsisakančioms priimti 
Kremliaus liniją.

NUOLAIDA KOMUNISTAMS
Italijos krikščionių damokra- 

tų premjeras A. Moro, imdama
sis naujų priemonių liros kriti
mui sustabdyti, turėjo pusantros 
valandos pasitarimą su kompar
tijos vadu E. Berlingueriu. 
Anksčiau kompartija iš tokių in
formacinio pobūdžio pasitarimų 
būdavo išjungiama. Po šio susi
tikimo premjeras A. Moro pa
skelbė seriją naujų varžtų. Jų 
tarpe yra benzino pabrangini
mas 10'/ ir prie jo kainos pri
dėjimas dar 14% mokesčio vals
tybės iždui. Galionas benzino 
italams dabar kainuos $1.69. 
Palūkanos už paskolas nuo 8% 
padidinamos iki 12%. Pardavi
mo mokestis mažiems automobi
liams pakeliamas iki 18% .dide
liems — iki 35%. Italų liros ver
tė per dvi savaites sumažėjo 
15'/. Už amerikietišką dolerį 
jau mokama 880 lirų.

NUVERTINO SVARĄ
Izraelio vyriausybė beveik 2% 

nuvertino savo svarą. Per pasta
ruosius 16 mėnesių šis Izraelio 
piniginis vienetas jau yra pra
radęs beveik pusę savo vertės. 
Vyriausybė taipgi 25% pabran
gino pieną, duoną ir sviestą, 
10'/ — benziną. Galionas ben
zino pabrango iki $2.02. Izrae
lio parlamentas šiuo metu svars
to naująjį biudžetą, kurio vertė 
yra $11.5 bilijono. Iš šios sumos 
$4.4 bilijono yra numatyta kraš
to apsaugos reikalams. Daugiau 
kaip $2 bilijonai bus išleisti 
amerikietiškiems ginklams.
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Alegėriu kalnu apaštalas
Iš Lietuvos kunigaikščių kilęs kunigas — Amerikos misijonierius, miręs prieš 135 metus

® RELIGINIAME GYVENIME
★ RELIGIJOS NEGALIMA DĖ

VĖTI kaip apsiausto, kuris priden
gia žmogų, bet jo nepakeičia, pareiš
kė Paulius VI miniai žmonių bend
roje audiencijoje. Asmenys, kurie 
gyvenime laikosi tiktai tam tikrų iš
viršinių papročių bei Įprastinių elge
sio formų, bet savo vidaus nekeičia, 
gyvena melagyste. Krikščionybė tik 
tada gali tobulai įsidiegti žmoguje, 
kai tarp jo minčių ir elgesio viešpa
tauja darna. Tam reikia širdies pa
prastumo ir vidaus permatomumo iš
viršiniame elgesyje. Vidinis žmogaus 
tikėjimas ir išorėje pasireiškianti jo 
krikščioniškoji meilė turi būti vie
nas kito atspindžiai. Tiesos siekimas 
iš kiekvieno reikalauja pagarbos ir 
pasiaukojimo jai. Meilė reikalauja 
nuolankumo, kantrybės ir savęs at
sižadėjimo santykiuose su kitais.

★ KRIKŠČIONIU VIENYBĖS GA
LIMYBĖ ateityje labai daug priklau
sys nuo dabartinės katalikų tarpusa
vio vienybės, pareiškė Paulius VI, 
kalbėdamas tikintiesiems. Katalikai, 
kurie priima liberalinio pliuralizmo 
principus, silpnina K. Bendrijos vie
ningumą, ypatingai reikalingą eku
meninio sąjūdžio pasisekimui. Jis ap
gailestavo per nesusipratimą iš eku
meninio sąjūdžio katalikuose kilusį 
išcentrinį proveržį, kuris labai su
silpnino vieningumą, solidarumą ir 
meilę, šio išcentrinio proveržio pa
grindinės žymės yra laisvas šv. Raš
to interpretavimas ir absoliutinė 
laisvė, paneigianti asmens pareigas 
ir atsakomybę. Kitos žymės yra ka
talikų mokslininkų palinkimas į isto
rinį reliatyvizmą ir socialinį bei po
litinį oportunizmą. Pasak popiežiaus, 
jeigu K. Bendrija Kristaus gyvybės 
paslaptyje nėra vieninga ir jeigu nė
ra save apjungusi vidiniu socialiniu 
ryšiu, įgalinančiu jos narius būti 
matomuoju Kristaus mistiniu kūnu, 
— ji nebėra Bendrija.

★ GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS 
Paulius VI atliko kovo mėn. pradžio
je,' Jis pareiškė, kad tos rekolelcf- 
još yra ne tik pasiruošimas jo to
limesniam asmeniškam gyvenimui 
čia žemėje, bet ir jo mirčiai, šiais 
metais rekolekcijas jam vedė kard. 
Karol Wojtyla iš Krokuvos, žymus 
teologas, plačiai pasireiškęs 1974 m. 
pasaulio vyskupų sinodo metu Romo
je, svarstant Evangelijos skleidimo 
pasaulyje klausimą.

★ MISIJA VALSTYBĖSE UŽ GE
LEŽINĖS UŽDANGOS, kuri buvo 
valstybinės Norvegijos Bendrijos 
vyskupų įsteigta 1967 m., neseniai iš
vertė į norvegų kalbą Nijolės Sadū- 
naitės kalbą, pasakytą okupuotos 
Lietuvos teisme, šiai misijai dabar 
vadovauja vysk. Monrad Norderval. 
Misijos tikslai: 1. parūpinti šv. Raš
tą bei kitokią krikščionišką litera
tūrą komunistų užimtiems kraštams; 
2. remti radijo transliacijas į komu
nistinius kraštus; 3. lėšomis paremti 
persekiojamus už tikėjimą; 4. skleis
ti informaciją apie didžiausią krikš
čionių persekiojimą pasaulio istori
joje.

★ ABATAS BASIL HUME, 52 m. 
amžiaus benediktinų vienuolis, pa
skirtas naujuoju Westminster arki
vyskupu ir Anglijos Valijos primų 
vietoj neseniai mirusio kard. John 
Heenan. Jis yra gimęs 1923 m. Ncw- 
castle-on-Tyne vietovėje ir buvo pa
krikštytas Jono Bernardo vardais, 
tačiau stodamas į benediktinų vie
nuolyną priėmė Bazilijaus vardą. Jo 
tėvas Sir William Hume buvo neka- 
talikas gydytojas, žymus širdies spe
cialistas. Motina yra prancūzų kil
mės katalikė ir tebegyvena Newcast
le miestelyje. Naujasis arkivyskupas 
nuo mažens vartoja angių ir pran
cūzų kalbas. Jis turi magistro laips
nį iš Oxfordo universiteto ir teologi
jos licenciato laipsnį iš Šveicarijos

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.

Fribourgo universiteto. 1945 m. jis 
padarė amžinuosius vienuolinius įža
dus. o 1950 m. buvo įšventintas ku
nigu. Po šventimų jis dėstė moder
niąsias kalbas, teologiją Ampleforth 
kolegijoje iki 1963 m., kai buvo iš
rinktas Ampleforth abatu. Paskuti
niu metu daugiausia dėmesio jis 
skyrė ekumenizmui ir buvo benedik
tinų ekumenizmo komisijos pirmi
ninku. Jis įsteigė ortodoksų centrą 
prie Ampleforth kolegijos ir sudarė 
galimybes eilei graikų, serbų ir rusų 
ortodoksų jaunuolių studijuoti.

* VIETNAME KAT. BENDRIJA 
gyvena grandinėse, pasak iš Vietna
mo grįžusių inisijonierių. šventovės 
Saigono mieste yra atviros ir Mišios 
atnašaujamos bei sakramentai tei
kiami. tačiau su šventovių sienomis 
baigiasi ir religinė laisvė. Vyksta la
bai griežta komunistinė jaunimo in- 
doktrinacija. Beveik nėra jokios ju
dėjimo laisvės vyskupams ir kuni
gams. Visos katalikiškos švietimo 
įstaigos f jos sudarė daugiau nei pu
sę P. Vietnamo švietimo įstaigų) yra 
konfiskuotos, o jas lankiusieji yra 
pasiųsti į "perauklėjimo stovyklas”. 
Daugelis žmonių yra perkelti iš savo 
gyvenviečių į tolimas ir nepažįsta
mas vietoves. Vyskupai ir kunigai 
stengiasi iki šiol taip elgtis, kad ko
munistai neturėtų pagrindo jų kal
tinti neapykanta komunistinei san
tvarkai, tačiau ir tai nieko negelbsti. 
Vyskupai bei kunigai turi gauti at
skirą leidimą kiekvienam ligonio ap
lankymui ar kokiam kitam sielovadi
niam veiksmui. Saigono koadjuto
rius arkiv. Francis X. Nguyen van 
Thuan jau nuo 1975 m. rugpjūčio 
mėn. yra namų arešte prie Nha 
Trang miesto mažame kaimelyje. 17 
kunigų ir eilė broliukų bei seselių 
yra kalėjimuose. Visi užsieniečiai 
misijonieriai už Saigono miesto ribų 
jau išvaryti iš krašto. Valdžia be 
savo leidimo neleidžia šventinti nau
ju kunigų ar perkelti juos iš vienos 
vietos į kitą. Visos kunigų seminari
jai paruošiamosios mokyklos uždary
tos. Viena kunigų seminarija taipgi 
uždaryta, o kitų seminarijų klierikų 
skaičius žymiai sumažintas. Nors ofi
cialiai leidžiama eiti į pamaldas sek
madieniais, tačiau 10 dienų darbo 
savaitės įvedimas ir privalomi mitin
gai tuo laiku, kai vyksta pamaldos 
šventovėse, žmones labai varžo. Rei
kia specialaus leidimo, jei asmuo no
ri iš vienos Saigono miesto dalies nu
vykti į kitą.

* VIETNAMO KOMUNISTAI ypa
tingai susirūpinę Saigon-Giadinh 
metropoline apylinke, kurioje yra 
apie 1 milijonas katalikų. Ligi šiol 
jiems dar nepavyko paimti tos apy
linkės žmonių pilnon kontrolėm Vie- 
noje šventovėje net įvyko ginkluo
tas susirėmimas. Komunistai norėtų 
Saigone esančiose 128 katalikų šven
tovėse pamaldas apriboti tik sekma
dieniais. tačiau katalikai kas dieną 
eina į Mišias didesniais skaičiais nei 
prieš komunistinę okupaciją. Šiuo 
metu leidžiamas vienas “katalikų” 
dienraštis, kurį redaguoja iš š. Viet
namo atvykęs kun. T’y. Jis kunigu 
įšventintas prieš 15 metų š. Vietna
me ir yra komunistų partijos narys. 
Katalikai to laikraščio neskaito ir 
1500 kasdieną atspausdinamų eg
zempliorių nėra išplatinami.

* VATIKANO ATSTOVU GRU
PĖ, vadovaujama arkiv. Luigi Poggi, 
lankėsi Varšuvoje ir kalbėjosi su ko
munistinės Lenkijos užs. reikalų mi- 
nisteriu Stefan Olszowski. šiuo me
tu ruošiama nauja Lenkijos konsti
tucija. Baiminamasi, kad . Lenkija 
gali būti pajungta dar didesnėn Ru
sijos kontrolėn. Kard. Stefan Wy- 
szynski išreiškė viltį, kad naujoji 
konstitucija nepaneigs pagrindinių 
asmens laisvių. KUN. J. STŠ.

ALGIRDAS BUDRECKIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atsisako profesūros
Nors ir gerą turėjo išsimoks

linimą, Galicinas atmetė pasiū
lymą likti seminarijoje dėstyto
ju. Jis pasirinko sunkoką misi- 
jonieriaus darbą. Pirmoji jo mi
sija buvo užkampinis Conewago, 
kur jis turėjo vikarauti pas se
ną draugą kun. Brosių, bet dėl 
silpnos sveikatos buvo paskirtas 
prie Port Tobacco poilsiui. Atsi
gavęs ir vyskupo Carroll laiško 
paragintas vėl išvyko Į Conewa
go (S.N. Brownson, Life of De
metrius Augustine Gallitzin, 
Niujorkas, 1872 m., 96-98 psl.). 
Paskirtas Tikintis Port Tobacco 
bei Conewago ir Baltimorės vo
kiečių bendruomenės katalikų 
dvasiniais reikalais, Galicinas 
keliaudavo ir raitas, ir pėsčias 
pas savo išsisklaidžiusius para
pijiečius. Jis pasiekdavo kalnuo
tus Marylando, pietų Pensilva
nijos ir net Virginijos užkam
pius bei vienkiemius. Jis aplan
kydavo Taneytown, Pipe Creek, 
Hagerstown, Cumberland (Ma
rylando valstijoje) ir Chambers
burg, Potts Valley, Shade Val
ley ir Huntington Pensilvanijo
je. šalia fizinio nuovargio, Ga
licinui, kaip ir kitiems katalikų 
kunigams, tekdavo susidurti su 
protestantų fanatikų pijonierių
neapykanta bei grasinimais gy
vybei.

Misijos plotai
1796 m. Galicinas padarė 150 

mylių kelionę iš Conewago, at
siliepdamas į šauksmą pagelbėti 
protestantei Mrs. John Bur
goon, kuri norėjo tapti katalike. 
Ji tada gyveno kapitono Mi
chael McGuire naujokyne, Ale- 
gėnų kalnuose (dabartinėje 
Cambria apskrityje), kur buvo 
Įsikūrę Marylando vokiečių bei 
airių katalikai. Apsilankymas 
McGuires naujokyne ir priėmi
mas p. Burgoon Į K. Bendriją 
davė Galicinui mintį steigti ka
talikų naujokyną Pensilvanijos 
pasienyje. Kadangi kapitonas 
McGuire buvo užrašęs 400 akrų 
šventovei, jeigu tenai apsigy
ventų kunigas, Galicinui būtų ir 
pragyvenimo šaltinis šioje dyk
roje. 1799 m. vyskupas Carroll 
Galiciną paskyrė šios vietos ku
nigu. Jo parapijos ribose buvo 
plotai, kurie siekė 100 mylių 
nuo būsimo centro, nuo mažy
tės šventovės. 1799 m. vasarą 
Galicinas pradėjo savo klebona
vimą tyruose.

Parapijiečiams talkinant bu
vo iškirstas tankumynas ir pa
statydinta pirkelė bei koplytėlė 
iš rąstų. Pirmos Mišios Šv. My
kolo koplyčioje buvo atlaikytos
1799 m. Kūčių naktį. Apie kle
bonavimo pradžią Galicinas
1800 m. vasario 9 d. rašė vysku
pui Carroll: “Mūsų šventovė, 
kuri tik pradeda savo derlių, 
buvo užbaigta naktį prieš Kalė
das. šventovė yra 44 pėdų ilgio 
ir 25 pėdų pločio, iš baltų pušų 
sienojų, malsknomis puikiai ap
dengta. Pirmą sykį tenai Mišias 
laikiau Kalėdų dieną. Man taip 
pat yra pastatytas namelis, 16 x 
14 pėdų, su virtuvėle ir arklidė- 
lė. Ačiū Dievui, po atvykimo į 
šį kraštą pagaliau turiu savo 
namelį. Dieve padėk; kad čia iš
silaikyčiau. Yra daug galimybių 
įsteigti naujokyną tikybos kles
tėjimui. Kraštas yra nuostabiai 
derlingas, beveik vien Romos 
katalikų apgyvendintas. Rinkos 
netoli. Čia gali atsirasti prie
glauda katalikams. Šiais pasta
raisiais trim mėnesiais daugelis 
įsigijo nuosavybes. Parapija su
sidaro iš maždaug 40 šeimų, bet 
apylinkėse yra žymiai daugiau 
katalikų. Nežinia, kas atsitiks 
su jais, jeigu neatsiras daugiau 
kunigų. Stengiuosi prikalbinti 
katalikus naujakurius apsigy
venti netoli manęs”. (Brownson, 
99-100 psl.).

Loretto kolonija
Galicinas pavadino savo kolo

niją “Loretto”. Jisai dažnai iš
keliaudavo iš Loretto rogėmis 
ar vežimėliu į indėnų sritis. 
Nei motinos, nei tėvo, nei se
nų draugų maldavimas jo ne
galėjo perkalbėti nuo misijos. 
Atsisakė net grįžti Europon ap
silankyti. Jis apsisprendė pasi
likti Amerikoje ir 1802 m. bu
vo Huntingtone įpilietintas.

Aptarnauti katalikų kolonis
tų antplūdžiui kun. Galicinas 
1808 m. padidino šventovę, kad 
dvigubai daugiau parapijiečių 
galėtų sutilpti. 1817 m. šv. My
kolo šventovė buvo perstatyta. 
Šis naujas pastatas išsilaikė iki 
1853 m.

Kunigas Thomas Hayden, vie- 

nas Galicino biografų, rašė štai 
ką apie Galicino veiklą Alegė- 
nuose: “Kas dabar sudaro Pitts- 
burgo, Erie ir didesnę dalį Har- 
risburgo vyskupijos tais laikais 
buvo vienišo misijonieriaus ku
nigo princo Galicino dirva. Iš
skyrus kunigo Browers bažnytė
lę Youngstowne, Westmorelan- 
do apskrityje, nebuvo jokio ku
nigo, jokios šventovės ar filijos 
nuo Conewago, Adams apskri
tyje, iki Erie ežej-o, nuo Suskue- 
hanos upės iki Potomako upės, 
kai Galicinas pradėjo savo misi
jonieriaus pašaukimą. Iš to mes 
galim šiek tiek suvokti, kokie 
nuostabūs buvo jo vargai ir 
triūsas, kai jam vienam tekdavo 
aplankyti vos keletą katalikų to
je dykroje” (Life and Character 
of Reverend Prince Demetrius 
A. de Gallitzin, Baltimore, 
1869).

Jau 1800 m. Galicinas pradė
jo rašyti vyskupui Carroll laiš
kus, prašydamas, kad jam būtų 
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NEOFICIALIŲ KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS 
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbų klasėms.

DAUGIAKULTŪRIŲ CENTRŲ PROGRAMA 
Padeda savanoriškom grupėm organizuoti 
daugiakultūrius centrus vietinėse bendruomenėse.

Pagrindinė daugiakultūriškumo idėja — padėti 
kanadiečiams sugyventi, suprasti vienas kito 
kultūrą bei skirtumus.
Kadangi tai pastovi vyriausybės politika, 
apimanti visus kanadiečius, daugiakultūriškumas 
yra savanoriškas. Jo veiksmingumas priklauso 
nuo mūsų pačių.
Federacinė mūsų vyriausybė yra sudariusi 
sekančias programas bei paruošusi priemones:

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS DEPARTAMENTE 
Daugiakultūrė programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visų Kanados 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobį ir juo 
praturtinti Kanadą. Sekančios programos padeda 
siekti to tikslo:

PAGALBA ETNINĖM GRUPĖM
Ši programa teikia profesijonalų pagalbą grupėms 
viso krašto ir vietiniu mastu organizacijos ir 
komunikacijos srityse.

KANADIŠKOS TAPATYBĖS PROGRAMA
Ji siekia stiprinti mažumų grupių kultūrinį 
identitetą, skatinti didesnį supratimą bei pažinimą 
kultūrinio Kanados įvairumo per rankdarbius, 
teatrą, etninio meno festivalius ir literatūrą.

ETNINĖS KANADOS STUDIJOS
Vadovaujant patariamajam etninių Kanados 
studijų komitetui, sudaromos programos tirti 
etninėm studijom Kanadoje. Patariamasis 
komitetas taip pat administruoja vizituojančių 
profesorių ir lektorių programą Kanados 
unversitetuose.

paskirti keli kunigai talkinin
kai. Bet 20 metų jam vienam 
teko aprūpinti savo išmėtytų 
parapijiečių dvasinius reikalus.

Ateivių globėjas
Jis buvo ne tiktai geras ga

nytojas, bet ir parapijiečių pa
saulietiškas geradarys. Jo idėja 
buvo padaryti Loretto koloniją 
krikščioniška bendruomene va
karų Pensilvanijoje. Gaudamas 
iš Vokietijos piniginės paramos 
ir iš Baltimorės paskolų, Gali
cinas pirko žemės plotus, ku
riuos pusvelčiui išsimokėtinai 
perleido neturtingiems šveica
rų, vokiečių bei airių kilmės ko
lonistams. Daugelis kolonistų 
jam paskolų negrąžino. Taip pat 
iš savo lėšų jis statydino lent
pjūves, malūnus, odos bei kitas 
kolonistų gerovei reikalingas 
Įmones. Dėlto jisai labai Įsisko
lino. Tai atsitiko ne todėl, kad 
jis būtų išlaidus, bet todėl, kad 
tikėjosi susilaukti tėvų milžiniš
ko palikimo dalies. (B. d.)

A+A
LIUDUI STADŽIUI

mirus, žmonai, dukroms bei kitiems artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. O. Macijauskai A. A. Masioniai

S. J. Macijauskai V. G. Morkūnai

J. B. Pšezdzieckiai

Būrelio narę ALDONĄ STADIENĘ 

ir dukreles, jos mylimam vyrui 

a.a. LIUDUI STADŽIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

LN Moterų Būrelis

Klubo nariui 
A+A

ŠAMUI ŠLAKAIČIUI 
mirus, jo dukrą ERNĄ ŠIMKIENĘ, sūnus ir šeimą 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Žvejų ir Medžiotojų Klubas 
Sudbury, Ont. "Geležinis Vilkas"

& 1

IMIGRANTŲ INTEGRAVIMO PROGRAMA 
Padeda įvairiom grupėm, teikiančiam pagalbą 
imigrantams, kad galėtų pilniau dalyvauti 
kanadiečių visuomenėje.
PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugiakultūrę veiklą.
VALSTYBINĖJE FILMŲ VADYBOJE 
Valstybinė Filmų Vadyba, kaip savo įnašą į 
daugiakultūrę programą, yra pagaminusi apie 400 
filmų 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmų Vadybos raštinėse 
šiuose miestuose: Vankuveryje, Winnipege, 
Toronte, Montrealyje, Otavoje ir Halifakse.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Otavoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, įrekorduotų magnetofono bei 
vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų baldus, 
primityvią maisto gaminimo techniką ir 
rankdarbius, tradicinus pasakojimus, šeimos ir 
bendruomenės gyvenimą, šventes bei apeigas. 
Rengiamos kultūrinės parodos, jų tarpe ir 
kilnojamosios.
VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamų sričių 
specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikšmingo 
bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi 
į etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbę 
tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kalbų buvo išsiųsta iš Otavos 1975 m. 
kovo mėnesį. Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70.
Norintieji pareikšti sqvo nuomonę arba gauti 
platesnių informacijų rašykite:
Multiculturalism, P.O. Box 366, Station A, 
Ottawa, Ontario K1N 8Z9

Hon. John Munro L’hon. John Munro 
Minister Responsible Ministre charge 
for Multiculturalism du multiculturalisme
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Su "Baltija” Brazilijoje

M. CHAINAUSKAS
Naujų Metų sutikimas Sao 

Paulo mieste buvo labai gražus 
ir įspūdingas, žmonių daug, sta
liukai labai maži, praėjimai 
siauri, nors salė viena didžiau
sių šiame mieste. Vėliau atvykę 
jau ir negavo vietos didžiojoje 
salėje, turėjo eiti į antrąją. Mu
zika labai linksma, triukšminga, 
jaunimui labai patraukli. Visi 
šoko kaip kam patiko, visokiu 
tempu ir visokiu stiliumi. Iš 
keturių kontinentų susirinkę lie
tuviai demonstravo savo stilių. 
Lietuvių kalbos buvo labai ma
žai girdėti.

Dvyliktai valandai atėjus visi 
giedojome Lietuvos himną. Ga
lingai ir išdidžiai skambėjo him
no žodžiai. Toliau sekė sveikini
mai ir kitų tautybių himnai. 
“Baltijos” ansamblis, kuris bu
vo susėdęs vienoje vietoje, iš 
visos širdies užtraukė “O Ca
nada”.

Šiandieną anas N. Metų suti
kimas atrodo kaip gražus sap
nas, kuris gyvenime daugiau ne
pasikartos.

N. Metų dieną iškilmingos 
Mišios buvo laikomos Vila Zeli- 
na šventovėje. Žmonių, palygi
nus, nebuvo labai daug. Galbūt 
kiti perstipriai Naujuosius Me
tus šventė, suvartojo visą ener
giją ir i pamaldas ateiti jėgų 
neliko. Daugumas taip pat pra
leido laiką besišnekėdami prie 
šventovės.

Man labai dideli įspūdį pada
rė šventovės lubos, kurios buvo 
išpuoštos vaizdais apie Kristų 
lietuviškuose laukuose, čia ma
tėsi ir rugių laukai, ir berželiai 
svyruonėliai.

Studijų dienose
Sausio 1 d. visi jaunimo kon

greso atstovai ir dalis kito jau
nimo išvyko į studijų dienas vie
nuolyno patalpose, apie 120 km 
už Sao Paulo miesto. Sausio 2 d. 
ir aš nuvykau į studijų dienas, 
nes turėjau pašnekesį tema 
“Tautinių šokių raida ir reikš
mė”. Buvau nustebintas studi
jų dienų tvarkingumu. Atstovai 
buvo taip užimti, kad mažai lai
ko turėjo ir pavalgyti. Pats vie
nuolynas taip pat atrodė kaip 
pilis pasakų šalyje, čia vyko 
rimtas darbas — paskaitos, dis
kusijos, pasirengimai visokioms 
programoms, choro ir tautinių 
šokių repeticijos, čia taip pat 
buvo ruošiamasi tautinių šokių 
šventei sausio 8 d. Buvo planuo
jama paruošti net dvi sudėtines 
grupes.

Tą pačią dieną į studijų die
nas atvyko Vila Zelina parapi
jos vaidintojų grupė su A. Škė
mos veikalu “žvakidė”. Jis bu
vo stipriai suvaidintas. Matėsi, 
kad labai daug darbo įdėta.

Studijų dienos buvo jaunimo 
kongreso pažiba. Jaunimas dir
bo išsijuosęs, apie vyną ir sūrį 
nebuvo laiko nė pagalvoti. Ko
mendantas ir tvarkdarys kun. 
H. Šulcas visus laikė karinėje 
drausmėje.

Sausio 4 d. buvo svarbi diena 
visam kongresui, ypač “Balti
jos” ansambliui, nes buvo nu
matytas “Baltijos” ir įvairių 
Kanados talentų koncertas S. 
Migual Arcanjo kolegijoje. Re
peticiją pradėjome anksti rytą. 
Prisistatė ir mūsų dalis jauni
mo iš Itaici studijų dienų. Susi
tvarkėme savo muzikos instru
mentus. Viskas gerai sekėsi. 
Niekas nebuvo užkimęs ir nie
kas neišsinarino kojų. Kankino 
tik vienas blogumas — daugelio 
ansamblio dalyvių pilvukai pro
testavo, nes buvo nepratę prie 
P. Amerikos maisto.

Iškilmės katedroje
Daug laiko repeticijai netu

rėjome, nes reikėjo apsirengti 
tautiniais drabužiais ir vykti iš
kilmingoms Mišioms į Sao Pau

lo katedrą. Iš Vila Zelina vyko
me autobusu, vežėmės Lietuvos 
ir Kanados vėliavas. Katedroje 
prieš Mišias įvyko maža kalė
dinių giesmių repeticija. Per 
visą kongresą visur buvo labai 
įspūdingos Mišios, bet katedroje 
jos buvo įspūdingiausios. Gotiš
ko stiliaus katedra buvo pilna 
lietuvių. Prieš Mišias pasirodė 
daugybė vėliavų. Tai rodė, kaip 
platus buvo šis kongresas. Trū
ko tik lietuvių atstovų iš Lietu
vos. Visą tvarką palaikė ir nu
rodymus davė Vila Zelina pa
rapijos klebonas kun. J. Šeš
kevičius.

Po Mišių — eitynės prie Lais
vės paminklo. Čia buvo padėtas 
vainikas. Diena buvo saulėta, 
vėliavų ir žmonių labai daug. 
Kai matai tokius dalykus vyks
tant, sunku tikėti, kad rusai 
įstengtų lietuvišką dvasią pa
laužti.

Daug kartų kongreso vado
vybė prieš kongresą ir kongreso 
metu prašė, kad iškilmėse ir 
demonstracijose jaunimas daly
vautų apsirengęs tautiniais dra
bužiais. Sausio 4 d. Mišios ka
tedroje ir eitynės prie paminklo 
buvo labai didelės. Deja, tauti
nių drabužių buvo labai mažai 
matyti. Turėjome apie 20 narių 
“Baltijos” ansamblio su tauti
niais drabužiais, o visų kitų bu
vo labai mažai. Nebuvo pakan
kamai jų net vėliavoms nešti. 
Mano siūlymas sekančiam kon
gresui — jaunimas turėtų būti 
įpareigotas dėvėti tautinius dra
bužius iškilmėse.

Kanadiečių koncertas
Po iškilmių katedroje vyko

me autobusu atgal į Vila Zelina, 
o iš ten pėsti į auditoriją, nes 
pastaroji buvo visai arti. Kaž
kas mane perspėjo, kad nesiti
kėtume daug žmonių koncerte, 
nes esą visi labai užimti ir pa
vargę. Mūsų džiaugsmui ta pra
našystė neišsipildė. Salė buvo 
pilnutėlė. Pirmoje programos 
dalyje buvo numatytas solistas 
Rytis Bulota su Kanados pran
cūzų liaudies dainomis, Jolanta 
Vaičaitytė — su savo kūrybos 
dainomis ispanų ir prancūzų 
kalbomis, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirm. J. R. Si
manavičiaus žodis. Dėl man ne
žinomų priežasčių pirmoji pro
gramos dalis visai 'neįvyko.

“Baltijos” ansamblis atliko 9 
dainas ir 11 šokių. Tiesiog sun
ku žodžiais išreikšti, kaip nuo
širdžiai publika priėmė mūsų 
koncertą. Prisibijojau, kad pro
grama nebūtų perilga, bet atro
do, kad galėjome dvigubai il
giau šokti ir dainuoti. Daugiau
sia pasisekimo turėjo šios dai
nos: “Oi toli, toli” — St. Gaile- 
vičiaus, “Pilki keleliai” — T. 
Makačino ir “Laisvės daina” — 
J. Žilevičiaus. Tautiniai šokiai 
su šaunia muzika sulaukė daug 
plojimų, ypač Rezginėlė, Aš- 
tuonytis, Pliauškutis ir Liuok- 
sinis.

Po koncerto susilaukėme daug 
pagyrimų. Mano pažįstamas iš 
Delhi pasakė: “Daug kartų ma
čiau “Baltiją”, bet jūs šiandie
ną atrodėt visai kitaip. Nežinau 
kaip išsireikšti, žodžiu, labai ge
rai, bravo Londonas, bravo Ka
nada!”

Po koncerto Gabija Juozapa
vičiūtė rodė skaidres iš Kana
dos jaunimo veiklos.

Kongreso pasaka ėjo prie ga
lo. Dar prieš akis buvo kongre
so uždarymas ir tautinių šokių 
šventė.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
1596 Bloor Street West

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

lęšiai (contact lenses).

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovykloje, Argentinoje, Daiva Vaitke
vičiūtė iš JAV planuoja darbus

NIJOLĖS IR KĘSTUČIO TEMA: 
NUOMONĖS

J. DOMEIKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

IR FAKTAI
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Pranešimuose atsispindėjo visa veikla

Lietuviu Kataliku Religinės Šalpos 
Rėmėjai išleido

"LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS" 
II dalį. Kaina minkštais viršeliais $3.50, kietais — $5.

"LKB KRONIKOS” III dalis bus išleista iki š. m. 
liepos mėnesio

Atsilyginkite už “LKB Kronikę”
I Ir II dalį visi, kurie dar neatsilyginote už gautas 
pavienes knygas ar išplatintas, nes knygų leidimas 
daug kainuoja, reikia nemažų sumų lėšų joms išleisti.

Atsilyginti už "LKB Kronikos" knygas ar užsakyti 
jas platinimui, siųsti aukas persekiojamai Bažnyčiai 
okupuotoje Lietuvoje prašoma šiuo adresu:

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų vyr. valdyba, 
6825 So. Talman Ave., Chicago, III. 60629, USA.

LKRŠ Rėmėjų vyr. valdyba

Jo dvasia neužgeso
Tos dvi asmenybės nemirs, 

kol lietuviška dvasia ir krikš
čionybė bus gyva. V. P. Zubas 
klysta sakydamas, kad kun. 
Mackevičius “užgeso” budelio 
kilpoje. Neužgeso nei 1831, nei 
1863 m. sukilėliai, nei 1893 m. 
Kražių skerdynės. Jos stiprino 
lietuvio dvasią kovai, kurios dė
ka 1904 m. atgauta lietuvių 
spauda, o 1918 m. ir Lietuvos 
nepriklausomybė. Neužgeso nei 
1941 m. sukilimas, nei partiza
nų kovos prieš raudonąjį bude
lį. Dėlto ir šiandien turime did
vyrių, kurie daug rūpesčio su
kelia okupantams. Raudonasis 
budelis neįstengia suvaldyti net 
A. Sacharovo, A. Solženicino, S. 
Kovalevo, P. Grigorenko ir kitų. 
Tiesa, jie kenčia, ištremiami už
sienin, bet jie jų nebesunaikina. 
Patys persekiotojai pasaulio 
akyse menkėja.

Didvyrio samprata
Atrųdp,, V. P-^Zubaąneno- 

retų minėtų žmonių laikyti did
vyriais, pasiremdamas generolo 
Pattono pareiškimu. Gal tas la
kūnas, kuris numetė atomines 
bombas and priešo žemės ir su
naikino šimtus tūkstančių ne
kaltų žmonių, yra didvyris? 
Amerikiečiai yra laimingi, kad 
nekariavo savo žemėj. Įdomu, 
ką gen. Patton sako apie tuos 
amerikiečius, kurie žuvo I ir II 
D. kare? Ką sakytų apie tuos, 
kurie žuvo Korėjoje, Vietname, 
Laose, Kambodijoje? Juk jie 
patys žuvo svetimame krašte! 
Išeitų, jie yra bailiai, maži žmo
geliai! Tokia didvyrio sąvoka, 
nors ir generolo pasakyta, yra 
nelogiška, nesuprantama žmo
nijos istorijoje.

Labai gaila, kad V. P. Zubas 
Nijolės, Kęstučio ir S. Kudirkos 
pasakymus laiko trafaretais 
(dažnai kartojamais dalykais). 
Būtų įdomu žinoti, ką jis sakytų 
Nijolės ir S. Kudirkos padėty
je, turėdamas prieš akis gink
luotus sargus ir negailestingus 
teisėjus? žinoma, Kęstučio pa
sisakymai yra kartojamos oku
panto “giesmės”, todėl nevertos 
komentuoti!

Du kardinolai
Norėčiau šiek tiek pasakyti 

ir apie Lenkijos ir Vengrijos 
kardinolus. V. P. Zubas rašo: 
“ . . . abu atsidūrė toje pačioje 
padėtyje, tačiau pasirinko skir
tingus kelius”. Deja, sąlygos 
tuose kraštuose labai skirtingos. 
Lenkijos valdžia leido pilie
čiams laisvai apsispręsti dėl ūki
ninkavimo, todėl dar ir šiandien 
didžioji dalis dirba savo ūkiuo
se. Mokyklose religinis moky
mas beveik nevaržomas, švento
vės statomos. Kodėl taip yra? 
Tik prisiminkime Lenkijos dar

bininkų riaušes, kurių dėka net 
partijos sekretorius nuvirto nuo 
“sosto”, o naujasis nepasikvietė 
rusų armijų, bet pakėlė darbi
ninkų atlyginimą, sumažino pre
kių kainas ir papildė krautuves 
prekėmis. Buvo laikas, kada 
vieni statė šventoves, o kiti 
saugojo. Kadangi nebuvo rusų 
“kazokų”, todėl neįvyko “Kra
žių” skerdynių. Mat, lenkus ir 
rusai, ir vokiečiai “užgrūdino”, 
todėl kardinolas Wyszynski tu
rėjo ir stiprų užnugarį, kurį 
priešai bijo sugriauti. Žinoma, 
kardinolas nėra toks galingas, 
kaip “Globe a. Mail” rašo. Jei 
kardinolas Mindszenty būtų tu
rėjęs tokį užnugarį, nebūtų sė
dėjęs kalėjime ir Amerikos am
basadoje.

Prisiminkime 1956 m. Veng
rijos sukilimą. Rusai traukėsi, 
bijodami amerikiečių, bet tuoj 
grįžo, kai JAV prezidentas pasi
sakė nesikiš į Vengrijos reika
lus. Be to, atsirado išdavikas, 
kuris pasikvietė oficialiai rusų 
armijas. Nereikėjo rusams su
galvoti Chruščiovo ar Brežnevo 
doktrinos, kaip Čekoslovakijoje! 
Tik įsivaizduokime, jei abu kar
dinolai būtų Albanijos “globo
je”! Tikrai jie jau seniai “ilsė
tųsi ramybėje”, ir niekas apie 
juos negirdėtų. Sąlygos nėra vi
sai vienodos ir komunistiniuose 
kraštuose! Tačiau netiesa, kad 
nieko negirdime apie Vengrijos 
katalikus — net 5 vyskupai nau
jai paskirti. Taigi, matyt, yra 
katalikų.

Vatikanas
Dar šiek tiek apie Vatikano 

2000 m. diplomatinę patirtį. Vi
sų pirma, Šv. Petro baziliką 
Konstantinas D. pastatė apie 
326 m. Popiežių rūmai pasta
tyti tik 1277 m., o nuolatos apsi
gyveno tik 1377 m. Laterano su
tartimi tik 1929. II. 11 atsira
do Vatikano valstybė. Popiežiai 
yra buvę ne tik Katalikų Bend
rijos ganytojais, bet ir pasauli
nės valdžios galvomis. Tačiau 
1849. I. 9 prarado ir Romos pa
saulinę valdžią. Todėl diploma
tija ir politika nuolat keitėsi. 
Buvo laikas, kada buvo paskelb
tas Kryžiaus karas ginti šventa
jai Žemei. Dėl tikėjimo ir doros 
klausimų negali būti ginčų (tu
rime neklaidingumo dogmą), ta
čiau kodėl Mindszenty kankinio 
vainiko nesulaukė, tik Dievas 
gali pasakyti. Jo tauta tiki, kad 
Dievas nepagailėjo jam dvasinio 
atpildo. Iš kur ateis Kristaus 
šviesa Vidurio ir Rytų Europai, 
sunku pasakyti. Istorija betgi 
rodo: kur yra daugiau kančių, 
ten žmonės labiau pamilsta Die
vą, nes tai vienintelė viltis išsi
gelbėti.

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

KUN. BRONIUS LIUBINAS
Vokietijos LB taryba metinį 

suvažiavimą turėjo vasario 27- 
28 d.d. Iš 15 narių dalyvavo 12.

Ataskaitiniai pranešimai
Krašto valdybos vardu pra

nešimą padarė jos pirm. J. Ba- 
rasas. Jis pasidžiaugė gražiomis 
Bendruomenės narių pastango
mis remti jaunimo kelionę į 
kongresą P. Amerikoje. Pareiš
kė viltį, kad planas sekantį kon
gresą surengti Vokietijoje taps 
tikrove. Tai būtų 1979 m. Seniai 
rengiamas lietuvių-vokiečių kal
bos vadovėlis neišvydo pasaulio 
šviesos dar ir 1975 m., tačiau 
yra pagrįstų vilčių, kad tai įvyks 
iki sekančio tarybos posėdžio. 
Vis nesiseka tvarkingai vesti 
knygų kiosko, bet už tai pasi
stengta įrišti stambesnį kiekį 
V. Gailiaus vokiškai-lietuviško- 
jo žodyno. Sėkmingai praėjo 
vaikų vasaros stovykla, kuri ne
buvo lengva suorganizuoti. Ypač 
sunku buvo rasti jai vadovus. 
Šiame reikale būtų labai pagei
dautina jaunimo sąjungos talka.

Šiuo metu Vokietijoje veikia 
6 lituanistinės mokyklos su 42 
vaikais, yra trys tautinių šokių 
grupės, skudučių orkestrėlis ir 
eilė kitokių kultūrinių reiški
nių. Iš pačios valdybos raštinės 
ėjo Bendruomenės informacijų 
biuletenis. Apylinkėse buvo su
ruošta 10 Vasario 16 minėjimų, 
4 kariuomenės šventės ir 7 Rug
sėjo aštuntosios. Valdyba posė
džiavo 10 kartų. Sąrašuose yra 
31 veikianti apylinkė su 1048 
nariais, kurių amžiaus vidurkis 
54 metai.

Apie iždą kalbėjo ižd. M. šiu- 
šelis. Metai subalansuoti su DM 
1.421.259. Tai suma, į kurią, aiš
ku, įeina ir visa nuosavybė. Pa
jamų-išlaidų apyskaita rodo DM 
92.932. šioje sumoje yra DM 
29.850 parama iš Vokietijos vy
riausybės, o DM 44.783 išleista 
jaunimo kelionei į kongresą P. 
Amerikoje, ši suma atsirado ki
tų asmenų pastangomis, tačiau 
ji vis dėlto yra šių metų Bend
ruomenės pajamų ir išlaidų da
lis. Ypač liūdna, kad nario — 
solidarumo įnašo 1975 m. su

rinkta tik DM 1.709.
Kontrolės komisijos pirm. F. 

Skėrys pareiškė, kad ižde ir 
apyskaitoje viskas rasta pilnoje 
tvarkoje.

Garbės teismo pirm. kun. Br. 
Liubinas pasidžiaugė, jog 1975 
m. jokių kreipinių į jį nebuvo. 
Jis tačiau suminėjo Vokietijos 
lietuvių veikėjų puolimą iš 
okupuotos Lietuvos šmeižian
čiais Vyt. Alseikos rašiniais.

Rreferentų pranešimai
M. šiušelis, referentas jauni

mo reikalams, pasiguodė, kad 
uždavinio paruošti jaunimą Lie
tuvių Bendruomenei negalėjęs 
atlikti, bet pasidžiaugė gražia to 
jaunimo veikla vasaros vaikų 
stovykloje. Kun. Alf. Bernato
nis, referentas vaikų reikalams, 
papasakojo apie praėjusių metų 
vasaros vaikų stovyklas, veiku
sias Huettenfelde ir Siegene. 
Jose dalyvavo po 40 vaikų. K. 
Dikšaitis, referentas kultūros 
reikalams, siūlė savo referentū- 
rą panaikinti, nes sunku esą pa
veikti Bendruomenės narius 
kultūrinėje srityje. Esą ir taip 
nemaža įvairių pastangų, pvz. 
įsisteigė net nauja lietuvių kul
tūros draugija, turinti 33 na
rius. Ji savo tikslu pasistačiusi 
apjungti visus lietuviškosios 
kultūros ir mokslo darbuotojus. 
J. Lukošius, referentas teisi
niams ir socialiniams reikalams, 
papasakojo apie savo srities 
veiklą.

Dr. J. Grinius, referentas vi
suomeniniams reikalams, nu
švietė naujienas iš okupuotos 
Lietuvos, priminė Bendruome
nės skilimą JAV-bėse, kalbėjo 
apie jaunimo kongresą, jame 
pasigesdamas minčių apie veik
lą po kongreso. Priminė, kad 
šiemet sueis 35 metai nuo karo 
pradžios Lietuvoje ir nuo tau
tos sukilimo. Kun. Br. Liubinas, 
referentas santykiams palaikyti 
su apylinkėmis, pasidžiaugė gy
va lietuvių veikla Vokietijoje, 
nors kartu atkreipė dėmesį, kad 
yra visa eilė LB apylinkių, ku
rios jau nepajėgia veikti. Prie
žastis — mažas skaičius jauni
mo įsijungia į LB veiklą.

Tuo buvo užbaigti vasario 27

d. posėdžiai. Didžioji tarybos 
narių dalis dar gėrėjosi skaid
rėmis iš jaunimo kelionės Į P. 
Ameriką. Jas rodė bei aiškino 
kun. V. Damijonaitis ir A. Lu
cas. Sekanti diena buvo pradėta 
prisimenant vasario 16 d. palai
dotą kun. dr. Joną Petraitį, ku
ris ilgus metus vadovavo Mem- 
mingeno LB apylinkei ir kape- 
lionavo Vasario 16 gimnazijoje. 
Tarybos nariai jį pagerbė susi
kaupimo minute.

Gimnazijos reikalai
Pranešimą padarė dir. V. Nat

kevičius. Jis priminė, kad šie
met sueina 25 metai nuo gim
nazijos įsteigimo Diepholze. Mo
kinių dabar yra nepilnai 60, iš 
jų 2 iš JAV-bių. Paskutiniuosius 
metus baigė gimnaziją 5 abitu
rientai, jų 5 laiko baigiamuosius 
egzaminus ir šiemet.

Šalia rėmėjų lietuvių, gimna
zija yra remiama Vokietijos vy
riausybės, Baden Wuerttember- 
go krašto ir Vokietijos katalikų 
vyskupų. Diplomuoto mokyto
jo alga mėnesiui esanti DM 
1.310. Tai maždaug pusė algos, 
kokią gauna Vokietijos gimna
zijų mokytojai valdžios išlaiko
mose mokyklose. Jaučiamas 
nuovargis Vokietijos lietuviuo
se. Dingsta viltys susilaukti dau
giau mokinių. Tačiau, anot di
rektoriaus, visdėlto tikim ir nu
sivylę!

Jaunimo veikla
Jaunimo sąjungos valdybos 

pirm. A. Lucas painformavo 
apie kelionę į kongresą, apie 
joje dalyvavusius asmenis. Kar
tu vyko 9 Vokietijos lietuvių 
jaunimo atstovai, 1 Švedijos 
lietuvaitė ir trys vyresnio am
žiaus asmenys. Šie trys tik kartu 
keliavo, bet savo kelionės ir pra
gyvenimo išlaidas padengė pa
tys. Jaunimo kelionė buvo fi
nansuota skirtingai. Dirbantie
ji ją visą apsimokėjo patys, o 
kitiems buvo pusė kelionės iš
laidų padengta iš surinktųjų 
lėšų. Vokietijos lietuvių jauni
mas gražiai pasireiškė redaguo
damas kongreso laikraštėlį.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Svarbi 

pajamų mokesčio 

informacija

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Novo Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimo pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Pinigus, jeigu juos uždirbate, turite 
pareikšti. Tai reiškia, kad kasmet reikia 
užpildyti federdeinio pajamų mokesčio 
blankus ir pasiųsti: Revenue Canada, 
Taxation, Ottawa. ,

Kiekvienas Kanados gyventojas, turė
jęs 1975 m. pajamų daugiau nei leidžia
mos atskaitos ir asmeninės išimtys, pri
valo įteikti užpildyta individualinę Tl pa
jamų mokesčio blanką iki 1976 metų 
balandžio 30 d. Jei dar negavote savo 
mokesčio blanko, pasiimkite vietinėje 
pašto įstaigoje.

Pajamų mokesčio blankas skirtas svar
biausia pažymėti asmeniui, surašyti paja
mų leistoms atskaitoms bei išimtims ir 
pagaliau apskaičiuoti Jūsų mokesčiams. 
Kad Jums būtų lengviau, pridėjome paja
mų mokesčio vadovą prie Jūsų blanko, 
kuris, reikalui esant, padės.

Svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti 
pajamų mokesčio blanką. Visų pirma įra
šykite visas Jūsų pajamas, ne tik tas, 
kurios yra nurodytos ant T4 pažymos, iš
duotas darbdavio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje; pavyzdžiui, at
lyginimą už paslaugas, nors ir nebūtu
mėte gavę T4 pažymos, būtent, arbatpi
nigius bei dovanas grynais pinigais, in- 
vestacijų pajamas iš visų šaltinių, įskai

tant palūkanos už paskolas draugams 
bei giminėms, nuomos pajamas ir visus 
gautus šeimos priedus.

Pasinaudokite visomis atskaitomis bei 
išimtimis, į kurias turite teisę. Pavyz
džiui, jeigu išlaikote arba padedate iš
laikyti asmenį, gyvenantį Kanadoje (arba 
už Kanados ribų, kuris būtų išlaikomas 
šeimos narys, jei gyventų Kanadoje), tu
rite teisę prašyti asmeninės išimties to 
asmens vardu. Jei ’ išlaikomasis šeimos 
narys nėra Kanados gyventojas, privalote 
užpildyti blanką (Tl E — NR), kurį galite 
gauti vietinėje mokesčių įstaigoje (Di
strict Taxation Office), ir pridėti prie už
pildyto mokesčių blanko kartu su reika
lingais kvitais. Tame blanke turi būti su
žymėti išlaikomų asmenų vardai, pavar
dės, adresai ir amžius.

įrašykite tikslius duomenis atitinka
moje eilutėje. Gerai suskaičiuokite, pa
kartotinai patikrinkite, pasinaudodami 
vadovu.

Jei susiduriate su neaiškumais, kreip
kitės į vietinę įstaigą (District Taxation 
Office). Jos tarnautojai Jums pagelbės. 
Telefonų numeriai ir adresai vietinių mo
kesčių įstaigų yra sužymėti ant antrosios 
vadovo pusės. Neužmirškite — užpildy
tas Jūsų pajamų mokesčio blankas turi 
būti pašte iki 1976 m. balandžio 30 die
nos vidurnakčio.

■ Revenue Canada Revenu Canada
■ Taxation Impot

Hon. Bud Cullen L’hon. Bud Cullen
Minister Ministre
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
NUBAUSTIEJI
Slaptasis rusų pogrindžio biulete- 

nisnis “Einamųjų Įvykių Kronika”, 
išeinantis Sov. Sąjungoje, 37 nr. pa
naudojo nemažai informacijų, paim
tų iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos”. Rašo apie Nijolės Sadū- 
naitės bylą; buv. kalinį Povilą Pleč
kaitį, nubaustą vienerių metų lage
riu už tariamą nesilaikymą paso tai
syklių; Leoną Laurinską, suimtą 
1975 m. už tai, kad padavė prašymą 
išvykti Izraelin; Anelę Paškauskienę, 
1974 m. suimtą už religinės litera
tūros platinimą; apie penkis katali
kų kunigus, tardytus ryšium su S. 
Kovaievo byla; apie 20 buvusių lietu
vių kalinių, kuriems nebuvo leista 
įsiregistruoti Lietuvoje.

LIETUVIŠKAS MIDUS
Lietuviško midaus gamybą prieš 

16 metų Stakliškėse atgaivino šio 
gėrimo entuziastas Aleksandras Sin
kevičius. Gamybos būdui 1967 m. 
gautas autorinis liudijimas, kiek vė
liau užpatentuotas Britanijoje. Lie
tuvos vartotojų kooperatyvų sąjun
gos eksperimentinėje Stakliškių mi
daus gamykloje šiuo metu jau gami- 
-nama 12 midaus rūšių. Viena popu
liariausių rūšių yra “Stakliškių” mi
dus, gaminamas iš baltųjų dobilų 
medaus, apynių, liepžiedžių, kadagio 
uogų, fermentuojamas vitamingomis 
alaus mielėmis, žoleles, šaknis ir žie
dus midaus gamybai tiekia vaistažo
lių perdirbimo fabrikas Švenčionyse. 
Medus įsivežamas iš Ukrainos, Kau
kazo, Baškirijos, apyniai — iš Žito- 
miro ir Čekoslovakijos. Stakliškių 
midus gražaus įvertinimo yra susi
laukęs tarptautinėse Poznanės, Mont- 
realio, Londono, Zagrebo parodose. 
Jo kūrėjas ir propaguotojas A. Sin
kevičius jau yra apdovanotas dviem 
sidabro medaliais. Gamykla dabar 
ruošia lietuviško midaus pavyzdžius 
pavasarinei Leipcigo mugei. Stakliš
kėse taipgi gaminami dešimties pa
vadinimų vaisvandeniai iš spanguo
lių, vyšnių, juodųjų serbentų, obuo
lių sulčių. Per metus rinkon jų iš
leidžiama 12.000 hektolitrų. Nese
niai darbą pradėjo naujas 150 m gy
lio artezinis šulinys, kurio vanduo 
pasižymi augšta kokybe ir daug pri
sideda prie gero vaisvandenių sko
nio. Midaus gamyklos muzėjų pla
nuojama įrengti sename buvusios 
alaus daryklos pastate. Gamykloje 
jau keliolika metų dirba fermenta
cijos brigadininkas M. Ulozas, rū
sio darbininkas A. Cikanavičius, si
rupo virėjas J. Slatkevičius, pilsty
mo linijos brigadininke M. Žukaus
kienė.

1976 m. sausio mėnesį Pasvalyje miręs seniausias Lietuvos kunigas dr. J. 
Čepėnas lydimas iš namų į Pasvalio šventovę. Po Mišių velionis išvežtas į 
Daugailius ir ten palaidotas giminės kapuose, dalyvaujant gausiai miniai

GUELPH, ONTARIO
GUELPH UNIVERSITETO lietu

vių studentų klubas per šiuos moks
lo metus aktyviai veikė. Rudens 
semestre nariai dalyvavo “Aggie ga
me” ir “Tug of war” varžybiniuose 
žaidimuose. Nors nelabai didelė gru
pė esame, bet stipriai traukėm. De
ja, nelaimėjome! Spalio gale suruo- 
šėm antrą metinį “Kugelio” balių. 
Svečių sulaukėm iš Toronto, Hamil
tono ir Londono. Taip pat turėjome 
tris susirinkimus, kuriuose diskuta
vome lietuvių studentų veiklą.

žiemos semestrą pradėjome su 
pranešimu iš III PLJK. Tame kong
rese dalyvavo du Guelph universiteto 
lietuviai studentai — Laima Berži-

WINDSOR,
GAUSŪS RENGINIAI. Balandžio 

mėnuo bene bus turtingiausias pa
rengimais Windsoro lietuvių gyveni
me per pastaruosius keletą metų.

1. Balandžio 4, sekmadienį, 4 v.p. 
p., kvartetas “Aušra” rengia Lietu
vos radijo ir televizijos lengvo žan
ro bei orkestro “Trimitą s” jau
nos solistės Onos Valiukevičiūtės 
koncertą. Programoje — jaunųjų 
Lietuvos kompozitorių kūriniai. So
listė jau keli mėnesiai vieši pas sa
vo tėvą Toronte ir su pasisekimu 
dainavo ten ir Londone, Ont. Taipgi 
pakviesta dainuoti ir keliose JAV 
lietuvių kolonijose (Čikagoje ir kt.). 
Windsoro, Detroito, Rodney-West 
Lome, Delhi, Tillsonburgo ir visų 
kitų artimesnių lietuvių kolonijų 
lietuviai maloniai kviečiami šiame 
koncerte dalyvauti. Ypač kviečiamas 
jaunimas. Koncertas įvyks W. 
Lowe vid. mokyklos auditorijoje, 874 
Giles Blvd. (Giles Blvd, ir Parent 
Ave. sankryžoje). Išlaidoms padeng
ti auka: suaugusiems $3, vaikams iki 
12 m. $2.

2. Balandžio 11 d. tuoj po pamaldų 
parapijos salėje apyl. v-ba šaukia vi
suotinį susirinkimą. Pagrindinis tiks
las — išrinkti naują apyl. v-bą. ši 
v-ba savo kadenciją nori užbaigti 

kiek anksčiau, nes dėl pavasarinių 
egzaminų merginos bus apsunkintos 
savais darbais. Po egzaminų beveik 
visos yra pasiruošusios įvairiems, su

SULEGENDINTA MARYTĖ
Žymi vieta sovietinių II D. karo 

partizanų eilėse skiriama komunis
tų veikėjai Marytei Mclnikaitei, kuri 
Maskvos įsakytus uždavinius vykdė 
su rusais. Ji buvo suimta ir sušau
dyta. Toks likimas ištiko daugelį so
vietinių partizanų, bet Marytei yra 
pastatytas paminklas Zarasuose, jos 
vardu pavadinta šio miesto vidurinė 
mokykla, sukurtas filmas, o A. Ra
čiūnas netgi parašė ištisą operą. Į 
naujas propagandines augštumas M. 
Melnikaitę iškėlė Vakarų Sibire iš
leista Marijos Jurasovos apysakai
tė vaikams “Marytės gatvė”. Moky
toja J. Bunimovič "Komjaunimo 
Tiesos” 46 nr. cituoja tos knygutės 
ištrauką, kurioje Marytė paverčia
ma legendiniu asmeniu: “Ir žmonės 
matė: iki pusės dangaus pakilo, at
sistojo ugnies mergelė. Žmonės ap
dovanojo ją karžygės jėga, kalbė
jo, jog ji... jaunesnioji Neringos 
seselė...”

PRAMONINIS VANDENTIEKIS
Prie Kauno niarių darbą pradėjo 

pramoninės vandenvietės pirmoji ei
lė. ši vandenvietė, pasiekusi pilną 
savo pajėgumą, pramonės įmonėms 
kasdien tieks po 125.000 kubinių 
metrų vandens, pilnai aprūpindama 
Kauno termofikacinę elektrinę, ra
dijo ir dirbtinio pluošto gamyklas, 
“Centrolito” liejyklą bei kitas Pet
rašiūnų ir naujojo pramoninio rajo
no įmones. Panašus pramoninis van
dentiekis prieš keletą metų buvo 
nutiestas ir Vilijampolėje. Anksčiau 
Kauno pramonės įmonės gamybai 
naudodavo geriamą vandenį. Pramo
niniai vandentiekiai padidins geria
mo vandens išteklius.

PAMINKLŲ APSAUGA
Švenčionių rajone saugomų pa

minklų sąrašan yra įtraukti 222 kul
tūros paminklai, 18 istorinių, 40 ar
cheologinių, 131 architektūros, 33 
dailės ir mažosios architektūros. Isto
riniai paminklai dažnai suplakami su 
partiniais. Pvz. pernai globotinais 
paminklais buvo pripažinti: Baldikio 
pilkapiai, paminklinis sovietų parti
zanų būrio “Bičiuliai” akmuo Laba
noro girioje ir netgi paminklas so
vietų partizanui Viliui Kudabai, ku
ris yra buvęs Švenčionių apskrities 
pogrindinio komjaunimo komiteto 
sekretorium. Apie tikruosius ir par
tinius istorinius paminklus jau yra 
surinkta medžiaga, užrašyti Cirkiliš- 
kio bei kitų piliakalnių padavimai. 
Kultūros paminklų apsaugai Šven
čionių rajone vadovauja Gražina 
Garlienė.

V. Kst.

nytė ir Paulius Kuras. Jie ir papa
sakojo apie kongresą. O studentai iš 
Toronto A. šeškus ir L. Ciplijauskas 
rodė skaidres iš kongreso.

Vasario 16 proga klubas surengė 
lietuviškų dirbinių parodėlę. Su pa
aiškinimais buvo išstatyti tautiniai 
moterų drabužiai, gintaro, lietuviškų 
audinių, medžio drožinių, knygų ir 
paveikslų. Parodėlė truko dvi savai
tes. Ją aplankė daug studentų ir su
sipažino su lietuvių kultūra. Klubas 
dėkoja tėvams, kurie paskolino daug 
meniškų dalykų.

Semestrą užbaigėme studentiška 
vakariene. Tai buvo paskutinis mū
sų pobūvis prieš artėjančius egzami
nus. G. A.

ONTARIO
mokslu susijusioms projektams. Rei
kia pripažinti, kad ši iš jaunų mer
ginų išrinkta v-ba savo darbą atliko 
pasigėrėtinai. Jos įnešė jaunos dva
sios į mūsų palengva banalėjančią 
tautinę veiklą, energingai ir gražiai 
atstovavo mums kanadiškame gyve
nime spaudoje, radijuje, centrinėje 
Windsoro bibliotekoje, vietos univer
sitete ir kt. Windsoro lietuviai kvie
čiami gausiai šiame susirinkime da
lyvauti. Savo dalyvavimu parodysi
me įvertinimą ir pagarbą toms jau
noms merginoms, kurios, reikia tikė
tis, ir toliau bus aktyvios lietuviš
koje veikloje. Tik toks jaunimas 
gali užtikrinti tos veiklos tęstinumą.

3. Balandžio 25 d. į Windsora at
vyks Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras”, vadovaujamas E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės. Pasirodys su 
linksma komedija “Bubulis ir Dun
dulis”. Vaidinimas įvyks 3 v.p.p. De
Santis pradžios mokyklos salėje, 930 
Marion St. (vienas blokas nuo Šv. 
Kazimiero šventovės). “Aukuras” yra 
stipriausia Kanados lietuvių teatro 
grupė, pasiekusi gana augšto lygio. 
Windsoro apyl. v-ba maloniai kviečia 
visus Windsoro, Detroito ir artimųjų 
apylinkių lietuvius šiame parengime 
dalyvauti. Skaniai pasijuoksite ir tuo 
pačiu įvertinsite šios grupės darbą. 
Po vaidinimo visi kviečiami pasivai- 
šinimui į Šv. Kazimiero par. salę 
(800 Marion St.). Kor.

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 25 metų sukakties sueigoje Prisikėlimo salėje. Ps. G. Kalinauskas, kairėje, 
pasitinka vyr. seserijos skautininkę L. Milukienę ir vyr. brolijos skautininką P. Molį Nuotr. S. Dabkaus
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KYKLOJE kovo 27 d. pamokų ne
bus. Tą dieną Hamiltone rengiamas 
Kanados lituanistinių mokyklų mo
kytojų suvažiavimas. Visi mokytojai 
laukiami. Iki pasimatymo. Vedėjas

CHORO “AIDAS” tėvų - rėmėjų 
susirinkime kovo 14 d. dalyvavo per 
30 asmenų. Vadovavo dr. B. Vidu
giris, sekretoriavo I. Zubienė. Apie 
“Aido” veiklą padarė išsamų prane
šimą J. Pleinys, o H. Norkienė kal
bėjo apie “Aido” reprezentaciją ki
tataučių tarpe. Komiteto ižd. J. 
Stankus apžvelgė finansinius reika
lus, o revizijos aktą perskaitė dr. B. 
Vidugiris. Svarstant įvairius reika
lus, ilgiausiai sustota prie “Aido” 
koncerto - šokių, kurie įvyks gegužės 
1 d. Jaunimo Centre. Taip pat pasi
tarta naujų suknelių įsigijimo reika
lu. Šiam tikslui sudaryta iš trijų as
menų komisija, kuri kartu su aidie- 
tėmis pasirinks medžiagą, šią komi
siją sudaro M. Kalvaitienė, E. Ky
bartienė ir A. Jūraitienė. Išrinkta 
nauja valdyba: E. Kybartienė, I. Zu
bienė, dr. B. Vidugiris, J. Stankus 
ir J. Pleinys. Revizijos komisija: A. 
Laugalys, J. Jurgutis, F. Urbaitis. 
Susirinkimas pasisakė už organiza
vimą “Aido” išvykos į P. Ameriką 
1977 metais. Gaila, kad nevisi tėve
liai parodė susidomėjimą “Aido” 
veikla ir dalyvavo šiame susirinkime.

LĖŠŲ TELKIMO VAJAUS pra
džia “Aido” išvykai į P. Ameriką 
įvyks gegužės 1 d. Jaunimo Centre 
kartu su “Aido” 6 metų sukakties 
koncertu-šokiais. “Aidas” šiam įvy
kiui sparčiai ruošiasi. Be paties “Ai
do”, koncerto programoje dalyvaus 
solistai V. Verikaitis, R. Strimaitis ir 
pianistas J. Govėdas. Į šį lėšų telki
mo vajaus atidarymą yra pažadėjęs 
atvykti iš Čikagos PLB valdybos 
pirm. inž. Br' Nainys ir vicepirm. 
jaunimo reikalams p. Kasparas. PLB 
valdyba žada rūpintis visais “Aido” 
koncertais P. Amerikoje. “Aidas” 
yra dėkingas PLB valdybai už jo 
įvertinimą ir siuntimą į P. Ameriką. 
Tėvų - rėmėjų valdyba, kuri rūpinasi 
visais parengimo reikalais, tikisi,

KLB Hamiltono apylinkės balsavimams pravesti komisijos 

Pranešimas
Skelbiame rinkimus j KLB Hamiltono apylinkės valdybą 
ir revizijos komisiją. Rinkimai jvyks 1976 m. balandžio 
11 d. Hamiltono Lietuvių Jaunimo Centre (58 Dundurn 

St. N.) nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Siūlomi šie kandidatai:

j KLB Hamiltono apylinkės valdybų (renkami 7 asmenys):
1. Bajoraitis, Juozas, darbininkas
2. Deksnys, Kazimieras, tarnautojas
3. Gudinskas, Marius, studentas
4. Jurgutytė, Jūratė, 

banko tarnautoja

Į revizijos komisijų (renkami 3 asmenys)
1. Kvedaras, Vaidotas, daktaras
2. Kontenis, Robertas, 

laboratorijos technikas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
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.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

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

kad lietuviškoji visuomenė šį didįjį 
įvykį parems gausiu dalyvavimu. Jau 
dabar galima įsigyti bilietus į šį 
koncertą pas aidietes arba pas jų 
tėvelius. Organizuojama ir loterija. 
Turį laimikių prašomi paukoti. Bus 
laimės staliukai. Pirmas staliukas 
jau gautas iš prel. J. Tadarausko, ku
riam “Aido” vadovybė taria nuošir
džią padėką. Visi kviečiami gegužės 
1 d. vakarą skirti “Aido” kelionei į 
P. Ameriką paremti. J. P.

METINĖ ATEITININKŲ ŠVEN
TĖ įvyks šių metų gegužės 1 ir 2 d. 
d. Daugiau informacijų bus paskelb
ta vėliau. Moksleiviai at-kai

PRIEŠVELYKINi LAIMĖS RATĄ 
ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų Klu
bas “Giedraitis” balandžio 3, šešta
dienį, lietuvių parapijos salėje. Pra
džia — 7 v. v. Laimėjimai — kum
piai, kalakutai ir kt. Bus stiprių gė
rimų ir kavutė. Valdyba

ONUTĖ IR ADOLFAS GODELIAI 
labai džiaugiasi susilaukę gražaus 
sūnelio Adomuko, kuris gimė kovo 
7 d. šv. Juozapo ligoninėje.

Thunder Bay, Ont., lietuviai įvairiomis progomis rengia tautodailės paro
das. Nuotraukoje — vietinė lietuvaitė prie rodinių

5. Kaminskaitė, Anelė, mokytoja
6. Lukošius, Petras, tarnautojas
7. Mikšys, Kazimieras, darbininkas
8. Patamsis, Alfonsas, verslininkas
9. Skripkutė, Liucija, tarnautoja

3. Sakalas, Pranas, darbininkas
4. Samus, Stela, tarnautoja

KLB rinkiminė komisija

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas .............. 8’/i%
term, depozitus 1 m. 9J4 %

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

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

Thunder Bay, Ont.
PARODOS, čia esame nedidelė 

lietuvių grupė, tad išnaudojame 
kiekvieną progą Lietuvos ir lietuvių 
vardui garsinti. Priklausome tauty
bių tarybai, kurioje lietuviams at
stovauja dr. E. Jasevičiūtė. 1975 m. 
birželio pabaigoje dalyvavome mies
to ir apylinkės parodoje. Joje įren
gėm lietuvių tautodailės skyrių, ku
ris veikė 8 dienas. Rugsėjo 20-21 d. 
d. dalyvavome folkloriniame festiva
lyje, kuris įvyko Fort William Gar
dens. Ten taip pat įrengėm lietuvių 
skyrių su puikiais J. Mockaus droži
niais, lietuviškais audiniais, Sigito 
Okmano ir Petro Bugailiškio pa
veikslais. žmonės tais rūdiniais 
labai gėrėjosi. Parodą aplankė apie 
330.000 asmenų. Mums būtų svarbu 
gauti tinkamų knygų anglų kalba 
apie Lietuvą, kurias galėtume dalin
ti bent kaikuriem žmonėm.

“FLEA MARKET” įvyks gegužės 
15 d. Visus prašome rinkti daiktus ir 
dovanoti tam reikalui. Moterys jau 
augina gėles, ruošia kitokius daly
kus pardavimui, kad sukeltume pi
nigų mūsų baigiamam projektui — 
paminklui. Kovo 14 d. buvo moterų 
susirinkimas tuo reikalu. E. J.

St. Catharines, Ont.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupės “Ne

munas” vyresniųjų ir jaunesniųjų 
grupės vyks į tautinių šokių šventę 
Čikagoje. Autobusas jau užsakytas. 
Kelionė kainuos $1,300. Šokių grupių 
vadovės Stasė Zubrickienė ir Nijolė 
Latauskaitė-Zaliznak kruopščiai ruo
šiasi išvykai.

N. Latauskaitė-Zaliznak, buvusi 
“Gyvataro” šokėja Hamiltone, persi
kėlė su šeima į St. Catharines ir tapo 
jaunųjų šokėjų grupės vadove. Ji 
įjungė ir savo du vaikus į šokėjų 
grupę.

Ncmunicčiai balandžio 24 d. Dau- 
giakultūriame Centre, 185 Bunting 
Rd., rengia metinę šventę. Tėvų ko
mitetas ir šokėjų tėvai jau platina 
bilietus. Yra jau ir stambesnių au
kotojų: p.p. Dauginai iš St. Cathari
nes ir p.p. Rudgalviai iš Buffalo, 
N.Y. Be abejonės, aukotojų sąrašas 
bus ilgesnis.

Programoje, be vietos nemuniečių, 
dalyvaus ir tautinių šokių grupė “At
žalynas” iš Toronto, vadovaujama S. 
Martinkutės-Lcparskienės.

ST. CATHARINES MIESTAS mi
ni 100 metų sukaktį. Jau vyksta 
įvairūs minėjimai, koncertai. Miesto 
pastangomis vasario 16 d. Brock 
universiteto patalpose įvyko koncer
tas. Programoje dalyvavo 18 tauty
bių. Lietuviams atstovavo “Nemu
nas” su vadovais Stase ir Sigitu Zub- 
rickais. Buvo per 500 žiūrovų. Šiais 
sukaktuviniais metais nemuniečiams 
teks dar nekartą atstovauti lietu
viams įvairiuose renginiuose.

LIETUVIŲ JAUNIMAS yra popu
liarus ir kanadiečių visuomenėje. 
“Nemuno” šokėjai dalyvauja ir ka
nadiečių šokių grupėse. Š.m. kovo 
19 d. St. Catharines kanadiečiai 
išvyko su įvairia programa į Trini
dadą. Išvykoje dalyvauja L. Zubric- 
kas, D. Šetikaitė ir A. Jasudavičius.

MIESTO BURMISTRAS Joe Reid 
savo oficialiuose Lietuvą bei lietu
vius liečiančiuose pranešimuose pa
brėžia, kad lietuvių yra maža grupė, 
bet veikli ir turtinga savo menu. Esą 
ateis diena, kada Lietuva vėl bus 
laisva. J. š.

(Nukelta į 7-tą psl.)

J. A. Valstybės
ETNINIŲ GRUPIŲ KONFEREN

CIJA kovo 9 d. buvo sušaukta Bal
tuosiuose Rūmuose. Dalyvavo apie 
100 tų grupių bei jų spaudos atsto
vų, jų tarpe — ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis, K. Oksas, dr. J. Genys, A. 
Gureckas, R. Žymantaitė, G. Krivic- 
kienė, A. Mačiulytė-Zerr, J. Talandis 
ir E. Šumanas. Pirmiausia jie susiti
ko su prez. G. Fordo patarėjais, o po 
to buvo priimti ir paties G. Fordo. 
Užsienio Tarnybos Klube buvo su
rengti bendri pietūs konferencijos 
dalyviams. Jie taipgi buvo priimti ir 
valstybės departamente, kur įvairūs 
pareigūnai juos supažindino su JAV 
užsienio p o 1 i t i kos problemomis. 
Valstybės sekretoriaus dr. H. Kissin- 
gėrio asistentas Europos reikalams 
A. Hartmanas pabrėžė, kad Helsin
kyje pasirašytas dokumentas nėra 
teisinis aktas, o tik intencijų pareiš
kimas. Jis nepripažįsta naujų sienų,
ir jų klausimas tebėra neišspręstas. 
Pasak A. Hartmano, JAV vyriausybė 
nėra linkusi daryti nuolaidų Sovietų 
Sąjungai, bet kongresas trukdo dr. 
H. Kissingcriui užimti griežtesnę li
niją.
I\ BALTUOSIUOSE RŪMUOSE lan
kėsi ir Algimantas Gureckas, JAV 
LB krašto valdybos ryšininkas su 
valstybės departamentu. Vasario 27 
d. jis susitiko su prez. G. Fordo spe
cialiu patarėju etniniams reikalams 
dr. M. B. Kuropu. Pastarasis pareiš
kė savo susirūpinimą dėl susidaryto 
Įspūdžio, kad JAV lietuvių visuome
nė, atrodo, nėra patikėjusi prez. G. 
Fordo pareiškimu prieš Helsinkio 
konferenciją. A. Gureckas pagrindi
ne abejonių priežastimi nurodė prez. 
G. Fordo pareiškimą spaudai, ku
riame buvo nutylėta jo pozicija Pa
baltijo klausimu, anksčiau padaryta 
etninių grupių vadams, žmonėms su
sidarė įspūdis, kad tas užtikrinimas 
tebuvo skirtas balticčiams, jeigu jis 
nutylimas pranešime visai Amerikai.
I dr. M. B. Kuropo klausimą, kas da
rytina lietuviams įtikinti prez. G. 
Fordo nuoširdumu, buvo atsakyta, 
kad neužtenka jo pareiškimų tik bal- 
tiečiams. Pabaltijo klausimu reikia 
viešo prez. G. Fordo pasisakymo 
Amerikos visuomenei bei spaudai.

A. A. STEPONAS NASVYTIS, su
laukęs 93 metų amžiaus, vasario 26 
d. mirė Klevelande. Velionis buvo 
vaistininkas, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos garbės narys, Kleve- 
lando skyriaus garbės pirmininkas. 
Su žmona a. a. Juzefą tvirtais lietu
viais išaugino vaikus — dr. inž. Al
girdą, inž. Pijų-Jaunutį, pianistę Bi
rutę Smetonienę, prof. Aldoną Au- 
gustinavičienę. Atsisveikinime su ve
lioniu dalyvavo apie 150 Klevelando 
lietuvių. Jo nuopelnus pabrėžė orga
nizacijų atstovai. Palaidotas Visų 
sielų kapinėse.

TAUTINIUOSE NAMUOSE ČIKA
GOJE antrųjų mirties metinių pro
ga buvo prisiminta Juoze Augustai- 
tytė - Vaičiūnienė. I. Serapinas skai
tė paskaitą apie jos pedagoginę veik
lą, tautinių šokių puoselėjimą, Z. 
Juškevičienė—apie nuopelnus skau- 
tijai. Kelis J. Vaičiūnienės stilizuo
tus šokius atliko Jaunimo Centro 
studentų grupė, vadovaujama I. 
Smieliauskienės. Programą dainomis 
papildė sol. Br. Jančys su pianistės 
G. Aleksiūnaitės-Mitchell palyda, ve
lionės eilėraščiais — Jūratė Jasaity-
tė. Prisiminimo dalyviai išgirdo ir 
pačios J. Vaičiūnienės balsą, Įrašytą 
plokštelėje. Padėkos žodį svečiams 
ir programos atlikėjams tarė jos sū
nus Jonas Vaičiūnas.

PREL. JONO BALKONO pagerbi
mą kunigystės penkiasdešimtmečio 
proga balandžio 21 d. rengia LB Flo
ridos apygardos valdyba St. Peters- 
burge. Dalyvauti kviečiami ne tik 
Floridos lietuviai, bet ir visos orga
nizacijos bei klubai.

LEONARDAS D A M B R IŪNAS, 
“Amerikos Balso” lietuvių skyriaus 
redaktorius, sulaukęs 70 metų am
žiaus, tarnybą užbaigė kovo 1 d. Lie
tuvių skyriaus surengtame atsisvei
kinime jam du medalius ir diplomus 
įteikė “AB” direktoriaus pavaduoto
jas J. Schcllenberger, Europos sky
riaus vedėjas J. Jonės. Atsisveikini
mui vadovavo “AB” lietuvių sky
riaus vedėjas A. Vaičiulaitis. Įteik
tieji žymenys pabrėžia 24 metus tru
kusį nuoširdų L. Dainbriūno darbą 
šioje įstaigoje bei jo įnašą į lietuviš
kųjų laidų tobulinimą.

KRAŽIŠKIŲ SAMBŪRĮ Čikagoje 
Įsteigė iš šios vietovės kilusieji lietu
viai. Didžiąją dalį jo narių sudaro 
buvusieji Kražių “žiburio” gimnazi
jos auklėtiniai. Valdybon išrinkti: 
pirm. A. Poskočimas, vicepirm. 
spaudos reikalams A. Bagdonas, 
vicepirm. V. Giniotienė, sekr. S. 
Bražionienė, ižd. J. Žadeikis ir pa
rengimų vadovas A. Atutis. Naujoji 
valdyba įsipareigojo surengti įspū
dingą Kražių skerdynių minėjimą.
Argentina oV

DVISAVAITRAŠČIO “LAIKAS” 
sausio 29 d. laidos garbės leidėjas 
yra JAV lietuvis prel. Jonas Kučin
gis, Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, padengęs spausdi
nimo išlaidas. Šia proga su jo pa
grindiniais biografiniais duomeni
mis bei veikla Los Angeles mieste 
skaitytojus supažindino kun. Aug. 
Steigvilas. Dėkodamas už finansinę 
paramą “Laikui”, prel. J. Kučingį 
jis pavadino tvirtu žemaitišku ąžuo
lu tolimoje Kalifornijoje. Beveik vi
sas šis “Laiko” numeris buvo skirtas 
išsamiam lietuvių jaunimo kongreso 
aprašymui.

IRENA GAIDIMAUSKIENĖ su 
vaikais ir motina atostogas praleido 
Bolivijoje, kur jos vyras inž. J. Gai- 
dimauskas vadovauja vienos didelės 
įmonės statybai.

Australija
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS vi

sose Australijos lietuvių kolonijose 
ves kun. dr. Juozas Vaškas, MIC, 
svečias iš JAV, buvęs marijonų se
minarijos rektorius Amerikoje ir 
marijonų vienuolijos vicegenerolas 
Komoje. Australijon jis atvyko kovo 
10 d.

LIETUVIŲ ŠAULIŲ BŪRYS 
Įsteigtas Sydnėjuje. Steigiamajame 
susirinkime platų pranešimą padarė 
centro valdybos įgaliotinis S. Pačėsa. 
Naujojo būrio valdybon išrinkti: 
pirm. S. Pačėsa, vicepirm. B. Kau- 
feldas, ižd. V. Kondreckas.

VIENINTELĖ LIETU VISKĄ 
ŠVENTOVĖ Australijoje yra Šv. Ka- 
rimiero koplyčia Adelaidėje, turinti 
200 sėdimų vietų. Ją puošia kilimai 
ir spalvoti vitražai. Pagrindinį alto
riaus vitražą, vaizduojantį šv. Kazi
mierą, yra* sukūrusi skulptorė Jieva 
Pocienė. Panevėžiečiai finansavo Pa
nevėžio katedros vitražą su vysk. 
K. Paltaroku, žemaičiai — vysk. M. 
Valančiaus vitražą. Suvalkiečių pa
stangomis vitražan buvo perkelta P. 
Rimšos “Vargo mokykla”. Nedidelį 
chorą koplyčiai suorganizavo “Litua- 
nia” vadovas V. Šimkus, prieš išsi- 
keldamas Kanberon. šiai 30 giesmi
ninkų grupei dabar vadovauja pia
nistė Nemyra Masiulytė. Dabartinis 
šv. Kazimiero koplyčios klebonas 
kun. A. Spurgis, MIC, pasirūpino var
gonų įsigijimu. Koplyčioje jau įreng
ti amerikiečių “CONN” firmos var
gonai, pakeitę senąją fisharmoniją. 
Jiems dar trūksta vamzdžių, kuriuos 
tikimasi įsigyti ateityje. Parapijos 
taryba specialiame vajuje vargo
nams įsigyti surinko S5.000. Skolos 
liko apie $2.000.

Italija
VATIKANO RADIJAS visomis sa

vo laidų kalbomis paskelbė Vilniaus 
vysk. Julijono Steponavičiaus pro
te: tą okupuotos Lietuvos premjerui 
J. Maniušiui. Protesto tekstas yra 
paimtas iš “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos”. Vysk. J. Stepona
vičius protestuoja prieš jo pašalini
mą iš Vilniaus arkivyskupijos admi
nistratoriaus pareigų, nenurodant 
jokių priežasčių, ši neteisybė, pada
ryta prieš 15 metų, tebėra neatitai
syta.

Britanija
LONDONO “COLISEUM” TEAT

RE gastroliavo Lietuvoje įsteigtas 
žydų ansamblis “Mes esame čia”. 
Įdomią šio ansamblio istoriją at
skleidė koncerto programa. Pirmieji 
plakatai žydų kalba Vilniuje ir Kau
ne pasirodė 1956 m. pabaigoje. Ka
dangi žydiškas raidynas spaustuvėse 
buvo sunaikintas vokiečių įsakymu, 
jiems išspausdinti teko panaudoti iš 
linoleumo išpjaustytas raides. Prog
ramoje rašoma: “Koncertui buvo, 
pradėta ruoštis dar pavasarį, kai Ne
ries pakrantėse Vilniuje žydėjo me
džiai, o Kaune, Nemuno šlaituose, 
žydėjo alyvos ...” Jaunimo sudary
tas ansamblis pabrėžė šūkį: “Mes 
esame čia!” Tas šūkis ir tapo an
samblio pavadinimu. Ansamblį dabar
vėl atgaivino Izraelin atvažiavę jo 
buvusieji nariai, savo eiles papildy
dami jaunuoliais iš Rygos ir Kišene- 
vo. Ši žydų tautinių šokių bei dainų 
grupė, programą atliekanti Lietuvos 
žydų ir hebrajų kalbomis, jau yra 
apkeliavusi JAV, Kanadą, Europą.

KELIUOSE BRITANIJOS UNI
VERSITETUOSE tobulinosi Lietuvos 
Mokslų Akademijos puslaidininkių 
fizikos instituto optikos skyriaus 
vadovas Algirdas J. Šileika, fizikos- 
matematikos mokslų kandidatas, 
anksčiau specializavęsis JAV. Viešė
damas Londone, jis susitiko su vie
tiniais lietuviais.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ va
sario 28 d. surengė Londono lietuvių 
katalikių moterų šv. Onos Draugija, 
šiam tradiciniam moterų renginiui 
vadovavo A. Kriaučiūnienė. Moterys 
susilaukė gausaus būrio šokėjų ir 
blynų valgytojų. Nors blynai dėl bul
vių kainų pakilimo buvo brangesni, 
negu pernai, šeimininkės vos spėjo 
aptarnauti jų mėgėjus.

Portugalija
ALGIMANTAS ČEKUOLIS yra 

sovietinės APN žinių agentūros ko
respondentas Portugalijoje. Retkar
čiais jis parašo propagandinių repor
tažų ir vilniškei “Tiesai”. Jo pra
nešimu, šiaurinėje Portugalijoje, 
Vila Real mieste, buvo surengta so
vietų meninės fotografijos paroda, 
kurios atidaryme paskaitą apie So
vietų Sąjungą skaitė A. Čekuolis su 
kitu žurnalistu. Senąją šio miesto 
rotušę gerokai apgriovė bomba, 
skirta III augšte atidarytai sovieti
nei parodai. A. čekuolis džiaugiasi, 
kad nuotraukos nenukentėjo, ir 
plūsta reakcininkus bei jų talkinin
kus maoistus. Iš suminėtų nuotrau
kų susidaro įspūdis, kad parodai 
labiausiai rūpėjo atskleisti “rojų” 
Sovietų Sąjungoje.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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



Pusmilijonis “Aitvaro” rankose
Naujas torontiškio mėgėjų teatro žingsnis scenoje

Veiksmas vyksta Kutros dva
re. Kutros augina dukrą Danu
tę, brolio, atsargos majoro, duk
rą Reginą ir Įsūnytą augintinį 
Aleksą Jautriną. Ir kas gali bū
ti jaunų žmonių tarpe gyveni- 
miškesnio, jei ne meilė ir pirš
lybos? Alekso kelią i šeimyninę 
laimę kliudo viena sąlyga: tė
vo paliktas pusės milijono pali
kimas Įpareigoja vesti Danutę. 
Jei ves kitą, praras trečdalį tur
to. čia ir prasideda komedijos 
siužetas, pilnas intrigų, juokin
gų situacijų, apgavysčių ir, žino
ma, nusivylimo. Alekso širdis 
labiau linksta į Reginos pusę. 
Motina Kutrienė, būdama ir 
Alekso tėvo testamento vykdy
toja, perša savo dukrą Danutę. 
Nors veikalas parašytas ne lie
tuvių kalba, tačiau sprendžia 
universalinę problemą — visų 
tėvų rūpestį, kad vaikai sukur
tų laimingą šeimyninį gyveni
mą. Mūsų atveju Kutrienei la
biau rūpi matyti Danutę turtin
gą, negu laimingą, nes Aleksas 
nėra jau toks rimtas vaikinas.

Aktorių parinkimas
Jei aplamai betkuriam dar

bui ar paskirčiai didelės net ir 
lemiamos reikšmės turi žmonių 
parinkimas, tai juo labiau teat
ro srityje. Tai svarbus dalykas 
ir mėgėjų scenai. Reikia pasa
kyti, kad rež. Aid. Dargytės- 
Byszkiewicz vaidmenų paskirs
tymas buvo tikrai vykęs. Var
giai kas kitas būtų galėjęs ge
riau suvaidinti flegmatiką dva
rininką Kutrą, kaip Stp. Rama
nauskas. Kiekvienas judesys, 
mostas ar žodis taupus, įtikinan
tis. Pvz. nuolatinis jo miego no- 
rėiimas verčia žiūrovą juoktis; 
taip pat scena, kai neva namui 
užsidegus, skuba lipti pro langą. 
Jis išlaiko nenutrūkstamą ryšį 
su publika. Gero artisto judesys 
ir tyla turi savo reikšmę. Publi
ka tai jaučia ir ploja, kai nė 
vienas žodis neištariamas. Toks 
yra Ramanauskas.

Kutrienės vaidmuo teko L. 
Nakrošienei. Puikiai sukurtas 
cholerikės charakteris — tikra 
priešingybė savo vyrui — lėtam 
Kutrai. Aleksą seka kiekvieną 
minutę, kad tik neiškrėstų ko
kio pokšto, sakysime, pasipirštų 
Reginai. Reginos ji neapkenčia 
—■ trukdo piršlybas. Nuolat ji 
Aleksą vis kamantinėja, ar jau 
prašė Danutės rankos.

Sunkiausias ir nedėkingiau
sias Alekso vaidmuo teko P. 
Šturmui. Viena, jis labai ilgas, 
antra, labai permainingas: my
lis, intriguojantis, apgaulingas, 
ciniškas, suktybių pilnas. Toks 
jis ir buvo, nors nevisada jam 
pasisekė žiūrovą įtikinti. Pvz.: 
Taip, dėde, visas namas dega”, 
— skambėjo nerealiai, stokojo 
emocijos, dramatiškumo. Kutros 
reagavimas visai kitoks. Tačiau 
savo sumanumu ir apsukrumu 
P. šturmas buvo nepamaino
mas: Regina, gindamasi nuo jo 
pabučiavimo, sumuša tetos puo
delį. Aleksas šukes sušluoja 
prie miegančio Kutros kojų, o 
šukę su ausele užmauna jam 
ant piršto; Kutrienei aiškina, 

Torontiškio “Aitvaro” aktoriai vaidina “Slidų pusmilijonį”. Iš kairės: rež. 
A. Dargyte-Byszkiewicz, V. Balčiūnaitė, L. Nakrošienė, M. Abromaitis, P. 
šturmas, D. Vaičiūnas Nuotr. S. Dabkaus
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MALDA bei AUKOMIS
►

gelbėkime pavergtos mūsų tautos ■ 
tikėjimą ir laisvę!

► AUKAS SIŲSTI: ;
L. K. Religinė Šalpa — Lithuanian Cath. Religious Aid < 

' 64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA
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L. K. Religinės Šalpos Rėmėjams — *
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• Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nariai rėmėjai ’
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Visiems aukotojams išduodami kvitai. Jų aukos , 
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Turner & Porter
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.

kad Kutra, išgėręs kavą, užmi
go ir sumušė puoduką. Kita jo 
suktybė: gavęs vestuvinį veliu
mą, juo apdengia Reginą (ne 
Danutę!) ir apgaulingai išprašo 
tėvų palaiminimą neva laimin
gam gyvenimui.

Danutę vaidino Vyta Balčiū
naitė. Visų pirma, jos lietuvių 
kalbos tartis gerėja. Tai dar 
vienas įrodymas, kad lietuviškai 
galima mokytis ne vien šeštadie
ninėje mokykloje ar seminare, 
bet ir scenoje, ir dar tobuliau! 
Vyta — tikra Kutrienės dukra: 
aštri, greita, reaguojanti, gyvų 
judesių. Vykusi scena: ji skelia 
Silikiurui antausį, kai pastarasis 
atsiklaupęs prisipažįsta mylįs 
Reginą, ir išbėgdama sušunka: 
“Še tau, niekše!”

Nedėkingą vaidmenį buvo pa
siėmusi R. Giniotienė. Tai gyve
nimiškas Reginos vaidmuo. Už 
tai sunku atlikti, bet jai pasise
kė sukurti švelnų užguitos au
gintinės tipą. Aleksas, kaip ir 
kitus, įkalba Reginą į pinkles, 
ir jai tenka laviruoti tarp Sili- 
kiuro ir Alekso.

D. Vaičiūnas pasirodė scenoj 
pirmą kartą ir atliko Silikiuro
— Danutės garbintojo vaidme
nį. Jo lietuvių kalba irgi tobulė
ja. Darius — augštas, lieknas, 
su lazda rankoj, vikrių judesių
— įtikinantis miesto “frantas”. 
Merginėjimas, meilikavimasis 
jam lyg antra gyvenimo profe
sija.

Puiku, kad scenon pirmą sykį 
žengė ir A. Baltakis. Lauksime 
jo kitame vaidmenyje.

Atsargos majorą Kutrą vaidi
no M. Abromaitis. Vyravo išdi
dus ir apgalvotas elgesys. Gal 
stokojo kariškos drausmės ir 
griežtesnių judesių. Aleksas ir 
jį įkalba į melagystės aferą.

Bendros pastabos
Vertėjas A. Rūkas komedijai 

davė lyg ir lietuvišką atspalvį. 
K. Imbrasaitės kambario sceno
vaizdis gana geras. Taip pat 
buvo gera šviesų technika (A. 
Byszkiewicz). Suflerė — E. Juk
nienė. Aprangos ir kambario ap
statyme talkino M. Norkuvienė, 
taip pat “Mohawk Furniture 
Ltd.”

Į “Slidų pusmilijonį” Toron
to LN atsilankė apie 250 žiūro
vų. Galėjo tilpti antratiek. Atė
jusieji atsigaivino skaniu juoku.

Esame šio krašto vad. “en
tertainment” kultūros išlepinti. 
Ypač Toronto publika turi pro
gų matyti augšto lygio pastaty
mų. Tačiau jie nelietuviški. 
Teatras — veidrodis, auklėjan
tis tautą. Tad kiekvienam nau
dinga į save pasižiūrėti.

“Aitvaras” nusipelno mūsų vi
suomenės paramos, nes jis yra 
lietuviškų jėgų junginys. Ir pro- 
fesijonalai pradeda mėgėjų teat
ruose. Aktoriui stebintis žiūro
vas yra geriausias atlyginimas. 
Be to, teatras ateina į talką lie
tuviškai šeimai, šeštadieninei 
mokyklai, jaunimo organizaci
joms.

Šauliai turėjo nemažai teatrų 
Lietuvoje. Jų pastangos remti
nos išeivijoje. J. Augutis

Dailininkas Viktoras Vizgirda Pakelė Akrilika 1972

Kauno meno tradicijas tęsiant
Dailininko Vizgirdos paveikslų paroda Toronte

TELESFORAS VALIUS
Toronto lietuvių visuomenė 

jau kuris laikas gėrisi dažnomis 
dailės parodomis. Turint keletą 
parodų salių, susidaro palankios 
sąlygos ne tik Toronte bei apy
linkėse, bet ir kitur gyvenan
tiems dailininkams.

Eilė parodų buvo čia sureng
ta ir JAV gyvenančiųjų dailinin
kų. Gal pripuolamu sutapimu 
penkios (ar daugiau) parodos 
buvo skirtos Kauno meno mo
kyklą baigusiems dailininkams, 
kurių dailė kildinama iš institu
cijos, programinį savo charak
terį užbaigusios prieš maždaug 
35 metus.

Viktoras Vizgirda, atveždamas 
savo tapybos darbus į Prisikėli
mo Parodų salę, pratęsia Kauno 
sentimentą, kuris tampriai sie
jamas su to laiko institucijoje 
puoselėtomis dailės metodiko
mis, technikomis, programomis, 
o labiausiai su pasirinktos studi
jos vedėjo erudicija, jo bran
gintomis vertybėmis.

Dail. Vizgirda studijas pradė
jo žymaus dailininko ir pedago
go Justino Vienožinskio piešimo 
kursuose, tęsė Kauno meno mo
kykloje taip pat pas Vienožins- 
kį. Taip pat studijavo Paryžiu
je, tarp kitų, ir pas spalvinin- 
ką bei šviesos ir šešėlio teore
tiką Andre Lhote. Grįžęs ilgą 
laiką mokytojavo provincijoje, 
vėliau Kaune. Nuo 1940 iki 
1944 m. vėlyvos vasaros (kai iš
vyko į Vokietiją) Vizgirda, ša
lia tapybos, daug laiko skyrė ad
ministracijos darbams, eidamas 
Vilniaus Dailės Akademijos in
spektoriaus, vėliau — direkto
riaus pareigas.

Vokietijoje 1946-49 m. Vizgir
da pradžioje vadovavo tapybos 
studijai, vėliau buvo administra
cinis direktorius Ecole des Arts 
et Metiers Freiburge. 1950 m. 
emigravo į Bostoną, JAV, kur 
gyveno iki 1975 m. rudens. Šiuo 
metu jis gyvena Cape Cod.

Nuo 1930 m. Vizgirda dalyva
vo nepriklausomųjų Lietuvos 
dailininkų draugijos “Ars” ko
lektyvo ir Lietuvos dailininkų 
sąjungos rengiamose parodose 
Kaune, Rygoje, Taline. Gyven
damas tremtyje, surengė paro
das Oldenburge, Hanau, Frei
burge, Amsterdame, Čikagoje, 
Toronte, Bostone, Los Angeles, 
Vašingtone ir kt. 1966 m. Vil
niaus dailės muzėjuje buvo su

rengta Vizgirdos Lietuvoje liku
sių darbų paroda, o 1967 m. iš
leistas Vizgirdos tapybos darbų 
(16 spalvotų) reprodukcijų ap
lankas.

V. Vizgirda bendrose lietuvių 
parodose yra gavęs premijas — 
1938 m. Kaune, 1948 m. Hanau, 
Vokietijoje, ir 1972 m. Niujor
ke.

V. Vizgirda tapyboje reiškia
si asmeninėmis savo charakte
ristikomis, kurios yra pastovios, 
randamos visuose jo gamtovaiz
džiuose, ar tai būtų Višakiu Rū
da, Žemaitija, Vilnius, Bosto
nas. Beveik toje pačioje kūry
bos filosofijoje ir net nedaug 
pasikeitusio drobės palytėjimo 
technikoje Vizgirda išliko savi
tas įžengęs ir į antrąjį kūrybinį 
pusšimtį. Jis nuolat aistringai 
sielojasi, jieško naujų išraiškos 
priemonių savo darbuose. 1930-

BALTIECIŲ PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Balandžio 3 ir 4 d.d. rengia

ma baltiečių filatelijos ir numiz
matikos paroda “Baltpex V” 
(Baltic Filatelic Exibition) To
ronto Prisikėlimo par. Parodų 
salėje. Atidarymas — balandžio 
3 d., 12 v. Įėjimas nemokamas.

Estija, Latvija ir Lietuva yra 
pagrobtos Sov. Sąjungos, šioje 
parodoje pamatysime laisvos 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos paš
to ženklus, pinigus ir daug kitų 
įdomių retenybių, kurias atveš 
žymūs mūsų filatelistai iš JAV.

Po Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 1918 m. gruo
džio 27 d. buvo išleisti pirmie
ji Lietuvos pašto ženklai. Jie 
buvo labai paprasti — spaus
dinti ant balto laikraštinio po
pieriaus. šiandien jie yra fila
telistų labai j ieškomi ir filate- 
linėse parodose gerai įverti
nami.

Vėlesnės Lietuvos pašto ženk
lų laidos jau spalvingesnės. Mū
sų dailininkų sukurtais pašto 
ženklais galime didžiuotis. Juo
se atvaizduoti Lietuvos kuni
gaikščiai — Gediminas, Algir
das, Kęstutis, Vytautas, Birutė 
primena garbingą mūsų praeitį. 
Vilnius, Trakai, Kaunas, Klai
pėda vaizdžiai mums parodo' 
trumpą laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą.

Gražia pašto ženklų serija bu
vo paminėtas kpt. S. Dariaus ir 
Itn. S. Girėno skridimas per At
lanto vandenyną. Lėktuvo “Li- 
tuanica” pervežti laiškai dabar 
puošia nevieno filatelisto albu
mo lapus. Felikso Vaitkaus skri
dimas per Atlanto vandenyną

Moksleivių ateitininkų žiemos kursuose Dainavos stovyklavietėje vakarinės 
programos teisėjai: kun. J. Staškus, R. Garliauskaitė, L. Mikulionis

Nuotr. A. Razgaičio

1976 m. tapybinio laikotarpio 
kūrybinė išraiška jo drobėse vis- 
dėlto buvo ir tebėra mažai pa
krypstanti į dešinę ar kairę kom
pozicijos, spalvų skalės pasirin
kime.

Jau prieš pasirinkdamas trem
tį, V. Vizgirda buvo susiforma
vęs dailininkas, pasižymįs drą
siu potepiu, spalvų atranka; 
ypač mėgo šaltas spalvas prieš
pastatyti išblukusiom ružavom, 
operuoti plačia skale violetinių, 
kurias dailininkas naudoja šil- 
tųjų-šaltųjų sąskambiuose gam
tovaizdžio, natiurmorto ir tapy
binėse portreto drobėse.

Sveikiname dail. V. Vizgirdą 
jo darbų parodos Toronte pro. 
ga, tikėdamiesi, kad menu bei 
sidominti lietuvių visuomenė 
supras ir įsigyvens į dailininko 
kūrybą, kurio tikslas ir yra bū
ti glaudžiame kontakte su vaiz
duojamuoju pasauliu.

1935 m. taip pat yra paminėtas 
specialiu ženklu.

Bus parodyti ir mūsų kaimy
nų pašto ženklai. Norėtume at
kreipti mūsų visuomenės dėme
sį, kad šią parodą pamatytų kuo 
daugiau lietuvių, ypač jauni
mo. Toronte jau nuo 1964 m. 
kovo mėn. veikia lietuvių filate
listų draugija. Norintieji įsi
jungti į tos draugijos narių ei
les galėtų tai padaryti parodos 
metu. Estai, latviai ir lietuviai 
turės po atsikrą stalą, kur bus 
pardavinėjami pašto ženklai.

“Baltpex V” proga yra išleis
ti specialūs vokai, kurie parodos 
metu bus antspauduojami spe
cialiu parodos štampu. Vokai, 
kurie eis per Toronto paštą, bus 
antspauduojami specialiu štam
pu. Kas norėtų tų vokų įsigyti, 
prašome kreiptis į P. Barbatavi- 
čių, 39 Thornback Dr., Scarbo
rough, Ont., MIG 2J7, Canada.
Vokų kaina — 15 et.; perėjusio 
per pašto sistemą su pašto ženk
lu — 35 et., 3 vokai — $1. K. K.
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C KULTMĖJE VEIKLOJE
VYSK. M. VALANČIAUS KON

KURSĄ, turėjusį pasibaigti š. m. ko
vo 31 d., Lietuvių Rašytojų Draugi
ja pratęsė iki š. m. lapkričio 1 d. Tai 
padaryta konkurso dalyvių pageida
vimu, kad jie turėtų daugiau laiko 
susipažinti su vysk. M. Valančiaus 
gyvenimu susijusiom istorinėm te
mom. Mecenatas dr. J. Lenktaitis 
premijoms yra parūpinęs: $1.000 — 
romanui, $500 — dramai, $250 — 
novelei. Visi šie veikalai turi at
skleisti vysk. M. Valančiaus veiklą, 
jo idėjas bei jų reikšmę mūsų tautai. 
Drama turi būti pritaikyta išeivijos 
teatrinėms grupėms, suvaidinama 
per porą valandų. Novelės ilgis — 
20-30 psl. Jai gali būti pasirinktas 
kuris nors vienas vysk. M. Valan
čiaus gyvenimo momentas, išryški
nantis jo idėjas. Rankraščiai, pasira
šyti slapyvardžiu, su autoriaus pa
varde bei adresu atskirame užklijuo
tame vokelyje siunčiami: Vysk. M. 
Valančiaus konkursui c/o Kultūros 
Židinys, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. 11207, USA.

DETROITO KULTŪROS CENTRO 
salėje kovo 27 d. bus pakartotas Či
kagoje įvykęs labai sėkmingas solis
tų D. Stankaitytės, St. Baro ir J. 
Vaznelio koncertas, kuriuo buvo pa
minėtas pirmasis Lietuvių Fondo su- 
telktas milijonas. Koncertą Detroite 
rengia Lietuvių Fondo vajaus komi-
tetas.

VYTAUTAS SMETONA, klevelan- 
dietis pianistas, vasario 13 d. suren
gė S. J. Bacho, L. Beethoveno, S. 
Prokopjevo, R. Schumanno kūrinių 
rečitalį Klevelando muzikos mokyk
los salėje. Po rečitalio jis išvyko į 
jaunųjų pianistų konkursą Dalias 
mieste, Texas valstijoje.

SUSITIKIMĄ SU N. JANKUTE- 
UŽUBALIENE Klevelando Lietuvių 
Namuose surengė moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai. Vakaro dalyvius 
su viešnia iš Čikagos supažindino 
studentė V. Lenkauskaitė. N. Jan
kutė paapsakojo įdomių nuotrupų iš 
savo literatūrinio kelio, skaitė “Var
pučių ravėtoją”, ištrauką iš knygos 
“Nuo devynių iki pirmos”, humoris
tinę novelę “Būdynė”. Programą pa
įvairino vietinių jaunųjų literatų kū
rybiniai bandymai, keletą dainų pa
dainavęs penkių studentų ir penkių 
studenčių choras, suorganizuotas Ri- 
tos čivaitės.

I BALTIETIŠKŲJŲ STUDIJŲ V 
a ^KONFERENCIJA gegužės 20-23 d.d.

įvyks Niujorke, Kolumbijos univer
sitete. Jos pagrindinė tema — “Bal
tiečių tautos ir jų kaimynai: sąveika 
su carine ir sovietine bendruomene”. 
Konferenciją rengia baltietiškųjų 
studijų AABS draugija ir Kolumbi
jos universiteto programa “Sovieti
nių tautybių problemos”, vadovauja
ma prof. E. Allwortho. AABS drau
gijos vadovų eilėse yra lietuviai pro
fesoriai R. Misiūnas, R. Šilbajoris ir 
E. Vaišnienė. Konferencijos rengėjų 
komiteto vicepirm. dr. V. Vygantas 
vadovauja lietuvių talkininkų gru
pei. Skirtingose diskusinėse šios kon
ferencijos grupėse bus skaitoma apie 
100 mokslinių darbų iš ekonomikos, 
politinių mokslų, istorijos, literatū
ros, tautosakos ir bibliografijos sri
čių.

KULTŪRAI REMTI DRAUGIJA 
Čikagoje išleis Toronte mirusio a.a. 
dr. Martyno Anyso atsiminimus “Ko
va dėl Klaipėdos”. Šį leidinį redaga
vo velionies dukra dr. Gražina Sla
vėnienė, talkinama kalbą taisiusio 
dr. A. Musteikio. Penkių skyrių įva
dą, apžvelgiantį ir atsiminimų turi
nį, parašė istorikas dr. Juozas Jakš
tas. Dr. M. Anysas 1934-1939 m. yra 
buvęs Klaipėdos krašto gubernatūros 
patarėju, 1935 m. — direktorijos na
riu, 1936-39 m. — Klaipėdos preky
bos instituto docentu. Jam gerai bu
vo žinomi anuometiniai įvykiai, lie- 
tuvių kova už Klaipėdą.

VV SYDNĖJAUS PLUNKSNOS KLU
BO pakviesta, paskaitą “Senovės lie
tuvių tikėjimas ir dievai” skaitė 
prof. dr. Marija vieš
nia iš JAV. Ji taipgi atsakinėjo į da
lyvių klausimus. Trumpą žodį tarė ir 
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
surengtame Vasario 16 minėjime. 
Prof. M. Gimbutienė dalyvavo Indi
joje įvykusiame archeologų suvažia
vime. Australijon atvyko per Tai- 
landiją ir Indoneziją.

K L E V E L ANDE PIRMUOSIUS 
ŽINGSNIUS pradeda prieš metus 
įsteigtas studenčių ateitininkių cho
ras “Nerija”, vadovaujamas Kleve
lando universiteto muzikos fakulteto
studentės Ritos Čyvaitės. Šiam nedi
deliam chorui, turinčiam tik 13 dai
nininkių, dainas harmonizuoja ar 
jas pritaiko pati jaunoji vadovė.
Klevelando Lietuvių Namuose įvy
kusioje Lietuvių Fondo popietėje 
“Nerija” atliko dviejų dalių progra
mą. Pirmojoj skambėjo mūsų liau
dies dainos, antrojoj — iš Lietuvos 
atkeliavusios estradinės kompozici
jos. Choro akompaniatorė yra D. Sa
kaitė, baigianti studijas Cincinnati 
konservatorijoje. “Nerijoje” dainuo
ja keturios poros sesučių — Rita ir 
Roma Balytės, Onytė ir Živilė Klio- 
rytės, Nijolė ir Viktutė Lenkauskai- 
tės, Ligija ir Vida Rociūnaitės, o 
prie jų jungiasi Daiva Bielinytė, Zi
ta Kripavičiūtė, Elenutė Razgaitytė, 
Ugnelė Stasaitė ir Danutė Sušinskai- 
tė.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
Dainavos stovyklavietėje šiemet 
įvyks rugpjūčio 8-15 d.d. Jos vadovu 
pakviestas čikagietis pedagogas Juo
zas Masilionis.

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUJE įvyko iš šio krašto kilusio vil
niečio dail. V. Gurskio paroda, ku
riai jis buvo pateikęs apie 20 tapy
bos darbų.

SOL. EDUARDAS KANIAVA, Vil
niaus operos baritonas, gastroliavo 
Leningrade ir Rygoje. Leningrado 
S. Kirovo teatre jis atliko žermono 
vaidmenį G. Verdi “Traviatoje”, o 
šio miesto koncertų salėje surengė 
savo solinį koncertą, talkinamas 
pianisto Ch. Potašinsko. Rygos te
atro jaunimo spektaklyje E. Kaniava 
dainavo Figarą G. Rossinio operoje 
“Sevilijos kirpėjas”.

KLAIPĖDIEČIAI DAILININKAI 
užmezgė kūrybinius ryšius su Lie
pojos dailininkais. Klaipėdos dra
mos teatre buvo surengta visą vasa
rį trukusi liepojiečio dail. A. Klavi- 
nio 27 tapybos darbų paroda. V. Kst.

LIETUVOS STYGINIS KVARTE
TAS, kuri sudaro K. Kalinauskaitė, 
E. Paulauskas, J. Fledžinskas ir R. 
Kulikauskas, grįžo iš gastrolių Uralo 
miestuose — Sverdlovske, Čeliabins- 
ke, Kurgane. Jų koncertuose skam
bėjo M. K. Čiurlionio, J. Brahmso, D. 
Šostakovičiaus kūriniai.

KLAIPĖDOS STATYBININKŲ 
KULTŪROS RŪMUOSE nuotraukų
parodą “Liaudies meno kūrėjai” su
rengė fotomenininkas B. Aleknavi
čius. Vienas šios parodos skyrius bu
vo skirtas liaudies meistrams, kitas 
— vokiečių sudegintam Ablingos kai
mui, kurį dabar puošia jų sukurtos 
medinės skulptūros.

JONIŠKYJE VIEŠĖJO Rygos ope
ros ir baleto teatro grupė, atvežusi 
G. Rossinio “Sevilijos kirpėją”. Fi
garo vaidmenį atliko baritonas V. 
Okunis, laimėjęs respublikinį ir visa
sąjunginį komjaunuoliškos dainos 
konkursą. Spektaklį dirigavo J. 
Lindbergas.

KOMPOZ. JULIAUS JUZELIŪNO 
amžiaus šešiasdešimtmetį vilniečiai 
paminjo jo baleto spektakliu “Ant 
marių kranto”. Sukaktuvininkas yra 
vienas žymiausių kompozitorių oku
puotoje Lietuvoje, sukūręs “Hero
jinę poemą”, siuitą “Afrikietiškieji 
eskizai”, “Pelenų lopšinę”, keletą 
simfonijų, “Koncertą vargonams, 
smuikui ir styginiam orkestrui”. Jis 
taipgi pagal V. Mykolaitį-Putiną su
kūrė ir operą “Sukilėliai”, kuri lig 
šiol tebėra nepastatyta. J. Antana
vičius, “Literatūros ir Meno” pusla
piuose nušviesdamas kompoz. J. Juo- 
zeliūno darbus, pagrindine “Sukilė
lių” nesėkme laiko kažkokias šios 
operos libreto klaidas. Atrodo, kom
partijoms cenzoriams nepatinka pa
triotinis “Sukilėlių” turinys. Prem
jeros nesusilaukė ir antroji kompoz. 
J. Juzeliūno opera “Žaidimas”, su
kurta pagal F. Diurenmato “Avari
ją”. Sukakties proga Maskvos augš- 
čiausiojo sovieto prezidiumas kom
poz. J. Juzeliūną apdovanojo “Dar
bo raudonsios vėliavos ordinu”.

ETNOGRAFINĮ LIAUDIES TE
ATRĄ Kupiškyje išgarsino “Senovės 
kupiškėnų vestuvės”, plokštelės pa
vidalu pasiekusios ir išeivijos lietu
vius. Su šio veikalo spektakliais se
nieji aktoriai ir dainininkai jau yra 
apkeliavę visą Lietuvą. Teatro reper
tuarą dabar papildė “šienpjovių dai
na”. Jos scenarijaus autorius ir reži- 
sorius yra teatro vadovas P. Zulonas, 
dailininkė — Kupiškio muzėjaus ve
dėja V. Rastenytė.

MUZIKAI IR POEZIJAI šiaulie
čiai skiria pirmąją kovo savaitę. 
Šiemet ji sutapo su koncertinės kul
tūros rūmų salės atidarymu. Joje 
skambėjo M. K. Čiurlionio, D. Šosta
kovičiaus, J. Brahmso, W. A. Mocar
to instrumentiniai kūriniai. Dramos 
teatras paruošė senovinės muzikos ir 
poezijos spektaklį “Vitorija”, S. 
Nėries kūrybos poetinę-dokumentinę 
improvizaciją “Kaip žydėjimas vyš
nios ...” Savaitės renginius papildė 
“Dainų-dainelės”’ konkurso dalyvių 
ir šiauliečių moksleivių koncertas.

VILNIAUS “AUŠROS” KLUBE 
įvyko rašytojo Jokūbo Skliutausko 
kūrybos vakaras. Jis yra gydytojas, 
pasižymėjęs dramos kūriniais, ke
lionių apybraižų rinkiniais. Trumpą 
įvadą į šio rašytoju tapusio mediko 
kūrybinę veiklą padarė literatūros 
kritikas S. Lipskis. “Aušros” klubo 
liaudies teatras suvaidino jo alego
rišką dramą “Daktaras Asklepijus”, 
novelės teatro aktoriai — novelę 
“Mylėjau jus taip švelniai” iš “Es
tiškų akvarelių”. Aktorė ir rež. K. 
Kymantaitė programą papildė “Se
na meilės istorija”. Vakaras užbaig
tas paties J. Skliutausko žodžiu.

CENTRINIS LITERATŪROS IR 
MENO ARCHYVAS surengė vilnie
čių susitikimą su dramos aktore 
Stefa Nosevičiūte, švenčiančia am
žiaus penkiasdešimtmetį ir sceninio 
darbo trisdešimtmetį. Su jos nueitu 
keliu dalyvius supažindino įvadinė 
teatrologo A. Guobio kalba, teatro 
istoriko V. Maknio prisiminimai, 
nuotraukų bei literatūrinės medžia
gos parodėlė. Sukaktuvininkė Vil
niaus dramos teatre pradėjo dirbti 
1945 m., jo dramos studiją baigė 
1948 m., Vilniaus universiteto isto
rijos ir filologijos fakultetą — 1950 
m. Ji taipgi yra režisorė, režisūros 
kursus baigusi 1952 m. Leningrade. 
Sceninę kalbą Vilniaus konservatori
joje dėsto nuo 1954 m., Vilniaus uni
versitete — nuo 1960 m. Yra sukū
rusi daug vaidmenų, režisavusi teat
ro spektaklių, radijo vaidinimų, 
daug kartų dalyvavusi meninio skai
tymo vakaruose. V. Kst.
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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 Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. »w- ■ roo o/nn 
M6H 1A8 • 532-3400

AKTYVAI — virš 9 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 7Vi% 
Ketvirtadieniais 10-7 Į depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 E asmenines ........................... 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto ................ 9Vž%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

AUTORITE SALES and
Telefonas 531-1305 1636

ir Bloor Autorite Garage,

SERVICE
Dundas St. W. 
296 Brock Ave. 
(tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO' 
Verslo bei pramonės pastatu elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
kq reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• R.RSP — registruotą

pensijų planą
° invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas,
District Manager
Canadian Premier Life

2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
balsuotojai, labai galimas daly
kas, nori susipažinti prieš dary
dami sprendimą rinkimuose. 
Taigi, jų reakcija gali būti ne
palanki opozicijai, ypač naujų 
rinkimų sprendimą nusvėru- 
siems liberalams. Dėl šios prie
žasties jų vadas S. Smith ėmė 
svyruoti. Balandžio 5 dieną 
pirmiausia bus balsuojama už 
liberalų vado S. Smitho pa
reikštą kritikos papildą, kuri 
rems socialistai. Jo pri
ėmimas, atrodo, yra neišvengia
mas. Priimtasis papildas tada- 
bus Įtrauktas Į socialistų vado 
S. Lewiso kritikos rezoliuciją, 
kurią turėtų remti liberalai. Jų 
vadas S. Smith dabar jau rezer- 
vuojasi teisę nebalsuoti už šią 
rezoliuciją, jeigu paaiškės bal
suotojų nepalankumas naujie
siems rinkimams, ir eiti prieš 
ankstyvesnį savo sprendimą, šis 
klausimas paaiškės balandžio 5 
d. Jeigu nepasitikėjimas konser
vatorių vyriausybe būtų nubal
suotas, parlamento rinkimai 
greičiausiai Įvyktų gegužės 20.

Ontario Ekonominės Tarybos 
atstovų metinėje konferencijoje 
žodi tarė buvęs federacinis fi
nansų ministeris J. Turner, iš 
kabineto pasitraukęs pernai ru
denį dėl nuomonių skirtumo su 
premjeru P. E. Trudeau. Savo 
kalboje jis pabrėžė kainų bei 
atlyginimų kontrolės būtinumą 
kovoje su infliacija. Pasak jo, 
federacinė antiinfliacinė pro
grama būtų buvusi veiksminges
nė, jei vyriausybė būtų užsal
džiusi kainas ir atlyginimus. To
kį pradinį žingsnį kovai su in
fliacija federacinio parlamento 
rinkimuose siūlė konservatoriai 
ir jų anuometinis vadas R. Stan- 
fieldas. Premjeras P. E. Tru
deau kainų bei atlyginimų už
šaldymą atmetė, galutinį spren
dimą paskirais atvejais palikda
mas Antiinfliacinei Tarybai. J. 
Turner kontrolę laiko psicholo
giniu sukrėtimu, pristabdančiu 
reikalavimus, bet ji negali būti 
palikta visam laikui. Jis taipgi 
pilnai tiki dabartine laisvo ūkio 
ekonomija, kuriai iš tikrųjų nė
ra geresnio pakaito, ši jo nuo
monė taip pat kertasi su prem
jero P. E. Trudeau, kuris jau 
yra pradėjęs kalbėti apie kaž
kokią savitvardos principais vei- 

i kiančią bendruomenę ir apie 
į laisvojo , ųkio,, tik ’ tariamą ’ lais

vumą.
Naująją Kvebeko parlamento 

sesiją sosto kalba atidarė šios 
provincijos gubernatorius H. 
Lapointe. Liberalų premjero R. 
Bourassos vyriausybės paruoš
toje kalboje nemažas dėmesys 
teko Britų š. Amerikos aktui. 
Reakciją, atrodo, išprovokavo 
federacinio premjero P. E. Tru
deau prasitarimas, kad šis aktas 
iš Britanijos Londono Otavon 
gali būti parsivežtas tik su par
lamento sutikimu, be atskiro su
sitarimo su provincijomis. Sos
to kalboje griežtai pasisakyta 
prieš šią mintį, nes toks atvejis 
sukeltų istorinį provincijų susi
kirtimą su Otava ir sudarytų 
grėsmę Kanados federacijai. 
Britų š. Amerikos aktas yra ne
oficiali Kanados konstitucija, 
paskirstanti federacinės ir pro
vincinių vyriausybių kompeten
cijas. Aktui Kanadon parsivežti 
premjeras P. E. Trudeau buvo 
gavęs principinį provincijų su
tikimą 1971 m. Viktorijos mies
te, Britų Kolumbijoje, įvykusio
je konferencijoje. Pasipriešino 
tik vienas R. Bourassa, reika
laudamas provincinės kontrolės 
socialinio saugumo programom. 
Dėl jo įsikišimo akto parsiveži- 
mas Kanadon vienbalsiu visų 
premjerų sprendimu liko neįgy
vendintas. Premjero P. E. Tru
deau prasitartas akto parsiveži- 
mas federacinio parlamento 
sprendimu bei jo reformos gali 
sumažinti provincijų teises ir 
padidinti federacines. Dėl šios 
priežasties su šia mintimi grei
čiausiai nesutiks ne tik R. Bou
rassa, bet ir kaikurie kiti pro
vincijų premjerai.

• BLOGA yra tik tada, jei tauta 
į visą jai daromą žalą nebereaguoja, 
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku 
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS

Gautas klaidžiojantis laiškas 
iš okup. Lietuvos K. Bubliaus- 
kui, gyvenusiam 126 Sunnyside 
Ave., Toronte. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Žymųjį teniso žaidėją V. Gerulaitį sveikina J. Duliūnienė Toronte po 
įtemptų varžybų

®ž>SPORTAS
Krepšinio žaidynės
Kanados sporto apygardos krepši

nio žaidynės vyrų ir jaunių A kla
sėse įvyks kovo 27-28 d.d. Toronte. 
Žaidynes rengti yra pavesta LSK 
Vytis ir PPSK Aušra. Jos bus Pri
sikėlimo salėje, 1011 College St., ir 
prasidės 9 v.r. Dalyvaus 5 vyrų ko
mandos ir 4 jaunių A komandos. 
Žaidynės bus pravestos dviejų mi
nusų sistemą pagal sekančią lentelę:

9 v.r. AUŠRA - VYTIS — jauniai 
JI

10.15 v.r. VYTIS - SAKALAS — 
vyrai VI

11.45 v.r. KOVAS - TAURAS —' 
vyrai V2

1.15 v.p.p. KOVAS - TAURAS — 
jauniai J2

2.30 v.p.p. AUŠRA - VI laimėtojai 
V3

4.00 v.p.p. VI pralaimėtojai - V2 
pralaimėtojai V4

5.30 v.p.p. JI pralaimėtojai - J2 
pralaimėtojai J3

Sekmadienio rungtynės įvyks Ana
pilio salėje 12.30 v.p.p., kurių eilė 
bus pranešta išvedus šeštadienio žai
dimų rezultatus.

Registracijos mokestis už žaidy
nes: vyrų ir jaunių A klasės — $20 
už komandą, moterų ir mergaičių 
klasės $15 už komandą, jaunių B, C 
ir D klasės — $10 už komandą. Visi 
žaidėjai turi būti užsimokėję ŠAL- 
FASS nario mokestį už 1976 m.: vy
rų ir moterų $2.50, jaunių A gimę 
1957-1959 m. $1.50, jaunių B gimę 
1960-1961m. $1.50; jaunių C gimę 
1962 ir 1963 m.Jir jaunių D gimę 
1964 ir jaunesni po $1.00.

Moterų ir mergaičių klasėse, da
lyvaujant tik dviem klubam, žaidynės 
bus balandžio 4 d. Anapilio salėje. 
Kitų klasių žaidynių laikas bus pra
neštas vėliau, susitarus su dalyvau
jančiais klubais.

Praėjusių metų laimėtojai prašo
mi atsivežti pereinamąsias taures. 
1975 m. laimėtojai vyrų klasėje — 
Aušra I v., Kovas — II; jaunių A — 
Kovas, jaunių B — Aušra, jaunių C 
— Vytis, jaunių D — Vytis, mer
gaičių — Vytis. Kadangi žaidynės 
vyksta Gavėnios metu, pasilinksmi
nimo vakaro nebus. Lietuvių Namai 
kviečia visus sportininkus atsilanky
ti į III a. menę, kur prie bufeto ir 
baro bus galima susitikti draugus 
ir praleisti vakarą.

ŠALFASS krepšinio ir tinklinio 
metinės žaidynės įvyks š.m. gegu
žės 8-9 d.d. Toronte. Organizacinis, 
varžybinis ir parengimų komitetai 
jau yra sudaryti ir salės išnuomotos. 
Smulkesnė informacija bus paskelb
ta vėliau. Kanados sporto apygarda
AUŠROS ŽINIOS

Moterų krepšinio komanda kovo

16 d. žaidė pusbaigmius su Police 
Association moterų krepšinio ko
manda ir laimėjo 46:31. Reikia lai
mėti du žaidimus iš trijų, kad patek
tų į baigmines rungtynes. Taškus iš
kovojo: D. Klimaitė 18, S. Ranonytė 
14, R. Breen-Birštonaitė ir L. Jull- 
Kėkštaitė po 6, R. Sapijonienė 2, Ra- 
monavaitė 0, J. Simonaitytė 0. Kovo 
30 d., 7.30 v. v., bus antrosios rung
tynės su ta pačia komanda. Sėkmės 
nugalėti “policiją”. V. M.

VYČIO ŽINIOS
CYO krepšinio pirmenybės pasi

baigė ir dabar laukiame baigminių 
žaidimų. Geriausiai žaidė jaunių A, 
18 m., komanda: iš 8 rungtynių 7 lai
mėjo ir 1 pralaimėjo. Krepšių san
tykis 263:186. Daugiausia prie lai
mėjimų prisidėjo R. Duliūnas 75. 
Jam gerai talkino K. Krawczyk 37, 
E. Sudeikis 20, P. Stauskas ir L. 
Kaknevičius. Komandai vadovavo E. 
Žalnieriūnas, talkinamas K. Kraw
czyk.

Jauniai C, 14 m., žaidė 12 rungty
nių, kurių 6 laimėjo ir 6 pralaimėjo. 
Jei komanda pateks į baigminius žai
dimus, tikimės ją pamayti baigmė
je. Prie komandos iškilimo daug pri
sidėjo treneris Arūnas Duliūnas. 
Jo pastangas tinkamai įvertino vi
suotinis Vyčio klubo susirinkimas. 
Jam daug talkino V. Grabauskas ir 
J. Karpis. Daug jaunų žaidėjų pada
rė žymią pažangą: A. Radzevičius 
75, E. Augaitis 13, P. Tutlys 12, A. 
Kišonas 16, V. Grabauskas 31. Labai 
daug tikimasi iš augštaūgių J. Zen
kevičiaus 55 ir J. Karpio 34.

Jauniai D, 12 m., nors nė vienų 
rungtynių nelaimėjo, tačiau padarė 
gerą pažangą. Šioje grupėje težaidė 
dvi komandos — Vytis ir St. Chris. 
Komandos vadovas J. Balsys koman
dą įstatė į tinkamas vėžes. Daugelis 
žaidėjų padarė žymią pažangą — G. 
Grabauskas 14, R. Karpis 6, J. Ažu
balis 7, A. Saplys 9, gerai baudas 
mėtė A. Balsys 18 ir visuomet labai 
judrus P. Bukauskas 3.

Mergaitės C, 14 m., žaidė 8 rung
tynes, kurių 2 laimėjo ir 6 pralai
mėjo. Komandos ramstis buvo A. 
Sinkevičiūtė 24. Jai gerai talkino R. 
Slapšytė 16 ir R. Baliūnaitė 10. Ko
mandai vadovavo M. Nacevičiūtė.

Jauniai D, 12 m. — North York 
21:16. Kad mūsų jauniausi krepši
ninkai daro pažangą, matyti ir šių 
rungtynių. St. Chris kviestiniame 
turnyre jie North York rinktinei 
aiškiai pralaimėjo, o neseniai įvy
kusiose rungtynėse tą pačią koman
dą nugalėjo. Žaidė: J. Ažubalis 6, 
A. Balsys 6, G. Grabauskas 10, P. 
Sukauskas 2, A. Saplys’ 2, R. ir P. 
Karpiai, Marcinkevičius. A. S.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

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

RUNNYMEDE — ANNETTE, atskiras plytų namas, 10 kambarių per 
3 augštus, 4 virtuvės, 3 prausyklos, 4 kambariai pirmame augšte su 
vonia, namas labai gerame stovyje, $10.000 Įmokėti.
WRIGHT — RONCESVALLES, gražus atskiras namas, 10 kambarių, 
arti Indian Rd., įmokėti apie $10.000.

HIGH PAKK, tributis — 14 kambarių per tris augštus, vandeniu 
šildomas; 2 garažai, arti požeminio ir Lietuvių Namų. Įmokėti apie 
$25,000.00.
JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti tik 
$5,000.00 savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti. Atvira skola.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /A įfo
TORONTO LIETUVIŲ * 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
91/2% už 2 m. term. dep.
83/ą% už 1 m. term. dep.
71/2% už taupymo s-tas
8,/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 12

IMA:

91/2% už asm. paskolas 

91/2% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, 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 ’*«

ED. 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)

H 13 Dundas St. W., Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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

CHQLKBn
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR 

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Skautų veikla
• Kaziuko mugė kovo 7 d. buvo 

sėkminga “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų vienetams bei tėvų komitetui. 
Draugovės papildė savo iždus už par
duotus rankdarbius, pyragus, riestai
nius, balionus ir daiktelius laimės 
šuliniuose. Šį kartą mugėje dalyvavo 
ir Ročesterio skautai-tės. Kaip sve
čiai, jie mugę ir atidarė. “Skautų Ai
do” įgaliotinės Toronte ps. B. Ąbro- 
maitienės iniciatyva jau kelinti me
tai iš eilės mugių metu lankytojams 
segamos širdelės, už kurias prašoma 
aukų savam laikraščiui, šiemet 
“Skautų Aidui” tokiu būdu surinkta 
$300.

• Staiga susirgus LSS pirmūnui 
v. s. P. Jurgėlai, turėjusi įvykti ko
vo 20-21 d. d. šventė su sueiga, pa
maldomis, arbatėle, knygos sutiktu
vėmis ir sol. G. Capkauskienės kon
certu atidėta rugsėjo mėn. pabaigai 
ar spalio pradžiai. Šventės rengėjų 
komitetas kovo 16 d. pasėdyje nuta
rė ankstyvą rudenį šventę rengti, 
nežiūrint į tai, ar pirmūnas v. s. P. 
Jurgėla į ją galėtų atvykti, ar ne. 
Tiksli tos šventės data bus netrukus 
paskelbta, kai tik bus susitarta dėl 
salių. Komitetas prašo nupirktus bi
lietus pasilaikyti, Bet tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių norėtų atsiim
ti pinigus, tesikreipia į s. L. Kali
nauską, 43 Glenlake Avė. Toronto, 
Ont., tel. 533-7506.

• Mindaugo dr-vės sueiga — kovo 
29 d., 7 v. v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. C. S.

• Vasario 29 d., iškilmingoje 25- 
rių metų sukaktuvinėje sueigoje 
įžodį davė astuoni vilkiukai: R. Dau-

Ateitinininkų žinios
“Ateities” žurnalas, minėdamas 65 

m. sukaktį, paskelbė jaunimo kūry
bos konkursą. Bus vertinama iki š.m. 
rugsėjo 15 d. žurnalui atsiųsta stu
dentų ir moksleivių proza, poezija, 
rašiniai, veiklos aprašymai, interviu- 
pokalbiai ir fotografijos. Konkurso 
premijoms pinigus jau atsiuntė ar 
pažadėjo: “Gajos” korporacijos cent
ro valdyba — $200, Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos centro valdyba — 
$200, dr. R. ir Gr. Kriaučiūnai — 
$100, dr. J. Gliaudelis — $50, J. Šva- 
baitė-Gylienė — $50, Bostono ateiti
ninkų sendraugiai — $50. Visiems 
rėmėjams labai nuoširdžiai dėkoja
me.

Kreipiamės į galinčius, prašydami 
tapti paskutinės premijos ($50) me
cenatu. Taip pat kreipiamės į jauni
mą siųsti žurnalui savo kūrybą.

“Ateities” redakcija
Ateitininkų studentų ir sendrau

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

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

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
gfį* Toronto Real Estate Board narys
ĮĮĮĮĮ 1055 Bloor Street West

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

Rezidenciniai — 
komerciniai — 
investaeijos — 
mortgičiai — 
įkainojimas — 
namų drauda

ginis, A. Karosas, R. Klevinskas, V. 
Lukošius, A. Nausėdas, A. Petrulis, 
J. Sinkevičius, K. Šturmas. Į skau
tų kandidatų eiles įsijungė R. Kar
pis, A. Slapšys ir P. Sukauskas. Eg
zaminus į II patyrimo laipsnį išlaikė 
R. Kalendra ir R. Garbaliauskas. Mo- 
delisto specialybę įsigijo R. Karpis.

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

Vyt. V. Girdauskas

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075



Čikagos lietuviui horizonte
..................................  VLADAS RAMOJUS

PLAČIUOSIUOSE VANDENYSE
Kovo 5 d. Museum of the Contem

porary Art buvo atidaryta abstrakti
nio meno paroda. 200 Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenančių dailininkų at
siuntė 3,000 savo darbų skaidrėse. Iš 
tų 200 dailininkų specialistai atrin
ko tik 14, jų tarpe ir Kazį Varnelį. 
Jo pavardę, šalia kitų, minėjo ir di
dieji Čikagos dienraščiai kultūri
niuose prieduose, o “Chicago Sun- 
Times” kovo 8 d. laidoje įdėjo ir K. 
Varnelio abstraktinio paveikslo “Lo
tos” nuotrauką, vienintelę iš parodo
je išstatytų 200 kūrinių. Sausio mėn. 
dail. K. Varnelis Illinois-Indianos 
valstijų keliaujančioje parodoje, su
rengtoje JAV nepriklausomybės 200 
m. sukakties proga, laimėjo 1,000 
dol. premiją. Kovo 22 d. abstraktistų 
dailininkų grupės “Penki” paroda 
buvo atidaryta Čikagos vidurmiesty- 
je. Joje dalyvauja ir K. Varnelis, ši 
grupė, kaip viena pajėgiausių, yra 
gerai užsirekomendavusi Amerikos 
vidurio rajone.

Dail. K. Varnelis su žmona, kiek 
laikas leidžia, mielai dalyvauja ir 
lietuvių kultūriniame gyvenime ir 
turbūt skaito “Tž”, nes kada jį tik 
paminiu šioje skiltyje, susitikęs vi
sada padėkoja.

Supažindinti skaitytojams su to
kiais menininkais, kaip Kazys Var
nelis, kiekvienam spaudos darbuoto
jui yra didelis malonumas. Nėra daž
ni individai mūsų visuomenėje to
kios kultūros, takto ir lietuviško nuo
širdumo žmonės, kaip dail. K. Var
nelis ir jo žmona. Taip pat reikia ne
užmiršti, kad Museum of the Con
temporary Art surengtas šaunus M. 
K. Čiurlionio minėjimas daug pade
dant dail. K. Varneliui. Pradėjęs sa
vo karjerą kaip religinio meno ats
tovas, dail. K. Varnelis jau išplaukė 
į plačiuosius vandenis kaip abstrak
to kūrėjas.

PREMIJA J. DAUŽVARDIENEI
Lietuvių Fondas, žengiantis antro

jo milijono keliu, šiomis dienomis 
padarė staigmeną — paskyrė $1,000 
premiją labiausiai pasižymėjusiam 
asmeniui lietuviškoje veikloje ir 
taip pat informuojančiam kitatau
čius apie okup. Lietuvos padėtį bei 
ten gyvenančių lietuvių vargus kie
toje rusų priespaudoje, ši premija 
paskirta Lietuvos gen. konsulei Či
kagoje J. Daužvardienei. Premija 
daugiau įvertina ne tiek jos konsu
linį darbą, kiek veiklą kaip aktyvios 
lietuvių tautinės bendruomenės na
rės. “Tž” skaitytojams gal mažai ži
noma, kad J. Daužvardienė yra gi
musi JAV, čia užaugusi bei išsimoks
linusi ir Lietuvos visai nemačiusi. 
Bet ji kalba lietuviškai taip, kaip 
kiekvienas Lietuvoje užaugęs atei
vis, dar nesuspėjęs įvesti anglicizmų

LOS ANGELES, CALIFORNIA
RAŠYTOJAS J. ŠVAISTAS (gi

męs 1891 m.) vasario mėnesio pabai
goje, vos pasveikęs po gripo, savo 
kieme ir sodelyje pjovė žolę su ran
kiniu dalgiu, kaip seniau buvo dir
bama Lietuvoje. Vienoje vietoje bū
ta storų žolių, susispietusių apie 
kupstelį. Įrėmė dalgiakotį į krūti
nę, ir staiga . .. triokšt! Pasirodė, 
lūžo trys šonkauliai. Nemalonu, gali 
tik ant vieno šono miegoti. Kai nu
vykau aplankyti kovo 7 d., radau jį 
garaže.

— Ką dirbi, Juozai? — paklau
siau. 

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 market
335 Roncesvalles Ave., . . „r 1OEO 
TORONTO, ONTARIO 1 C8> B
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

įvairūs siuntiniai ir 
£ j Lietuvą, Latviją, Estiją,IT Ukrainą, Sov. Sąjungą

paprastu ir oro paštu
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% 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

į gimtąją kalbą. Kol buvo gyvas 
veiklusis konsulas dr. P. Daužvardis, 
J. Daužvardienė buvo nepamainoma 
konsulo talkininkė ir aktyvi narė 
kiekvienoje svarbesnėje lietuvių 
veikloje. Abu Daužvardžiai buvo til
tas, jungiantis ankstyvąją ateivių ge
neraciją ir jų vaikus su šio pokario 
ateiviais. Kai dr. P. Daužvardis mi
rė, ant J. Daužvardienės pečių tebe
gulėjo ne tik tol sąžiningai nešta 
visuomeninio darbo nemažėjanti naš
ta, bet ir užgulė naujos konsulės pa
reigos. Tą krūvį ji sąžiningai neša 
jau 7 metai. Dažnai jos darbo diena, 
prasidėjusi ankstų rytą, baigiasi 
prieš pat vidurnaktį. Ji visą tą dar
bų bei pareigų krūvį neša su šyps
niu lūpose, visada būdama geros 
nuotaikos. Tai tikrai retai mūsų vi
suomenėje sutinkamas reiškinys. 
Sužinojus apie premijos paskyrimą 
konsulei J. Daužvardienei, visą susi
skaldžiusią Čikagos lietuvių visuo
menę nušvietė džiaugsmas, nes Lie
tuvos gen. konsule priešų neturi. Vė
liau su konsule J. Daužvardienė “T. 
Ž.” padarysiu ilgesnį pokalbį. Pre
mija konsulei J. Daužvardienei bus 
įteikta balandžio 4 d. specialiai ren
giamame bankete Tautiniuose Na
muose. Banketą rengia Čikagos Mo
terų Federacija, talkinama kitų or
ganizacijų.

LANKĖSI KUN. J. KUBILIUS
Kovo 7 d. vėl minios lietuvių ir jų 

draugų užtvenkė Jaunimo Centrą, 
kur Čikagos skautai turėjo metinę 
Kaziuko mugę. Ją rengė keturi Čika
gos lietuvių skautų tuntai ir Akade
minis Skautų Sąjūdis, mugėje par
davęs daug lietuviškų knygų, ypač 
skirtų jaunimui, ir plokštelių. Kai 
10 v. r. pro ilgas, tankias ir draus
mingas uniformuotų skautų sargy
bas oficialiai atidaryti mugės žengė 
Lietuvos gen. konsule J. Daužvardie
nė su vyr. skautininkais, skautinin
kais ir kitais palydovais, šalia kon
sulės pamatėm ir senokai Čikagoje 
matytą svečią, Jaunimo Centro rū
mų statytoją kun. J. Kubilių. Jis, 
grįždamas iš poilsio Arizonoje, su
stojo savo statytuos rūmuos gražiai 
atrodantis, saulės nudegintu veidu 
ir gerokai atjaunėjęs. Visiems jį ma
čiusiems buvo maloni žinia, kad gy
venimas ramioje Aušros Vartų para
pijoje Montrealyje smarkiai sustip
rino jo sveikatą, kurią rūpesčiai 
Čikagoje buvo gerokai pakirtę. Kai- 
kas prasitarė, kad kun. J. Kubiliui 
jau laikas vėl grįžti į Čikagą, į smar
kiai padidėjusį Jaunimo Centrą. 
Kiek liūdnesnė žinia iš Klevelando: 
liet, jėzuitų provincijolas ir buv. 
Jaunimo Centro direktorius kun. G. 
Kijauskas vėl netikėtai susirgo ir 
yra gydomas ligoninėje. Čikagoje gy
venantieji jo draugai linki sveikatos 
ir Dievo palaimos.

— Viską, kas reikalinga. Čia, ma
tai, dedu paveikslo rėmams stiklą, O 
čia padarytas pastovas galąstuvui, 
čia vežimėlis dviem ašim. Tas ašis 
susiradau išmestas kaimynų, čia ma
lūnėlis, čia ...

Puikiausiai prižiūrimas sodelis su 
vaisiniais medžiais. Paukščiai tupinė
ja šakose. Juodplaukis šunelis tuoj 
man atnešė teniso sviedinėlį. . .

Juozas Švaistas dabar rašo istori
nį romaną ir man nusakė turinį. La
bai įdomiai skamba. Gi Bronys Raila 
rašo apie 85 metus sulaukusį Juozą.

Kęstutis Gardinas

Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese buvo laiko ir pajuokauti. Nuotraukoje — argentiniečiai Ricardo su Juozu 
Deveikiu Brazilijoje Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

<6 SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ INSTITUCIJOS buvo labai gražiai sutvarkę savo tė-

TELEFONŲ KNYGOJE
. Visiems jau gerai suprantama, kad 

įvairiose gyvenimo veiklos šakose, 
kaip ekonomikoje, politikoje, pre
kyboje ir t.t., “visual presence” ar
ba “pastebimas buvimas” atlieka ne- 
paprasati svarbų viadmenį, nes vi
sais atvejais, visuose frontuose per 
“visual presence” pažymimas egzis
tavimo faktas, nurodomos informaci
nės galimybės.

Žvilgtelėjus į Toronto miesto te
lefonų knygos skyrių, pažymėtą rai
de “U”, rasime 19 cm. ilgio ukrai
niečių bendruomeninių, kultūrinių, 
spaudos, verslinių ir kitokių institu
cijų. Visos išvardintos institucijos 
prasided su “Ukrainian”. Ar jos tik 
telefonų knygai taip surašytos, ar 
realiai taip vadinasi, man nežinoma. 
Bet ir tai jau svarbu. Betkam, jiėš- 
kančiam specifinių kontaktų su uk
rainiečiais Toronte, nėra jokio var
go juos rasti.

Žvilgterėjus į “L” raidės skyrių, 
matyti tikrai trys lietuviški įrašai su 
“Lithuanian”, įskaitant komunistus. 
Ir tai Kanados lietuvių “sostinėje” 
Toronte, kur yra KLB tarybos-valdy- 
bos būstinė, kur žymiausio Š. Ameri
kos lietuvių savaitraščio redakcija ir 
spaustuvė, lietuvių centrai, eilė pa
rapijų, bankelių, organizacijų!

Pradedant su Lithuanian-Cana
dian Community National Executive, 
Lithuanian Weekly “Tėviškės žibu
riai”, Lithuanian parish, Lithuanian 
Radio Hour, Lithuanian Kindergar
ten, Lithuanian Scouts, Lithuanian 
šauliai, Lithuanian Credit Union etc. 
-ir baigiant Lithuanian St. John’s 
Cemetery, galėtų sudaryti ilgą eilę. 
Tai būtų ne vien konkretus įrody
mas mūsų konkretaus gyvastingumo, 
bet ir labai paprastas nekomplikuo
tas lietuvių egzistavimo liudijimas, 
kad nesame ir nenorime būti mažai 
kam žinoma etninė pabira, kurios 
reprezentacinių įstaigų reikia “su 
žvake” ar per antraeilius kontaktus 
jieškoti po įvairiausiais pabirusiais 
pasivadinimais, jei jie iš viso įrašyti 
telefonų knygoje.

Edmundas Petrauskas
DAINOS IR VARGAS

Kaikurie užsienio lietuviai, lan
kęsi Vilniuje ir matę dainų šventę, 
vienašališkai aprašinėja savo įspū
džius, nes matė tiktai vieną medalio 
pusę. Jie nematė kaip gyvena pa
vergtos Lietuvos darbininkai, ypač 
pensininkai. Yra tokių, kurie gauna 
tik 12 rb. į mėnesį. Aš dirbau pa
vergtoje Lietuvoje gatvės valytoja 
15 metų ir žinau kaip žmonės suva
romi į dainas, festivalius, kolchozus. 
Jūs, nuvažiavę į Vilnių, džiaugiatės 
dainomis, bet kodėl užmirštate, kad 
okupuotos Lietuvos kalėjimai pilni 
nekaltų tautiečių, kad psichiatrinėse 
ligoninėse kankinami mūsų žmonės?

Lanko užsienio lietuviai IX fortą 
Kaune. Jie ten turėtų klausti kas 
dėjosi Mickevičiaus gatvėje, kur ka
pai ten nukankintų. Ten kasdien 
buvo kankinami šimtai nekaltų liet- 
tuvių. Ištisas dienas aš ten prary- 
mojau, kol suradau savo vyrą. Tai 
baisus Kauno kalėjimas.

1976 m. sausio 1 d. “G. Krašte” 
rašo Jonas Keraminas iš Niujorko, 
kad buvęs Panevėžyje ir matęs te
atrą. Bet kodėl neaplankė Kubi
liūnų (Motiejaus, Petro) ūkio? Jie 

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

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

Telefonas 
231-6710

YBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z 
Toronto, Ontario M6R 1x3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti 

teT5335531 
mm 11 v. r iki 7 v. v.

viškę, kurios sodų vaisiai gaivino 
sergančius.

Ir iš viso pavergtos Lietuvos lan
kytojai mato naujus pastatus, kelius, 
teatrus, festivalius, bet nemato 
paprastų žmonių gyvenimo, jų vargo.

H. Viluckis
NETIKSLUMAS

“TŽ” 10 nr. yra žinutė apie a.a. 
kun. dr. Joną Petraitį. Pažymėta: 
“Velionis gimė 1912. V. 1 Jurbarke.” 
Anksčiau “Drauge” buvo parašyta, 
kad kun. dr. J. Petraitis gimė Sta
kiuose. Iš tikro jis gimė Pamituvio 
k., Stakių parapijoje.

Pusbrolis D. Giedraitis

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti 
įpėdinius. J. ERETAS

Sudbury, Ontario
SUSIRINKIMAS. Vasario 22 d.“Ge- 

ležinio Vilko” žvejų ir medžiotojų 
klubo visuotiniame susirinkime, se
najai valdybai iš pareigų atsisakius 
ir nebesutikus kandidatuoti, išrink
ta nauja valdyba sekantiem trejiem 
metam. Ji pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Jonas Remeika, sekr. Eugeni
jus Paulauskas, ižd. Antanas Gatau- 
tis, kand. Vladas Kriaučeliūnas, spor
tinio šaudymo vadovu Kęstutis Po- 
derys. Revizijos komisija: Juozas 
Staškus ir Juozas Kručas. Išreikšta 
nuoširdi padėka senajai valdybai už 
darbštų ir pavyzdingą klubo reikalų 
tvarkymą. Naujoji valdyba praneša, 
kad metinis klubo balius įvyks 1976 
m. gegužės 1 d. suomių salėje, 195 
Spruce St., ir kartu maloniai kvie
čia visus narius dalyvauti bei pasi
kviesti svečių. Bus pilnas bufetas, 
muzika, taurių įteikimas, loterija ir 
kitos įvairybės. Svečiam įėjimas — 
$3 asmeniui. Visais klubo reikalais 
kreiptis, korespondenciją ir laiškus 
siųsti: J. Remeikis, 305 Nelson St., 
Sudbury, Ont. P3B 2N7. Valdyba

St» Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-to psi.)

TIKINČIOSIOS LIETUVOS 
DIENOS proga surinkta per $500. 
Jei pvz. Torontas aukotų, kiek St. 
Catharines, tai turėtų surinkti $25.- 
000.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖJE 
skautai dalyvavo pamaldose su savo 
vėliava. Iškilmingos sueigos metu 
davė gana ilgą programą, kurios me
tu turėjo progos pasireikšti ir patys 
jauniausi. Daivos šetikaitės paskai
ta buvo gerai paruošta ir gana išsa
mi. Programai pasibaigus, įvyko tra
dicinė Kaziuko mugė, šeimininkių 
paruošti skanūs valgiai išnyko be
matant. Išnyko ir riestainiai, nes da
lyviai juos pirko sąvaromis.

LATVIU PIANISTO Arturo Ozo- 
linš koncertas Brocko universiteto 
auditorijoje praėjo su dideliu pasi
sekimu. Publika jį pagerbė atsisto
jimu ir ilgu plojimu. Ta pat proga 
įvyko ir latvių dailininkų paroda, 
nustebinusi paveikslų kainom — 
nuo 400 iki 1000 dol., už neperdi- 
džiausius paveikslus. Kor.

Rodney, Ontario
APYLINKĖS LIETUVIAI pami

nėjo Lietuvos nepriklausomybės 58 
m. atstatymo šventę vasario 28 d. 
Lietuvių Namuose. Minėjimą pra
dėjo apylinkės pirm. J. Statkevičius. 
Tylos minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Trumpą, bet labai 
kondensuotą paskaitą skaitė Andrius 
čerškus. Jis savo paskaitoje minėjo, 
kad norint išlaikyti lietuvybę svetur, 
reikia, kad šeimose būtų kalbama 
lietuviškai, kad jaunimas kurtų lie
tuviškas šeimas, nes šeima yra tau
tos pagrindas. Dr. V. Kudirkos šešta
dieninės mokyklos mokiniai pasiro
dė su tai dienai pritaikytais eilė
raščiais, skaitymais, muzika. Ypač 
gerą pažangą yra padariusi akordeo
nistė Audra Ciparytė, kuri skina lau
rus ne tik konservatorijoj, bet ir 
Kivanio klubo ruošiamuose jaunųjų 
akordeonistų pasirodymuose. Priimta 
Edvardo Cipario paruošta peticija 
Kanados užs. reikalų ministeriui. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

Jau kuris laikas apylinkės valdy
ba Vasario 16 minėjimą rengia kartu 
su Užgavėnių pobūviu. Rengiama 
šeimynišku pagrindu. Kažkodėl nuo 
šių metų pradžios Rodney apylinkė 
provincinės valdžios yra paskelbta 
“sausa” — negalima viešuose pobū
viuose vartoti svaigalų. Dėlto ir Už
gavėnių pobūvis turėjo apsieiti be 
“stipriojo vandenėlio”. Kad juos bū
tų galima vartoti, turės būti praves
tas balsavimas.

Užkandę įvairiausių valgių, daly
viai turėjo progos pamatyti filmą 
dar iš prieškarinių laikų, kurį atve
žė iš Toronto V. Matulaitis. Jis tik
rai vertas pamatyti, ypač jaunimui, 
kuris laisvos Lietuvos nėra matęs. 
Taip pat jis parodė ir kitą filmą apie 
šių dienų Lietuvą. V. Matulaičiui pa
dėka visų žiūrovų vardu.

Besidalinant įspūdžiais apie ma
tytus filmus, atsirado dar viena staig
mena, tai Matildos Ciparienės 80-sis 
gimtadienis. Jai palinkėta sulaukti 
100-jo gimtadienio. Ji šiuo metu gy
vena pas Stasę ir Praną Gaidauskus.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
V. Andriulionis ___ ... ..........$20,00
O. Budreikienė ____ _______ 5^00
V. Bukota_________ _______ 3,00
A. Danėnienė _____ ...... .. ... 10,00
J. Ciparis ............ ..... .............. 10’00
R. Čeponis_____ .-.__ ....._____ 5’00
K. Gaputis ________ ____20,00
A. Grigas ........  .. .... 10,00
S. Gaidauskas _____ ........... 5,00
P. Jocius _________ _______  20,00
V. Jokūbaitis ______ _______ 5,00
A. Kojelaitis ______ ... _____ 5,00
A. Kažemėkaitis ___ .............. 5,00
M. Kereševičius ___ _______ 10,00
Z. Mockus_____ __ . _______ 20,00
J. Nargelas _______ _______  10,00
V. Naruševičius ___ ........... 4,00
S. Paketūras 20,00
J. Rastapkevičius __ ____ __ 10,00
J. Statkevičius ____ 5,00
A. Starkus ............ .... 10,00
H. Žymantienė .................. ..... 10^00

Iš viso surinkta ..........  $222,00
J. Statkevičius

Ottawa, Ontario
SIUNTINIAI. 1976 m. sausio-vasa

rio mėn. Suvalkų trikampio lietu
viams iš Otavos išsiųsta 20 siuntinių. 
Ačiū centrinei Šalpos Fondo valdy
bai už piniginę paramą 100 dol. ir 
otavietėm už talką, ruošiant siunti
nius. P. Ancevičienė,

ŠF įgaliotinė

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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Pranešimuose... Cįy
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Diskusijos
Visi pranešimai buvo disku

tuojami kartu. Daugiausia dė
mesio susilaukė pranešimai apie 
Vasario 16 gimnaziją ir jauni
mą. V. Natkevičius dar pakarto
tinai pabrėžė pastangas pakelti 
mokinių skaičių. A. Lucas pa
ryškino jaunimo kongreso pla
ną. Jo nuomone, būtų labai ge
ra, kad pavyktų Įtraukti j ren
gėjų skaičių ir Anglijos lietu
viškąjį jaunimą. Tada kongresas 
galėtų būti pradėtas Londone, 
vėliau perkeltas Į Vokietiją, čia 
jos šiaurėje galėtų būti atliktos 
studijų dienos, kur nors Vokie
tijos viduryje kultūrinio lygio 
vakaras, o Muenchene galėtų 
įvykti kongreso uždarymas. Ta
rybos nariai skatino neužmiršti 
Vasario 16 gimnazijos. Žinoma, 
tai tėra pirmosios mintys kon
greso reikalu ir jos bus gvilde
namos toliau.

Apyskaitos ir sąmatos
1975 m. apyskaita buvo pa

tvirtinta, aptarti 1976 ir 1977 
m. veiklos finansavimo reikalai, 
ateities veiklos gairės, ypač re
miantis J. Baraso pateiktu pla
nu. Dr. J. Grinius pakartotinai 
priminė 50 metų sukaktį Kata
likų Bendrijos Lietuvos provin
cijos įsteigimo ir skatino ją Vo
kietijoje atitinkamai paminėti. 
K. Dikšaitis siūlė surengti dainų 
ir tautinių šokių šventę. Buvo 
taip pat visa eilė klausimų ir 
kitokių sugestijų.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

743-0100
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

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

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

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

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

TĄ INSURANCE
įJRESHER-DARAUSKAS agency 
-------------------------------------- —------ ltd.

Vedėjas — VALTERIS DREŠERIS Padėjėja — Alė Mikšienė

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

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

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

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

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

Rinkimai
Buvo šiek tiek stabtelta, j ieš

kant kandidatų ar bent vieno 
kandidato iš jaunimo tarpo į 
valdybą. Deja, surasti nepavy
ko. Jauniausias į valdybą išrink
tas yra 53 metų, o seniausias 74. 
Dabar Vokietijos LB valdybą su
daro: Jurgis Barasas — pirmi- 
nininkas, dr. Jonas Grinius — 
sekretorius ir Justinas Lukošius 
— iždininkas. Garbės teismo 
pirmininku išrinktas kun. Br. 
Liubinas, o nariais Alfredas Lu
cas ir Vytautas Svilas. Į kontro
lės komisiją išrinkti: Jaunutis 
Klimaitis, Fricas Skėrys ir Ri
čardas Tendzegolskis.

Pajieškojimas
Prašomas atsiliepti Kostas Eiman

tas arba apie jį žinantieji šiuo adre
su: Albinas Baranauskas, 6115 Mu
enster, Mozartstrasse 36, W. Germa
ny. Jieškomasis yra kilęs iš Kauno, 
gyvenęs Augsburge — Haunstetten 
stovykloje, emigravęs Kanadon. Ku
rį laiką gyveno Winnipege (Suite 
204, Devon Court, 376 Broadway 
Ave).

f MEDUS- | 
| reikalingas sveikatai V
| Natūralus, nepasterizuotas į
į Induose ar koriuose. z
| Iš bityno: 30 Dewson St., į
į Toronto 4, Ont. Y
? Eagles Nest t
? Telefonas 534-0563 ž

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

(prie Howard Park Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

_  * Namą — Gyvybės
$ T& vSe * 'Automobilių
< ★ Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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^Sveikinimas^^^^^

• dailininkui Tamošaičiui
MIELASAI PONE TAMOŠAITI,
Kūrybingo ir našaus gyvenimo septyniasdešimt metų 

sukakties dieną priimkite Lituanistikos Instituto prezidiu- 
' mo ir mano asmenišką nuoširdų pasveikinimą. Jūsų didžios 
’ vertės atliktieji darbai lietuvių menotyroje tėvynėje ir su- 
1 kauptų žinių skleidimas išeivijoje yra labai svarbūs dabar 
i ir išliks ateičiai. Lituanistikos Institutas ir lietuvių šviesuo-
> menė turi būti dėkinga Jums už šio instituto veiklos pratur

tinimą iliustruotomis paskaitomis mūsų suvažiavimuose ir 
straipsniais spaudoje. Jūsų talentu ir darbštumu lietuvių

' meno turtai pasidarė dar plačiau žinomi Kanados ir Ame- 
' rikos kitataučių visuomenėje.
' Linkime Jums, garbingasai kūrėjau, geros sveikatos- 
1 ir ištvermės dar daugelį metų kūrybingai atverti lietuvių
> meno groži pasauliui ir spinduliuoti savo asmenybės šviesa.
’ Su gilia pagarba,

Jurgis Gimbutas,
Lituanistikos Instituto pirmininkas

v * į SS MONTREAL®

Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Metinės rekolekcijos bus Di
džiąją Savaitę, pradedant D. Ketvir
tadieniu. Rekolekcijų vedėjas — 
kun. dr. Viktoras Rimšelis iš Čika
gos.

— Kovo 22 d. Sv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidotas a. a. Kazimieras 
Vilkas iš Hamiltono, kurį laiką gy
venęs Putname Matulaičio poilsio 
namuose.

— Parapijos choro repeticijos 
vyksta kas sekmadienį po 11 v. pa
maldų parodų salėje, šiuo metu pra
dedamos repetuoti naujos giesmės. 
Choro vadovybė prašo visus choris
tus uoliai lankyti repeticijas.

— Sekmadienį, balandžio 3, bus 
Gavėnios rinkliava “Share the Lent”. 
Dalis šios rinkliavos eina išlaikymui 
Šv. Augustino kunigų seminarijos, o 
kita — išlaikymui įvairių labdaros 
institucijų kituose kraštuose.

— Kovo 23, antradienį, 7.30 v.v. 
parapijos klebonijoje įvyko parapi
jos1 komiteto posėdis.

— Praėjusį sekmadienį KLB To
ronto apylinkės valdyba vykdė soli
darumo įnašų vajų.

— Persekiojamai K. Bendrijai Lie
tuvoje per KLK Centrą įteikta $600.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už Majauskų šeimos mirusius, 11 
v. už a.a. Juozą Siminkevičių ir už 
Paliulių šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio popietė

je dalyvavo apie 250 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: Eugenijus ir Irena 
Vilkai su sūnumi Vyteniu, dukteri
mis Alma ir Regina iš Valencijos, 
Kalifornijoj.

— Sekmadienį Karaliaus Mindau
go menėje įvyko metinis LN narių 
susirinkimas. Dalyvavo apie 400 as
menų. Valdyba ir revizijos komisija 
keičiasi rotacine tvarka. Šiais metais 
iš valdybos išėjo: V. Stanaitis, J. 
Skrebutėnienė, H. Steponaitis ir V. 
Dauginis. Jų vieton išrinkti: Audrius 
Šileika, Algis Senkus, Albina štuo- 
pienė ir Rimvydas Sonda. Įdomu, 
kad šiemet į LN valdybą kandidata
vo ir buvo išrinkti jaunesnės kar
tos atstovai. Revizijos komisija pali
ko ta pati.

— Ateinantį savaitgalį Toronte 
įvyks lietuvių sportininkų krepšinio 
turnyras. Ta proga kovo 27, šešta
dienį, 7 v.v., LN Gedimino pilies me
nėje numatomas sportininkų susiar
tinimo pobūvis.

— Atvelykio savaitgalyje, balan
džio 24 ir 25 d.d., Gedimino pilies 
menėje įvyks tapytojo-portretisto 
Vlado Vaitiekūno iš Čikagos meno 
darbų paroda. Ją globoja LN Moterų 
Būrelis.

— Lietuvos šaulių Sąjungos Trem
tyje suvažiavimas įvyks Toronto Lie
tuvių Namuose š.m. balandžio 24 ir 
25 d'd.

— Balandžio 6, antradienį, 5 v.p.p., 
LN pensininkų klubas rodys Gavė
niai pritaikytas skaidres.

— Lietuvių pensininkų klubas LN 
rengia 3 metų klubo sukakties proga 
pobūvį balandžio 27, antradienį. Re
gistruotis pageidaujama jau dabar 
LN pensininkų klubo patalpoje. Kai
na — $3.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už man suruoštą mergvakarį. 
Dėkoju už malonų ir nuoširdų pri
ėmimą, už tokias gražias vaišes ir 
puikias dovanas. Dėkoju visoms vieš
nioms, dalyvavusioms ir negalėju
sioms atvykti, už kraitį. Ačiū pa
mergėms ir gėlių mergaitei už jų 
dovanas ir dalyvavimą.

Ši popietė, kurią Jūs visos su 
manimi praleidote, man paliko la
bai malonų ir labai gilų įspūdį. Dar 
kartą nuoširdus ačiū.

Virginija Žiūraitytė

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

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kovo 19 d. palaidotas Juozas 

Kavaliauskas, 38 m. amžiaus; tėvams 
Juozui ir Onai, broliui Česlovui, dė
dei Vladui reiškiame gilią užuojautą.
— Kovo 16 d. palaidotas Liudas Sta- 
dis; žmonai Aldonai, dukrelėms Aud
rei ir Daivai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą,

— Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
proga surinkta ir jau pasiųsta religi
nei šalpai $1,225.00.

— Metinis parapijos susirinkimas
— šį sekmadienį, kovo 28, tuoj po
11.30 v. Mišių didžiojoj salėj, šalia 
įvairių pranešimų, bus rinkimai 10- 
ties naujų tarybos narių.

— Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pamokos — po 
10 v. Mišių.

— Metinės rekolekcijos bus balan
džio 4-11 d.d. Ves marijonas kun. dr. 
V. Rimšelis.

— Susikaupimas visam lietuviš
kam jaunimui — moksleiviams ir 
studentams bus balandžio 4 d., 5 v. 
p.p., mūsų šventovėje. Bus išpažin
tys, Mišios ir pamokslas.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už 
Juozą Martinaitį, užpr. S. Martinai
tienės; 8.3.0 v. — už Tatjaną Kati
lienę, užpr. J. K. šapočkinų; 9 v. — 
už Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervi- 
nienė.s; 9.20 v. — už Bernotaičių šei
mos mirusius, užpr. A. A. Bernotai
čių; sekmad., 8 v. — už Antaną 
Stauską, užpr. St. Liuimienės; 9 v. — 
už Steponą Juodikaitį, užpr. J. Juo- 
dikaitienės; 10 v. — už Juozą Simin
kevičių, užpr. P. Saplienės; 11.30 v.
— už parapiją; 7 v.v. — už Kostą 
Pranckčvičių, užpr. St. Pranckevi- 
čiaus.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Šią savaitę dėl mokyklų atosto

gų komfirmandų pamokų nebus. Se
kančios pamokos — balandžio 1 d.,
6.30 v.v.

— Pamaldos šį sekmadienį, 9.30 v. 
ryto.

— Choro repeticijos vyksta kas 
antradienį 8 v.v.

— Prisiminkite savo maldose mū
sų ligonius: Maksą Heikį, Eleną Gird- 
vainienę ir Kostą Kregždę.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame sol. V. Žie- 

melytei, “Gintaro” šokėjams ir Stp. 
Kairio muzikiniam vienetui, paįvai
rinusiems dail. A. Tamošaičio pa
gerbimą.

Taip pat nuoširdus ačiū J. Danai- 
čiui, nemokamai atspausdinusiam 
meniškus pakvietimus, ir gerbia
miems dalyviams už gausų atsilan
kymą.

Dail. Tamošaičiui 
pagerbti komitetas

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius kovo mė
nesi lankosi š. Amerikoje. Ka
nadoje — aplankė gimnazijos 
rėmėjus, bičiulius ir “TŽ” re
dakciją. Iš jo pareiškimų paaiš
kėjo, kad pagrindinis gimnazi
jos rūpestis šiuo metu — ma
žėjantis mokinių skaičius. Pasi
kalbėjimas su svečiu bus iš
spausdintas kitame “TŽ” nr.

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

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

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

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-2256.
SPRINGHURST BEACH parduoda 
mas pilnai apstatytas ir gerai izo
liuotas ant dvigubo sklypo (100’ x 
150’) vasarnamis: 4 kambariai ir vir
tuvė su visais patogumais, elektros- 
alyvos šildymas ir židinys. Tinkamas 
naudoti vasarą ir žiemą. Skambinti 
tel. 759-8118 Toronte.

►

Maloniai kviečiame atsilankyti j

dail. V. Vizgirdos
darbų

ir LITERATŪROS
• Parodos atidarymas — 5 v.p.p.
• Atidaro — dail. T. Valius

• Literatūros vakaras — 6 v.v.

PAfcOlM 

VAKARAI’* 

W ni IrllIFį ( Prisikėlimo
• Savo kūrybą skaito— | parapijos

kun. L. Andriekus, OFM 1 Parodų
Rengia — KLK Moterų Draugijos salėje. 

Prisikėlimo par. skyrius /

Dailės paroda ir literatūros 
vakaras rengiamas kovo 27, šeš
tadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Bus išstatyti dail. 
V. Vizgirdos paveikslai, apie ku
riuos žodį tars dail. T. Valius. 
Naujausią savo poeziją skaitys 
poetas Leonardas Andriekus, 
OFM, jau kelių poezijos rinki
nių autorius. Į šį vakarą jis at
važiuos su ką tik atspausdintu 
naujausiu poezijos rinkiniu “Už 
vasaros vartų”, kurį iliustravo 
dail. T. Valius, šį leidinį gali
ma bus ten pat ir įsigyti bei 
gauti autografą. Tame kultūri
niame vakare dalyvaus ne tik 
dail. V. Vizgirda, kun. L. And
riekus, bet ir rašytojas J. Jan
kus su dail. Alf. Dargiu iš Ro- 
česterio. Vakarą rengia KLK 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo sky
rius ir kviečia visuomenę da
lyvauti.

LN Moterų Būrelio metinis 
susirinkimas įvyks kovo 28, sek
madienį, 3 v.p.p., L. Namuose, 
Narės bei ponios, norinčios įsi
jungti į būrelio veiklą, maloniai 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba

Jurašai Toronte. Neseniai iš 
okupuotos Lietuvos atvykę me
nininkai — rašytoja Aušra-Ma- 
rija Jurašienė ir režisorius Jo
nas Jurašas pakviesti į Torontą. 
Anapilio taryba balandžio 17, 
sekmadienį, Anapilio salėje ren
gia su tiktu ves-koncertą. Kalbės 
apie dabartinį gyvenimą Lietu
voje abu Jurašai, o muzikinę da
lį, numatoma, atliks smuikinin
kai Mazurkevičiai, taip pat nese
niai atvykę iš okup. Lietuvos. 
Tai bus, galima sakyti, susitiki
mas su dabarties Lietuva.

— “Atžalyno” koncertas-ba- 
lius rengiamas gegužės 1 d. Pla
ti meninė programa bus atlikta 
West Park Secondary School sa
lėje, o balius su šokiais įvyks L. 
Namuose. Programoje dalyvaus: 
Hamiltono “Gyvataras”, Toron
to mergaičių oktetas, Stp. Kai
rio muz. vienetas ir trys “Atža
lyno” grupės.

Choras “Varpas” sparčiai ruo
šiasi savo tradiciniam pavasario 
koncertui, kuris įvyks gegužės 
8 d., 7 v.v., L. Namuose. Prašo
me visuomenę tą vakarą daly
vauti koncerte ir tuo paremti 
choro veiklą. Bilietai platinami 
rėmėjų būrelio narių ir choris
tu. Džiugu, kad choro eiles pa
pildė gražus jaunimo būrys. 
Prašome visus choristus uoliai 
lankyti repeticijas, nes iki kon
certo liko mažai laiko. Valdyba

Kompozitorius St. Gailevičius 
parašė muziką naujom lietuviš
kom Mišiom pagal kun. St. Ylos 
tekstą. Jas pradės repetuoti jo 
paties vadovaujamas Lietuvos 
Kankinių par. choras. Dar neži
noma kada pamaldų dalyviai 
pirmą kartą jas išgirs.

Baltiečių vakare Otavoje ko
vo 10 d., be jau skelbtų toron- 
tiečių pareigūnų, dalyvavo: gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, Bal
tiečių Moterų Tarybos pirm. Ir. 
Kairienė, St. Jokūbaitis, S. Ma
sionis, p. Masionienė, Audrius 
Šileika, p. Šileikienė, G. šernas, 
E. šernienė.

“Baltiečiai mato pavojų ato- 
lydyje” — rašo Sudburio dien
raštis “The Sudbury Star” kovo 
17 d. laidoje. Jis cituoja KLB 
pirm. J. R. Simanavičiaus kalbą, 
pasakytą baltiečių vakare Ota
vos parlamento rūmuose, kurio
je jis kvietė Kanados vyriausy
bę budėti ir padėti pavergtie
siems. Minėtoje informacijoje 
taip pat paminėtos min. J. Mun
ro ir prof. R. Vaštoko kalbos. 
Ta informacija, turimomis ži
niomis, pasinaudojo ir kiti laik
raščiai, nes CP agentūros buvo 
išsiuntinėta visos Kanados spau
dai.

Toronto ir Sudburio laikraš
čiai išspausdino CP agentūros 
žinią apie jaunuolį, policijos kal
tinamą įsilaužimu į vieną Toron
to sportinės aprangos krautuvę 
ir įkritusį keltuvo angon. Jau
nuolio pavardė skamba lietuviš
kai. Panašių pavardžių pastarai
siais metais spaudos puslapiuo
se pasitaiko ir daugiau (nusikal
timų atvejais).

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

a+a
Česlovui Valiukui
1 976 m. vasario 1 8 d. mirus, 

šiuo skaudžiu metu patyrėme daug meilės, nuoširdžios 
užuojautos ir pagalbos iš artimųjų, draugų bei pažįstamų 
Kanadoje ir JAV.

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. P. Ažubaliui, kun. 
J. Staškevičiui, Tėvui Eugenijui už iškilmingai atlaikytas 
šv. Mišias ir atliktas maldas ladotuvių namuose.

Nuoširdi padėka sol. V. Verikaičiui už giedojimą pa
maldų metu, J. R. Simanavičiui už pranešimą per radiją 
ir ypatinga padėka dr. G. Girdauskaitei už nuoširdų rūpini
mąsi velionies sveikata.

Dėkojame visiems, pareiškusiems mums užuojautą 
spaudoje ir žodžiu, atsilankiusiems koplyčioj, užprašiusiems 
šv. Mišias už velionį, atsiuntusiems gėles ir visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie paskutinės velionies kelionės į 
amžino poilsio vietą.

Ačiū karsto nešėjams ir visiems taip gausiai atvyku
sioms atsisveikinti ir palydėti a.a. Česlovą į amžinybės 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojam p. Derliūnienei ir visoms ponioms, 
prisidėjusioms savo darbu prie pusryčių paruošimo.

Ačiū visiems už viską!
Nuliūdę: žmona Joana

dukros Renata, Dalia ir Vita 
broliai ir sesuo Lietuvoje

Mielai Mamytei

A+A
ONAI MARCINKEVIČIENEI 

mirus Lietuvoje, sūnus — ALFONSĄ su šeima 

Toronte, PRANĄ ir KAZĮ su šeima Lietuvoje 

nuoširdžiai užjaučiame —

R. Dirvelis J. Aklys

J. Grybelis

Taikomosios dailės parodą ko
vo 21 d. mažojoj Anapilio salėj 
surengė Anapilio Moterų Būre
lis. Joje dalyvavo: Ksavera Bu
čienė iš Bramptono su kerami
kos kūriniais, Adelė Katelienė iš 
Toronto — su medžio šaknų 
skulptūromis ir meniškos foto
grafijos atstovai — Bronius E. 
Liškauskas iš Oakvillės, Kęstu
tis Poškus, Genė Valiūnienė, Al
gimantas Valiūnas, Auksuolis 
Valiūnas iš Toronto. Paroda bu
vo labai gražiai įrengta ir susi
laukė gausių lankytojų. Atidaro
mąjį žodį tarė kun. P. Ažuba
lis ir AMB pirm. S. Aušrotienė. 
Nors šios parodos dalyviai ne
pretenduoja į porfesijonalus, ta
čiau parodė stebinančiai gražių 
kūrinių. Tai, galima sakyti, nau
jai atrasti- talentai. A. Katelie
nė, tik prieš keletą metų atvy
kusi iš okup. Lietuvos, stebino 
medžio šaknų skulptūromis. 
Lietuvoje tik 6 mėnesius turėjo 
progos mokytis pritaikomojo 
meno Panevėžyje. K. Bučienė 
pradėjo reikštis keramikoje tik 
Kanadoje. Ji yra lankiusi įvai
rius meno kursus. Fotografai 
taip pat parodė, kad fotografi
ją galima pakelti iki meninio 
lygio. Jie pateikė nuostabiai 
gražių ir puikiai atliktų gamtos 
vaizdų, šis renginys parodė, kad 
mūsuose yra gražių talentų, dar 
neatskleistų visuomenei.

Nina ir Petras Balčiūnai ko
vo 20 d. atšventė savo 25-rių 
metų vedybinę sukaktį savo na
muose, dalyvaujant gausiam bi
čiulių būriui. N. Balčiūnienė 
yra gimnazijos mokytoja, dės
tanti chemiją ir dalyvaujanti 
liet, katalikių moterų veikloje. 
P. Balčiūnas yra modernios pra
džios mokyklos vedėjas. Jis da
lyvauja lietuvių bendruomenės 
veikloje ir Lietuvos Kankinių 
parapijos chore. Ilgiausių metų!

Visom progom suomių orkestras ^^RllHnilIP bfiar’’
Grojame tangus, valsus ir “Rock ’n Roll” O

L Toronte skambinti tel. 416-266-5078 arba 416-282-1843

Pavasario madų paroda, reng
ta Anapilio Moterų Būrelio di
džiojoj Anapilio salėj kovo 21 d. 
popietėje, susilaukė nemažo mo
terų ir mergaičių dėmesio. Bu
vo demonstruoti įvairūs apsiaus
tų ir eilučių stiliai. Ta proga 
gausios dalyvės, susėdusios prie 
stalų, vaišinosi kava bei pyragai
čiais.

Omeras Burzdžius yra Sheri
dan kolegijos Missisaugoje fo
tografas, aprūpinąs nuotrauko
mis kolegijos leidinius. Jis gy
vena Burlingtone, kur turi savo 
foto įstaigą (4291 Forsyth Blvd., 
tel. 639-5245). Daro vestuvių ir 
kitokių iškilmių nuotraukas, 
portretus ir 1.1. Jis yra buvęs 
“Gintaro” šokėjas ir jo rengi
niuose padaro gražių nuotraukų 
spaudai. Ir dabar jis priklauso 
“Gintaro” veteranų grupei, ku
ri ruošiasi dalyvauti tautinių šo
kių šventėje Čikagoje.

Algis Tribinevičius dirba mo
kytoju Orilijoj, kur VIII sk. dės
to geografiją. Jis yra baigęs Mac 
Master universitetą Hamiltone 
ir mokytojų kolegiją Toronte. 
Jo žmona yra Aldona Katelytė, 
medicinos sesuo, taip pat dir
banti Orilijoje. Jiedu kovo 21 
d. lankėsi Toronte ir padėjo 
Adelei Katelienei tvarkyti me
džio šaknų skulptūrų parodą. 
Abu yra “TŽ” skaitytojai.

Giedrė ir Rimas Paulioniai 
kovo 19 d. ankstyvą rytą susi
laukė naujagimės dukrelės Li
nos — sesutės Audrytei.

Kanados darbo įstaiga atida
ryta ir Mississaugoje (3025 Hur- 
ontario St., Mississauga, Ont. 
L5A 2H1). Darbininkai gali 
kreiptis į ją darbo jieškodami, 
o darbdaviai — darbininkų, 
įstaigos vedėjas — J. K. Wal
ters, telefonas - 279-4060 (darb
daviams tel. 622-9100).

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Š. m. par. k-tą sudaro: pirm.

L. Šimonėlis, J. Skučas, A. Zienka, 
A. Yonušas, G. McNamara ir J. Gar- 
gasienė.

— Tradicinė Kazimierinių vakarie
nė pasisekė labai gerai. Atsilankė 
apie 300 parapijiečių bei svečių. Va
karienės loterija davė $531 pelno. 
Bendras vakarienės pelnas — 
$1814,50. Vakarienės metu aukojo: 
P. Tamulis $80, C. Ambrasas $50, P. 
Šukys $50.

—- Šiais metais palaidoti 4 parapi
jiečiai: E. Tarasovienė sausio 3 d.,
M. Dubauskaitė sausio 14, J. Savic
kas vasario 23 ir Stef. Norgelienė 
kovo 16 d.

— Rekolekcijos mūsų šventovėje 
prasidės bal. 1 d. ir baigsis sekma
dienį 11 vai." pamaldomis. Pamoks
lai vakarais — 7.30, o po to Mišios. 
Rekolekcijas ves kun. J. Vaišnys, 
SJ, iš Čikagos.

— Mūsų šventovėje 11 v. pamaldų 
metu skaito lekcijas Vida Žitkutė ir 
Albertas Skučas.

— Parapijos komitetas ruošia iš
kilmingus Velykų ryto pusryčius 
tuojau po Prisikėlimo pamaldų par. 
svetainėje. Bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto. Visos sėdimos vietos bus 
numeruotos (bilieto numeris atitiks 
sėdimos vietos numerį), šeimininkės 
žada paruošti tikrai turtingus pusry
čius, kurie nieku nesiskirs nuo Ve
lykų ryto pusryčių, kuriuos turėda
vome Lietuvoje. Bilietai suaugu
siems — $3, jaunimui — $1.50.

— Kovo 14 d. parapijos svetainėje 
buvo suruoštas priešvestuvinis pobū
vis D. Kerbelytei, kuri išteka už č. 
č. Vasiliausko. Dalyvavo nemažai 
jaunimo, nes busimoji jaunamartė

Greitas ir tikslus patarnavimas!

c. i. b.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias š-tas .................. .6,0% Asmenines .................... ........ 11.0%
Taupomąsias š-tas.................. 8.25% Nekiln. turto ................ 10.75%
Term. ind. 1 m. .................. ...9.5% Čekių kredito ................ 12.0%
Term. ind. 2 m. ...................
Term. ind. 3 m.

9.75%
.10.0%

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

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

METINIS "PARAMOS" SUSIRINKIMAS
Didžiausio ir seniausio Kana

doje lietuvių bankelio “Para
ma” metinis narių susirinkimas 
įvyko kovo 14 d. Toronto Lietu
vių Namų Karaliaus Mindaugo 
salėje. Užsiregistravo ir balsavi
mo teisę turėjo 509 nariai. Val
dybos vardu kalbėjo pirm. V. 
Aušrotas ir ižd. H. Stepaitis. 
Jie savo kalbose pabrėžė nepa
prastai didelį bankelio augimą. 
Per 1975 m. aktyvas pakilo $2.8 
milijono arba 32,2%. Per pas
kutinius trejus metus bankelio 
aktyvas padvigubėjo, pakilda
mas nuo maždaug $6 milijonų 
iki beveik $12 milijonų. Ontario 
kredito kooperatyvų eilėje “Pa
rama” yra 40-ta savo didumu.

Kredito komisijos pranešimą 
padarė V. Petraitis, o revizijos 
komisijos — Aug. Kuolas.

Po pranešimų sekė gana 
energingi klausimai. Stebint iš 
salės atrodė, kad būtų pravartu 
lietuviškoje veikloje nedėti tiek 
liepsnos į klausimus, nes tada 
jie neapšviečia, o tik bereikalin-

Juozas žadavičius, Prisikėli
mo salės scenos apšvietimo tvar
kytojas ir įvairių darbų talkinin
kas, įsigijo nuosavybę Phoenixe, 
Arizonoje, ir ten įsikūrė. Toron
to bičiuliai kovo 13 d. jam su
rengė šaunias išleistuves Prisi
kėlimo salėje. Phoenixe lankėsi 
ir daugiau torontiečių — Pr. 
Dronseika ir kt.

Profesijonalų ir Verslininkų 
Sąjungos suruoštoje vakarienė
je kovo 20 d. L. Namuose daly
vavo apie 100 asmenų. Pagrin
dinę kalbą pasakė Ontario tei
singumo ministeris John P. Mac 
Beth, Q. C., M. P. P. Sąjungai 
šiuo metu pirmininkauja adv. G. 
Balčiūnas. Platesnis aprašymas 
— kitame “TŽ” nr.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai 

yra aktyvi Montrealio lietuvių veik
loje. Visos susirinkusios, kurių bu
vo apie 200, gražiai pagerbė savo 
tautietę. K. A.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena ir 
šv. Kazimiero atlaidai atšvęsti iškil
mingai, dalyvaujant gausiam parapi
jiečių skaičiui. Šv. Mišias atnašavo 
svečias pranciškonas kun. J. Bace
vičius, dalyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis. Šv. Mišių metu giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas muz. 
K. Ambrozaičio. Šiuo metu choras 
kviečia balsingus vyrus ir moteris 
padidint jo skaičių. Pamaldos be 
giesmės būna nykios. Kas gieda, dvi
gubai meldžiasi.

“Lito” valdyba nutarė padidinti 
nariams palūkanas už terminuotus 
indėlius ir taupomąsias sąskaitas. Už 
vienerių metų terminuotus indėlius 
dabar bus mokami 9.5%, už dvejų — 
9.75% ir už trejų — 10%. Už taupo
mąsias sąskaitas palūkanos padidin
tos iki 8.25% santaupoms nuo 1976 
m. sausio 1 d. Pirmieji šių sąskaitų 
$2000 turi gyvybės drauda, kurios 
premija “Litui” kainuoja papildo
mus 1.25%. Už einamąsias sąskaitas 
ir toliau bus mokami 6%, duodant 
nemokamai čekių patarnavimus ir 
palūkanas prirašant kas metų ket
virtį. Visi šie palūkanų padidinimai 
“Litui” kainuos papildomus $25,000. 
Tik dėl sėkmingai užbaigtų 1975 m., 
dar sėkmingesnių š.m. operacijų tai 
buvo įmanoma padaryti, nedidinant 
palūkanų už paskolas. “Litui” jau 
trūksta fondų paskoloms išduoti, to
dėl nariai kviečiami dar aktyviau da
lyvauti “Lito” apyvartoje perkeliant 
savo santaupas iš kitų bankų. Pr. R.

Tradicinė Kaziuko mugė, rengia
ma Montrealio skautų, bus kovo 28 
d., po 10 v. Mišių, AV par. salėje.

gai įkaitina. Tokių klausimų bu
vo tik keli.

Šiemet, kadencijom pasibai
gus, reikėjo išrinkti du narius į 
valdybą ir po vieną į kredito ir 
revizijos komisijas. Suskaičia
vus balsus paaiškėjo, kad susi
rinkimas išreiškė pasitikėjimą 
valdomiesiems organams, per
rinkdami V. Aušrotą ir St. Kuz
mą į valdybą, V. Petraitį į kre
dito, Aug. Kuolą — į revizijos 
komisiją.

Buvo ir vaišės. Balsų skaičia
vimo metu parodytas V. Matu
laičio filmas iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų.

“Parama”, skirstydama meti
nį pelną, niekad neužmiršta ir 
lietuviškos veiklos. 1975 m. 
įvairiems vienetams bei asme
nims paskirta pašalpa $6190. 
Štai ją gavusių sąrašas.

Maironio mokykla $1748, KL 
Fondas $200, Tautos Fondas 
$200, Romuva $200, skautai 
$200, ateitininkai $200, “Vytis” 
$200, “Aušra” $200, L. Vaikų 
Namai $200, Vasario 16 gimna
zija $500, “Varpas” $200, “Gin
taras” $200, Stp. Kairio muz. 
vienetas $200, “Atžalynas” 
$200, stipendijai $500, lit. kur
sai $100, “Aitvaras” $100, S. 
Kudirkos Fondas $100, K. Liet. 
Jaunimo Sąjunga $200, pas. liet, 
jaunimo kongresas $600, “Tė
vynės prisiminimai’” $200, L. 
Namų biblioteka $155, “T. Ži
buriai” $100, Maironio mokyk
los abiturientai $210, filatelistų 
draugija $50, “Gintaro” išvyka 
$150, neprikl. Lietuvos filmas 
$625.

“Parama” kasmet skiria vien
kartinę stipendiją $500 lietuviui 
studentui ar studentei, šiemet 
ji buvo paskirta Giedrei Pode- 
rytei iš Sudburio, studijuojan
čiai Laurentidų universitete. 
Jai čekį įteikė “Paramos” pirm. 
V. Aušrotas. Stebėtojas
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