
Įf TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI""i the lights of homeland
Nr. 18 (1369) 1976 BALANDŽIO - APRIL 29 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. 275-4672

Darbai ir paradai
Savame krašte išmokom ir dirbti, ir paraduoti. Taip yra 

visur — kas padaroma tyloje, parodoma viešumoje. Mokyklos ren
gia savo mokinių parodas, teatrinius vaidinimus, sportines žaidy
nes. Organizacijos rengia savo pasirodymus įvairiose srityse, 
atitinkamas šventes, kuriose atsispindi jų idėjos bei veikla, žodžiu, 
beveik kiekvienas gyvas kolektyvas kuo nors pasirodo visuomenei. 
Iš to matyti jų darbai. Yra betgi organizuotų telkinių, kurie viešais 
paradais rodo savo jėgą, organizuotumą ir tuo būdu kelia visuome
nės nuotaiką. Stipriausias tokio pobūdžio telkinys yra kariuomenė. 
Ji savo paradais demonstruoja krašto jėgą, apsiginklavimą, orga
nizuotumą. Visi didžiuodavomės nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės paradais, kuriuose aidėdavo orkesttai, blizgėdavo karių 
šalmai, imponuodavo gražiai uniformuotos, ritmiškai žygiuojan
čios jų gretos,' jojantys šaunūs raiteliai, riedantys šarvuočiai, 
skrendantys kariniai lėktuvai . . . Kaikas dabar sako, kad nepri
klausomos Lietuvos kariuomenė buvo gerai paruošta paradams, 
bet ne kovoms. Kiek čia tiesos, galėtų pasakyti nebent kariniai 
specialistai, bet šiaip ar taip Lietuvos kariuomenės paradai rody
davo visuomenei savo krašto karinę parengtį, jo valstybinį orga
nizuotumą, keldavo gyventojų nuotaiką, žadindavo patriotinius 
jausmus, o kariuomenėje ugdydavo drausmės bei tvarkos dvasią.* * *

Šalia kariuomenės turėjome karinio pobūdžio organizacijas — 
šaulius (sausumos, jūros, oro) bei jiems artimus skautus. Jie 
valstybinių švenčių ir kitom progom rengdavo savo paradus. Spor
tinės organizacijos taip pat žygiuodavo miestų gatvėmis gražiai 
pasipuošusius uniformomis. Tai buvo natūrali mūsų nepriklauso
mos valstybės gyvenimo dalis, kuri atspindėjo ir pačią veiklą — 
karinę, sportinę, pedagoginę. Bet ar visa tai derėjo perkelti išeivi- 
jon? Daugelis mūsų tautiečių iš inercijos bandė visa tai beveik 
mechaniškai persodinti į išeivijos gyvenimą, tačiau greit pastebėjo, 
kad neįmanoma. Dėlto karinės organizacijos transformavosi ir 
prisitaikė prie esamų sąlygų, nusižiūrėjusios į kitų tautybių 
panašius telkinis. Taip atsirado karo veteranai, šauliai, skautai. 
Prisitaikymas betgi nebuvo lengvas, ypač vyresniosios kartos 
žmonėms, įpratusiems veikti senųjų tradicijų ribose. Nesant savo 
krašto, negali būti ir savos kariuomenės. Dėlto buvę kariai, susi
telkę į savo organizacijas, turėjo pasitenkinti savitarpio pagalba, 
patriotine veikla bei karinės dvasios puoselėjimu, dalyvavimu 
kitose organizacijose. Panašiu keliu pasuko ir šauliai, tik jie stip
riai pabrėžė kultūrinę veiklą, kurį nesvetimą buvo ir Lietuvoje. 
Gal lengviausiai prisitaikė skautai, kurie, būdami tarptautinio 
sąjūdžio dalimi, rado gana palankią veiklos dirvą ypač pedagogi
nėje srityje. Nors tradicinėje jų veikloje yra ir karinio elemento, 
tačiau išeivijoje jis neturi galimybių išryškėti. Dėlto lietuviškoji 
skautija, ypač vyresnieji, reiškiasi daugiau vsuomeninėje veikloje.

Populiarus priekaištas karinio pobūdžio organizacijoms yra 
tas, kad jos, nesant savos valstybės, neturi veiklos pagrindo ir tik 
žaidžia ginklais, medaliais, uniformomis, paradais. Priekaištas, 
nors ir populiarus, bet nėra teisingas. Kaip jau minėta, jos rado 
naują pagrindą ir atitinkamai pritaikė savo veiklą. Taip yra ne 
tik su lietuvių karinio pobūdžio organizacijom, bet ir su kitų tau
tybių, atsidūrusių išeivijoje. Patirtis jau parodė, kad ir jos išeivi
jos gyvenime gali daug ką naudingo padaryti. Visdėlto, ypač 
vyresniosios kartos gretose, išliko pagunda pertempti paradų, 
medalių, uniformų . . . reikalą. Yra vietovių, kur karinių organiza
cijų nariai pasirodo viešumoje tiktai paradų bei medalių įteikimo 
atvejais, o tikros visuomeninio gyvenimo naštos vengia. Visuomenė 
gi iš jų laukia karinio ryžto lietuviškoje veikloje, kuri šiuo metu 
yra tikrasis frontas. Kai vis mažiau atsiranda veikėjų, drįstančių 
išeiti į pirmąsias linijas, daugiau ryžto turėtų parodyti buvę kariai, 
šauliai, skautų veikėjai. Jie yra pvz. pripratę žygiuoti paraduose, 
kuriuos čia reikėtų paversti demonstracijomis. Plačioji mūsų 
visuomenė nėra įpratusi dalyvauti viešose demonstracijose, dėlto 
sunku ją išvesti į gatves. Karinės mūsų organizacijos galėtų šioje 
srityje stipriai padirbėti ir ugdyti mūsų visuomenėje drąsą de
monstruoti. Be to, graži tų organizacijų misija būtų drausmės 
ugdymas mūsų visuomenėje, kurioje vis plačiau reiškiasi discipli
nuotumo stoka. Visuomenė, žinoma, nėra kariuomenė, tačiau ir 
joje turi vyrauti minimalinė tvarka. Drausmingi vienetai gali 
pozityviai prisidėti prie jos ugdymo.

Viršūnių byla

į Pasaulio įvykiai I
PARTIZANINIO KARO PAVOJŲ RODEZIJOJE IR PIETRYČIŲ AFRIKOS 
teritorijoje bando pašalinti JAV valstybės sekr. H. Kissingeris dvi. 
savaites truksiančia kelione į Keniją, Tanzaniją, Zambiją, Zairą, 
Ghaną,.Liberiją ir Senegaliją. Pagrindinis jo uždavinys — sustab
dyti politinę bei karinę Sovietų Sąjungos įtaką, rasti formulę, ku
ri Rodezijoje užtikrintų valdžios perdavimą negrų daugumai. Bal
tųjų rasistų premjero L Smitho vestosderybos su J. Nkomo vado
vaujama Tautinę Afrikiečių Taryba yra nutrukusios. Spėjama, 
kad Rodezijoje jau yra apie 700 negrų partizanų. Zambijos prez. 
K. Kaunda, lankydamas prezidentą S. Machelį, ragino Mozambiko 
visas pažangiąsias Afrikos valstybės remti partizaninį karą Rodei 
zijoje, nes ten pasiekta pergalė išlaisvins ir pietryčių Afrikos te

Federacinis transporto depar
tamentas 1972 m. be jokių var
žytinių pratęsė leidimą “Sky 
Shops Export Ltd.” bendrovės 
neapmokestinamų prekių par
duotuvei Montrealio Dorval 
aerodrome 1975-80 m. laikotar
piui. Šį nenormalų žingsnį iš
kėlė konservatorių atstovas fe
deraciniame parlamente E. Mac
Kay pernai vėlyvą rudenį. Įvykį 
tyrusi RCMP policija apgaule ir 
suokalbiu apkaltino penkis žy
mius kanadiečius — liberalą se
natorių L. Giguere, minėtosios 
bendrovės anuometinį pre
zidentą C. Campbell, viceprezi
dentą G. Brown, iždininką J. 
Lavery ir tarybos pirmininką L. 
Lapointe. C. Campbell taip pat 
yra ir ledo ritulio NHL lygos 
vadovas. “Sky Shops” bendrovė, 
prieš gaudama leidimo pratęsi
mą, pardavė senatoriui L. Gi
guere 5.000 savo šėrų po vieną 
dolerį, o po penkių mėnesių jis 
už juos gavo po $20, ir uždirbo 
$95.000. Kilo įtarimas, jog tai 
yra beveik kyšis už senatoriaus 
paramą leidimui pratęsti. “Sky 
Shops” bendrovė po leidimo pra

tęsimo visus savo šėrus pardavė 
kitai bendrovei, kurios žinioje 
dabar yra minėtoji neapmokes
tinamų prekių parduotuvė Dor
val ir antroji naujame Mirabel 
aerodromuose. Byla bus spren
džiama Ontario teisme. Dėlto 
triukšmą pradėjo kelti Kvebeko 
ministeris F. Lalonde. Jis kalti
na RCMP pareigūnus nepakan
kamu bendradarbiavimu ir ža
da pravesti gerokai pavėluotą 
paties Kvebeko tyrimą. Jokio 
kaltinimo nesusilaukė federaci
nės liberalų valdžios pareigū
nai, nors be jų sutikimo leidi
mas negalėjo būti pratęstas. Ka
nados susisiekimo ministeriu 
1972 m. buvo D. Jamieson, da
bartinis prekybos ministeris.

Grupė palestiniečių partiza
nų Beirute buvo sulaikiusi “To
ronto Star” dienraščio kores
pondentą G. Uttingą, važiavusį 
aerodroman skrydžiui į Atėnus. 
Kadangi Kanados ambasada Li
bane yra uždaryta, kanadiečio 
žurnalisto išlaisvinimu rūpinosi 
Britanija ir iš Otavos specialiai 
nusiųstas užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas A. Sulli-

AUŠRA-MARIJA IR JONAS JURAŠAI Toronte — Mississaugoje klauso smuikininkų Mazurkevičių koncerto. Jie 
visi keturi yra neseniai atvykę iš pavergtos Lietuvos Nuotr. B. Tarvydo

Ne bėgimas, o protesto pareiškimas
Pokalbis "Tt," redakcijoje su neseniai atvykusiais iš pavergtos Lietuvos — redaktore Aušra- 

Marija Jurašiene ir buvusiu valstybinio Kauno teatro režisoriumi Jonu Jurašu
— Esate neseniai atkeliavę iš 

sovietinių Rytų į laisvuosius Va
karus. Koks buvo pirmas Jūsų 
įspūdis patekus į naują atmos
ferą?

— Jonas: Mūsų įspūdžiai Va
karuose gana sudėtingi, platūs. 
Matėme dalį V. Europos, vieną 
ir kitą Amerikos pakrantę. Mus 
labai gąsdino prieš atvažiuo
jant. Mes daug girdėjom, kokie 
baisūs Vakarai. Ten žmogus 
žmogui vilkas, kiekviename 
žingsnyje tave tyko nelaimė, pa
vojai, persekiojimai, ekonomi
niai sunkumai, rasinės proble
mos. Taigi, mes buvome paruoš
ti sutikti pačius blogiausius da
lykus. Tam męs buvome auklė
jami per sovietinę propagandą, 
kuri Vakarus vaizdavo kaip prie
šišką baubą. Visdėlto atsitiko 
taip, kad mes ryžomės prasi
veržti į tuos “prakeiktus” Va
karus, kaip ir daugelis lietuvių 
to norėtų. Matyt, tam yra prie
žasčių, kad žmonės, nežiūrint 
visų sunkumų, veržiasi Į tremtį.

Asmeninis mano įspūdis, sa
kyčiau jausminis, buvo tas, kad 
pirmą kartą gyvenime pasiju
tome laisvi, čia mes galime kal
bėti ką norime, kur norime ir 
kada norime, čia mes greitai 
užmiršome sovietinę discipliną, 
proto ir jausmų suvaržymą, nors 
ten gyvenome per 30 metų. Aš 
pajutau, kad čia galime kvėpuo
ti pilna krūtine. Tada visos kitos 
problemos nublanksta, čia pati
riami sunkumai, kurių netrūko 
ir tavame krašte, dėlto neatrodo 
tokie dideli. Bene sunkiausia 
yra galvoti, kad palikai savo 
kraštą visam laikui, kad tau ne
bėra lemta grįžti. Tačiau laisvės 
pajautimas yra stulbinantis. Sa
koma, kad čia laisvės yra per
daug. Bet ar jos gali būti kada 
nors perdaug? Tai pati svar
biausia, sakyčiau, emocionali 
mūsų patirtis.

Be to, per tą laiką mes labai 
daug pamatėm. Visą laiką mums 
tie dalykai buvo draudžiami. O 
tai, kas visą laiką draudžiama, 
kažkaip žmogų slegia ir kartu 
nepaprastai traukia kaip už
draustas vaisius. Esame žmonės, 
ištrūkę lyg iš tamsos, norime 
daug ką pamatyti, suprasti. Mes 
elgiamės kartais kaip vaikai, 

van. Sulaikymo priežastimi, at
rodo, buvo šio korespondento 
ankstesnė kelionė Izraelin, iš 
kurio jis siuntė pranešimus 
apie arabų demonstracijas. Po 
trijų parų partizanai G. Uttingą 
paleido, įsikišus PLO organiza
cijos vadui Y. Arafatui, ir išlei
do į Atėnus. Atrodo, iš jo buvo 
norima gauti žinių apie arabų 
demonstracijas. G. Uttingo pra- 

(Nukelta į 6 psl.) 

kurie žengia pirmuosius žings
nius ir mokosi gyventi naujoje 
plotmėje. Tai labai įdomu ir 
kartu labai sunku. Kol kas ma
nyje emocine prasme persveria 
naujų, nepatirtų horizontų atsi
vėrimo žavesys.

— O kaip atrodo Amerika iš 
pirmo žvilgsnio?

— Jonas: Amerika labai įdo
mus kraštas; Tai naujas pasau
lis. Sunku jį lyginti su patirti
mi, kurią mes atsivežėme, sun
ku jį lyginti net su Europa. Tai 
iš tikro didelių galimybių kraš
tas ir kartu platus okeanas, ku
riame gali paskęsti. Daug žmo
nių jame paskendo, bet tie, ku
rie išplaukė, pasiekė didelių 
laimėjimų. Manyčiau, kad svar
biausia problema — neprarasti 
savęs, savo individualybės, sa
vo vidinio pasaulio. Amerika ta 
prasme yra tikrai naujoji žemė. 
Turbūt neveltui ir dauguma lie
tuvių išeivių rado prieglobstį 
Amerikoje. Antra vertus, mes 
nesame tokie akli, kad nematy
tume problemų. Visdėlto nekar
tą mums juokingai atrodo girdi
mi nusiskundimai, palyginus su 
tuo, ką mes išgyvenom. Mes ti
kime, kad Amerika yra kraštas, 
kuriame galėsime antrąją savo 
gyvenimo pusę prasmingai iš
gyventi.

— Maždaug per metus turė
jote daug progų susipažinti su 
lietuvių išeivijos gyvenimu bei 
veikla. Kaip atrodo ji žmogui, 
atvykusiam iš sovietų pavergtos 
Lietuvos?

— Aušra: Per tą laiką mums 
teko aplankyti daug lietuvių. — 
nuo Los Angeles iki Toronto. 
Visur mes sutikome tautiečius, 
gražiai, kalbančius lietuviškai ir 
širdies gilumoje degančius Lie
tuvos problemomis. Tai mus la
bai jaudina. Čia galima netgi 
įžiūrėti didelę egzistencijos 
prasmę, kurią jie nukreipia į 
Lietuvos problemas. Kol nesi 
giliai pajutęs visos veiklos, ne
gali daryti išvadų, tačiau pavir
šutiniškas žvilgsnis turėtų pasa
kyti vieną dalyką: būtų labai 
malonu matyti visus lietuvius 
vieningus, be susiskaldymo į at
skiras partijas; antra, kad lietu
vių veikla įgautų padidintus 
maštabus, nesismulkintų, nesi
ribotų vien buitinėmis proble
momis, bet žvelgtų tokiu mastu, 
kuris galėtų reprezentuoti Lie
tuvą už jos ribų. Lietuvių išeivi
ja turėtų daryti tai, ko negalima 
krašte.

— Kokios Jūsų asmeninės 
perspektyvos? Ar numatote įsi
jungti į lietuvių išeivijos veiklą, 
ar orientuositės daugiau į ame
rikietišką gyvenimą?

— Jonas: Aš matau dvi gali
mybes, būtent, dirbti kaip reži- 
sorius ir lietuviškoje, ir ameri
kietiškoje srityje. Aš manau, 
kad šios dvi galimybės nesiker
ta, darbas ir vienoje, ir kitoje 
srityje tik papildo vienas kitą. 
Turbūt musų, lietuvių, pasmerk
tų gyventi ne savo krašte, yra 
tokia dalia, kad mes esame pri
versti gyventi du gyvenimu — 
vieną savo profesijoje, kitą — 
tautiniame išeivijos gyvenime. 
Derinti tiem dviem gyvenimam 
reikia daug jėgų bei energijos, 
ištvermės, bet tai įmanoma. „Ma
no atvejis, žinoma, yra specifi
nis ir problematiškas. Pagrindi
nis mano troškimas būtų sukur
ti lietuvišką teatrą, profesinį te
atrą, kuris pajėgtų konkuruoti 
su amerikietišku, kanadietišku 
ar kitokiu teatru. Toks teatras 
turėtų byloti ir mūsų tautos, is
torijos, patirties klausimus, iš
kelti lietuviškas problemas me
no kalba žmonėms, kurie šian
dien dar nežino kas yra Lietu
va, kaip ji trokšta laisvės, kokia 
gili jos istorija. Aš norėčiau sa
vo asmeninį patyrimą panaudo
ti tam reikalui ir sukurti tokį' 
teatrą, kuris šiandieną yra ne
įmanomas Lietuvoje. Toks yra 
didžiausias mano siekis. Kelias, 
žinoma, gali būti įvairus. Tai 
laiko ir sprendimų klausimas.

— Girdėti, kad pastaruoju 
metu ir kiti dabartinės Lietu
vos kultūrininkai bando pasekti 
jūsų pėdomis, t.y. išvykti į Va
karus. Kodėl gi žmonės veržiasi 
iš savo tėvynės į tremtį?

— Aušra: Gyvenant čia po to 
sunkaus žingsnio, kurį mums te
ko padaryti, ir matant, kad pa
našūs atvejai kartojasi, man 
tvirtėja mintis, kuri buvo kilusi 
paliekant Lietuvą: tai nėra bė
gimas iš skęstančio laivo, tai sa
votiškas pasipriešinimas, pro
testo pareiškimas. Kada meni
ninkas negali susitvarkyti su 
esama santvarka, negali laisvai 
kurti, iš kitos pusės, kada jis 
negali pakeisti tos santvarkos,
— jam lieka vienintelis kelias
— arba viešai pasakyti ne ir 
nutilti arba pasitraukti, jeigu 
jam bus leista. Tai yra toks ri
zikingas žingsnis, kad jam pasi
ryžti ne kiekvienas gali, juoba, 
kad Lietuvoje žmonės nemato 
emigracijos kaip rojaus, kaip 
pažadėtos žemės. Ryždamiesi to
kiam žingsniui, jie žino kokia 
didelė rizika jų laukia, nežino
mybė ir sunki pradžia. Vadina
si, jie galbūt ryžtasi prarasti 
viską, kad tuo būdu pasakytų 
vieną kartą ne arba pačiu savo 
išvykimu protestuotų prieš tą 
sistemą, kuri neleidžia laisvai 
pasireikšti. (Bus daugiau) 

ritoriją, kurią administruoja P.« 
’Afrikos respublika. Lig šiol 
prez. K. Kuanda rėmė P. Afri
kos premjero J. Vorsterio per
šamą atolydį tarp negrų ir bal
tųjų. Premjeras J. Vorsteris ža
da priimti betkokią konstituci
ją, jeigu tik ją paruoštų ir pa
tvirtintų pietryčių Afrikos te
ritorijos vadai. Pasak jo, P. Af
rikos respublika neturi preten
zijų į šią teritoriją, bet į jos rei
kalus neleis kištis Jungtinėms 
Tautoms ar kuriai nors kitai 
grupei; Baltųjų rasistų valdoma 
P. Afrikos respublika politinės 
atsvaros bando jieškoti Izraely
je. Premjeras J. Vorsteris iš 
ten parsivežė ekonominių, 
mokslinių ir pramonės reikalų 
sutartį, kurios pagridinis tikslas 
greičiausiai yra ginklų tiekimo 
užsitikrinimas iš Izraelio. Beveik 
tuo pačiu metu Maskvoje viešė
jo ir buvo priimta krašto apsau
gos ministerio maršalo A. Greč- 
kos Mozambiko delegacija, ku
riai rūpi sovietiniai ginklai. Ro- 
dezijos premjeras I. Smith, jaus
damas didėjantį spaudimą, jau 
ima šnekėti apie negrų įsileidi
mą į savo vyriausybę.

NAUJOS SUTARTYS
Ekonominio, mokslinio ir 

techninio bendradarbiavimo su
tartį Hanojuje pasirašė Š. Viet
namas ir Sovietų Sąjunga. Š. 
Vietnamo žinių agentūros pa
skelbtas pranešimas neatsklei
džia tos sutarties detalių. Kari
nė sutartis Pekinge buvo pasi
rašyta komunistinės Kinijos ir 
Egipto atstovų. Ir jos detalės te
bėra nepaskelbtos, bet tostai pa
brėžė abiejų kraštų bendradar
biavimą,'kuriam vartus atkėlė 
egiptiečių nutraukta draugystės 
sutartis su sovietais. Atrodo, 
Kinija parūpins variklių bei ki
tų dalių Egipto aviacijai, kuri 
yra ginkluota sovietiniais 
“MIG” tipo naikintuvais.

AŠTRŪS PRIEKAIŠTAI
Jungtinių Tautų konferenci

joje, svarsčiusioje naujus įstaty
mus vandenynams, aštrių prie
kaištų Sovietų Sąjungai pažėrė 
komunistinės Kinijos atstovas 
L. Ya-lis. Jo nuomonę, Sovietų 
Sąjunga vadovaujasi socialiniu 
imperializmu, plėsdama karo 
laivyną ir siųsdama savo žvejy
bos laivus į visus pasaulio van
denynus, kur jie vagia kitiems 
kraštams priklausančias žuvies 
atsargas ir atlieka žvalgybos 
veiksmus. Sovietų atstovas S. 
Kozyrevas, negalėdamas nutil
dyti kiniečio L. Ya-lio, išėjo iš 
posėdžių salės ir išsivedė sateli
tinių kraštų delegacijas. Panašus 
susikirtimas įvyko ir Kremliaus 
kongresų rūmuose, minint 106- 
tąjį Lenino gimtadienį. KGB 
viršininkas J. Andropovas, pul
damas atolydžio politikos prie
šus, į fašistų bei kolonialistų ve
žimą įsodino ir komunistinės 
Kinijos Mao vyriausybę. Po šių 
jo žodžių iš salės išėjo Kinijos 
ambasados reikalų vedėjas W. 
Čin-Čingas su savo pavaduotoju.

PAPILDO KONVENCIJĄ
Karus reguliuojančius- įstaty

mus saisto Ženevoje pasirašyta 
sutartis, vadinama Ženevos kon
vencija. Tarptautinis Raudona
sis Kryžius, talkinamas Jungti
nių Tautų, rūpinasi jos papildy
mu. Prie 400 paragrafų norima 
pridėti 140 naujų. Juos turės pa
tvirtinti daugiau kaip 150 vals
tybių atstovai. Naujieji parag
rafai žada užtikrinti belaisvių 

teises partizanams bei pilietinių 
karų dalyviams, uždrausti II D. 
kare praktikuotą miestų gyve
namųjų rajonų bombardavimą, 
pasėlių, užtvankų bei kitų pana
šių įrenginių naikinimą, nu
kreiptą prieš civilių gyventojų 
poreikius. Papildas taipgi užtik
rins pilnas medicinines paslau
gas bei maistą nelaisvėn pate
kusiems kariniams ir civiliams 
kariuomenių nariams, nedaly
vaujantiems kautynėse: Maž
daug pusė tų 140 naujų paragra
fų jau yra patvirtinta anksty
vesnėse sesijose. Šią paskutinę 
sesiją tikimasi užbaigti per dvi 
savaites.

NESTATYS MAUZOLĖJAUS
Karinė Argentinos vyriausy

bė nutarė nestatyti didžiulio 
mauzolėjaus “Tėvynės altorius”. 
Jin buvo planuojama perkelti 
palaikus žymiųjų argentiniečių, 
mirusių šio krašto 166 metų ne
priklausomybės laiko tarpyje, 
bet pagrindinė vieta būtų teku
si prez. J. Peronui, jo antrajai 
žmonai Evai, kuri mirė 1952 m. 
vėžiu. Karinė vyriausybė taipgi 
paskelbė, kad buvusios prezi
dentės I. Peronienės laukia by
la už ekonominius nusikaltimus. 
Pagrindą šiai bylai sudarys jos 
išrašytas $850.000 vertės čekis, 
valstybiniais pinigais padengęs 
asmenines skolas.

UŽMEGS RYŠIUS
Indijos premjerė I. Gandhi 

pasiūlė Pakistano premjerui 
Z. A. Bhuttui derybas diploma
tiniams santykiams atstatyti. 
Juos buvo nutraukęs 1971 m. 
karas, ir abu kraštai vadovavo
si 1972 m. Simloje pasirašyta 
sutartimi, atsisakiusia diploma

tinių santykių. Pakistano prem
jeras Z. A. Bhutto priėmė prem
jerės I. Gandhi pasiūlymą. Ry
šiams atstatyti bus atsiųsta spe
ciali Indijos delegacija į Islam- 
badą. Derybose taipgi bus pa
liestas ir orinio bei sausumos 
susisiekimo atnaujinimas tarp 
Pakistano ir Indijos.

ATOLYDŽIO PROBLEMOS
Sovietų kompartijos oficiozas 

“Pravda” apkaltino JAV vyriau
sybę kišimusi į V. Europos poli
tinį gyvenimą. Esą, šis žingsnis 
pažeidžia Helsinkio susitarimus 
ir atolydžio politiką. Konkrečiai 
čia buvo turimas galvoje valsty
bės sek. H. Kissingerio įspėji
mas Vakarų Europos valsty
bėms neįsileisti į savo vyriausy
bes komunistų. H. Kissingeris, 
prieš išvykdamas Afrikon, spau
dos konferencijoje Vašingtone 
pripažino atolydžio politikos at
vėsimą, atneštą prezidentinių 
rinkimų vajaus. Tačiau pagrin
dine kaltininke jis laikė pačią 
Sovietų Sąjungą dėl įvykių An
goloje. Pasak jo, JAV politika 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu da
bar vadovaujasi dviem princi
pais — sovietinės agresijos su
stabdymu ir įtampos mažinimu 
pasaulinei taikai užtikrinti. Pa
starajam tikslui labiausiai pa
dėtų nauja sutartis, apribojanti 
strateginius ginklus. Didžiausią 
rūpestį Amerikai sudaro sovie
tų iniciatyva Angolon pasiųsti 
kubiečių kariuomenės daliniai. 
Dėl jų prez. G. Fordą melagiu 
pavadino Kubos diktatorius F. 
Castro. Girdi, tie 13.000 kubie
čių Angolon- nuvyko ne Sovietų 
Sąjungos, bet pačios Kubos ini
ciatyva. Visa atsakomybė ten
kanti Kubai.
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Ruošiasi per2000 šokėju
Garbės komitete sutiko būti ir JAV prezidentas G. Fordas

Atlikęs visus formalumus, 
pentosios tautinių šokių šventės 
komitetas gavo oficialų pripaži
nimą, pasirašytą vyri JAV dvi- 
šimtmečio administratoriaus J. 
W. Warner, ir specialią vėliavą.

Šventės lėšų telkimo komite
tas jau atliko didelį darbą, su
rengdamas iškilmingą banketą 
III. 27 Čikagoje, kuriame daly
vavo apie 250 asmenų. Pelno 
gauta apie $8.000. Pradėtas ir 
aukų rinkimo vajus Čikagoje bei 
apylinkėse šokėjų kelionių ap
mokėjimui. Visos kitos vieto
vės, kur yra tautinių šokių vie
netai, yra paprašytos sudaryti 
vietinius lėšų telkimo komite
tus, rinkti aukas vietovėse, telk
ti lėšas parengimais, nes šventės 
sąmatoje nėra pakankamai pa
jamų pusės šokėjų kelionių iš
laidoms apmokėti. Dar neaišku 
ar bus gauta finansinė parama 
iš federacinės valdžios'. Jos gali 
ir nebūti. Dideles kelionių išlai
das turės grupės iš Anglijos, Ve- 
necuelos ir Brazilijos. Dar ne
aišku, ar galės atvykti šokių 
grupė “Ratukas” iš Vokietijos.

Šiuo metu atrodo, kad šven
tėje bus apie 2,200 šokėjų. Vi
sos grupės labai intensyviai ruo
šiasi šventei. Muzikinius šventės 
reikalus tvarko Algis Modestas. 
Himnams ir keturioms dainoms 
su šokiais atlikti šventėje pa
kviesti pagrindiniai Čikagos lie
tuvių chorai. Šiam jungtiniam 
šventės chorui diriguos muz. A. 
Jurgutis. Tautinių šokių muziką 
atliks amerikiečių profesijona- 
lų orkestras ir tautinių instru
mentų ansamblis.

Vienuolika šventės komisijų 
sėkmingai atlieka savo pareigas, 
ir visi komiteto nariai bei jų tal
kininkai vieningai dirba. Jau 
pradėta šventės reklama spau
doje, paruošti plakatai lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Amerikos dvišimtmečio mi
nėjimas penktąja liet, tautinių 
šokių švente amerikiečių priim
tas labai palankiai, su dideliais 
pagyrimais. Šventės komitetas 
buvo pakviestas dalyvauti su 
programa ir Illinois dvišimtme
čio minėjime. Susitarus su tau
tinių šokių grupių vadovėmis, 
jame programą atliks visos tau
tinių šokių grupės Čikagoje, 
prie jų prisijungiant chorams 
bei tautodailės parodai. Šventės 
komitetas kviečia ir visus kitus 
liet, tautinių šokių vienetus ki
tuose miestuose ar valstijose da
lyvauti amerikiečių dvišimtme
čio minėjimuose su mūsų tauti
niu menu.

Šventės garbės komitetas jau 
sudarytas. Jau gautas ir prez. G. 
Fordo sutikimas. Visi kviestieji 
sutiko įeiti į garbės komitetą, 
kurį sudaro 36 asmenys. Tiki
masi, kad visi garbės komiteto 
nariai ir daug kitų garbės sve
čių dalyvaus ir pačioje šventėje.

Šventės bilietai kainuos nuo 
$3.00 iki $8.00 ir po $12.50 lo
žėse. Paštu bilietus galima dabar 
gauti, rašant čekius “Lithua
nian Folk Dance Festivals, Inc. 
vardu ir siunčiant Jonui Spur- 
giui, 4239 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA. Nuo 
š. m. birželio 1 d. visi šventės 
bilietai bus gaunami “Margi

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 Ave. — Te!. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

niuose”, 2511 W. 69th St., Chi
cago, Ill.

Šventės šokėjų registracija ir 
nakvynėmis rūpinasi Joana 
Krutulienė, 7355 So. Richmond 
St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Nakvynėms rezervacijas mote
liuose jau reikia dabar atlikti.

Pradėti platinti šventės ban
keto IX. 5. bilietai. Jų kaina po 
$15.00 asmeniui (šventės prog
ramos dalyviams po $10.00). 
Juos jau galima gauti pas A. 
Mažeikienę, “Paramos”, krautu
vėje, 2534 W. 69-th .St, Chicago, 
111. 60629, čekius rašant Lithua
nian Folk Dance Festivals, Inc. 
vardu.

Penktosios lietuvių tautinių 
šokių šventės šūkis, minint JAV 
200 metų nepriklausomybę, yra 
paskutiniai a. a. Romo Kalantos 
žodžiai: “LAISVĖS LIETU
VAI!” Visi lietuviai iš visų kraš
tų kviečiami dalyvauti šioje 
šventėje ir šventės šūkį pa
skleisti kiek galint plačiau lais
ve besidžiaugiančiame pasauly
je.

Bronius Juodelis,
šventės komiteto pirmininkas

Dramos festivalis
KLB krašto valdybos kultū

ros komisija rengia dramos fes
tivalį Toronte 1977 m. gegužės 
20-21-22 d.d. (ilgas savaitgalis 
Kanadoje) jr gegužės 27-28-29 
d. d. (ilgas savaitgalis JAV). Ma
loniai kviečiu visus dramos sam
būrius dalyvauti šiame festiva
lyje’. Užsregistruoti iki 1976 m. 
birželio 15 d. pas kultūros ko
misijos pirmininkę Eleną Kuda
bienę, 96 East 41st. St., Hamil
ton, Ont. Sąlygos:

1. Veikalas turi būti lietuvio 
autoriaus parašytas nepriklau
somybės laikotarpyje arba trem
tyje;

2. nevaidintas Toronte ir tri
juose teatro festivaliuose Čika
goje.

Šia, proga bus išleistas teat
rų leidinys. Kviečiu visus dra
mos teatro mylėtojus įsijungti į 
šį dramos festivalį. Nepabijoki
me vargo ir darbo, nugalėkime 
visas kliūtis, nes nuo mūsų visų 
priklausys IV-tojo dramos festi
valio pasisekimas.

Elena Kudabienė,
KLB kultūros komisijos pirm.

| MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Lietuviu ir žydu santykiai
" išspausdino Don Levino straipsnį, kaltinantį lietuvius"Journal of Baltic Studies

ANTANAS MUSTEIKIS
I

Parašyti gryną tiesą nelengva. 
Ir be blogos valios esame tiek 
įsitikinę mums žinomų, patogių 
ar heroiškų faktų tikrybe, kad 
nepastebime, kai pagražiname 
ar iškreipiame vaizdą. Tada drą
siai apibendriname ir nepagal
vojame, kad praleidžiame kitus 
faktus, kad pasiduodame etno
centriškumui: save, savo grupę 
ar savo tautą iškeliame į padan
gę kitų sąskaiton. Pavyzdžiui, 
vienas pripažintas lietuvis žur
nalistas, sulaukęs rimto am
žiaus ir nepėrsiskyręs su žmona, 
parašė, kad nebažnytiniai žmo
nės mažiau linkę skirtis nei baž
nytiniai (žurnalistas priklauso 
pirmųjų “srovei”). Tuo tarpu 
visų man žinomų studijų duo
menys rodo priešingą tenden
ciją.

Bene daugiausia tiesa yra ža
lojama ne tiek faktų pakreipi
mu, kiek jų nutylėjimu. Tota
liniai režimai ant šio arkliuko 
nuolat joja ir juo remiasi. Bet 
ir vakariečai mokslininkai to 
neišvengia, kai paliečiamos jaut
rios problemos. Tai akivaizdžiai 
matyti iš neseniai paskelbtos Je
ruzalės Hebrajų Universiteto 
profesoriaus studijos apie vadi
namą “lietuviškąją diviziją” ant
rojo pasaulinio karo metu. 
Straipsnio pavadinimas: “Parti
cipation of the Lithuanian Jews 
in the Second World War” 
(“Journal of Baltic Studies”, 
VI tomas, 4 nr., 1975 m. žiema). 
Autorius — Dov Levin. Reikia 
pripažinti, kad studijos autorius 
yra gerai susipažinęs su tema, 
moka lietuvių kalbą, naudoja 
daug šaltinių įvairiomis kalbo
mis, bet kaikur paskęsta etno
centriškumo sraute.

II
Būdingiausia šios rūšies cita

ta yra ši:
Žydai laikė sovietinį valdymą ma

žesniu blogiu, palyginus su naciškuo
ju. Lietuviai šitai laikė išdavimu ir 
atsikeršijo (retaliated),- vokiečiams 
užplūdus Lietuvą, kolaboruodami su 
naciais ir žudydami žydus (302 p.)

Autorius rašo netiesą, nes vi
sai nepažįsta (ar nenori pažinti) 
tikros lietuvių galvosenos. Ne
vienas karo išvakarėse svarstė, 
kuri galimybė — būti komuniz
mo ar nacizmo replėse — yra 
palankesnė tautinei lietuvių są
monei bei savarankiškumui iš
laikyti. Nuomonės tada buvo ly
gia dalim pasiskirsčiusios. Aš, 
pavyzdžiui, galvojau, kad būtų 
lengviau atsispirti, kaip tada po
puliariai buvo kalbama, “žemes
nei rusų kultūrai” nei vokiška- 
jai. Tad naivu yra aiškinti, jog 
lietuviai atsikeršijo žydams už 
tai, kad pastarieji sovietinį val
dymą laikė mažesniu blogiu, nes 
gal pusė Lietuvos taip galvojo.

Autorius teisingai pastebi, kad 
lietuvių laikysena žydų atžvil
giu laisvojoje Lietuvoje buvo 
neturinti sau lygių — žydų kul
tūra ten klestėte klestėjo. Ir 
jeigu ji pakito, priežasties rei
kia jieškoti abiejose pusėse. La
bai jau lengvai autorius vartoja 
žodį “lietuviai” neigiama pras
me, implikuojančia visą tautą. 
Kad buvo lietuvių — paskirų as
menų, kurie kolaboravo su 
abiem totaliniais režimais — ko
munistiniu ir nacionalsocialisti
niu, tiesa. Savieji engė ir žudė 
savuosius, nekreipdami dėmesio 
į visos tautos laikyseną. Neut
ralus autorius būtų galėjęs pri
siminti, kad buvo ir pačių žydų 
— paskirų asmenų žydų getuo
se, kurie taip pat kolaboravo su 
naciais, pagelbėdami jiems savo 
pačių brolius likviduoti.

Nutyli prof. Levinas, ką konk
rečiai lietuviams reiškė žydų pa
sirinktas “mažesnis blogis”. Ar
gi autorius nežino, kad, raudo
najai armijai užplūdus Lietuvą, 
miestuose ir miesteliuose staiga 
atsirado būreliai sveikintojų, ku
rie pasitiko totalistų karinę jė
gą su gėlėmis ir padėkomis už 
“išlaisvinimą”? Tie būreliai su
sidėjo iš kelių vietinių lietuvių 
komunistų, gal dar kokio vieti
nio ruso, bet didžiąją dalį suda
rė žydai, nors jų procentas kraš
te siekė tik 7,5, kaip pats auto
rius cituoja. (Nepriklausomos 
Lietuvos komunistinis pogrin
dis susidėjo iš pusantro tūkstan
čio žmonių, kur buvo nedaugiau 
kaip 50% lietuvių, kai likusioji 
dalis daugiausia buvo atstovau
jama žydų). Argi nevertėjo au
toriui patyrinėti, koks žydų nuo
šimtis tapo komunistų kolabo
rantais, sovietinei Rusijai prisi
jungus Lietuvą, ir pagelbėjo lik
viduoti lietuvius, siųsdami juos 
į mirtį, kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas Sibire ar Ka
zachstane? (Koks pastarųjų nuo

šimtis mirė “natūralia” mirti
mi?). Tad jei vienas autorius 
kalba apie “vokiečių ir lietuvių 
žudikų artimą giminystę”, kitas 
autorius gali lygiai pamatuotai 
kalbėti apie sovietinių rusų ir 
žydų kolaborantų bei genocidi- 
ninkų artimą giminystę.. Taip 
pat būtų pravartu patyrinėti, 
kas per lietuviai buvo tie, kurie 
pagelbėjo vokiečiams žudyti žy
dus, ir kas per žydai buvo tie, 
kurie kolaboravo su rusais. 
Abiem atvejais aukos buvo ne
kaltos, o kolaborantai galėjo tu
rėti ir savų priežasčių. Pavyz
džiui, lietuviams yra žinomi fak
tai, kad nevienas lietuvis, nacių 
kolaborantas, buvo praradęs tė
vus rusų-žydų kolaboravimo dė
ka, tad pasidavęs kerštui. (Ma
nau, kad autorius smerktų kerš
tą).

III
Prof Levinas, žinodamas, lead 

nacių okupacijos metu Lietuvo
je buvo vokiečių galia ir valia, 
visdėlto nevengia padaryti lietu
vius netgi pagrindiniais žydų 
tragedijos kaltininkais. Kai jis 
kalba apie žydų rezistenciją, 
pirmiau pamini lietuvius, o po 
to vokiečius kaip kaltininkus, 
kovojant prieš žydų “deportaci
jas ir sisteminę eksterminaciją, 
vedamą lietuvių ir vokiečių”.

Autorius, atrodo, nežino, kad, 
prasidėjus vokiečių-rusų karui, 
lietuviai sukilo prieš komuniz
mą ir patys išsilaisvino daugely 
vietovių, įskaitant ir Kauno 
miestą, kuris buvo tapęs laiki
nąja Lietuvos sostine, ir sudarė 
savo laikinąją vyriausybę. Suki
limas pareikalavo apie 4000 lie
tuvių kovotojų gyvybių. Laiki
noji vyriausybė nekolaboravo su 
vokiečiais, o bandė atstatyti ne
priklausomą Lietuvą. Vokiečiai, 
užėmę Lietuvą bei išviję rusus, 
buvo pastatyti prieš nemalonų 
faktą: lietuviai jau turėjo savo 
vyriausybę. Bet neilgai ją tole
ravo — po šešeto savaičių ji bu
vo priversta nueiti į pogrindį, o 
jos nariai buvo gaudomi ir siun
čiami į koncentracijos stovyk
las.

Netiesa, kad lietuviai nekentė 
tik rusų ir kad tai, esą, “vertė 
lietuvius kolaboruoti su vokie
čiais. ... ir vėliau didžiais skai
čiais įsijungti į karines organi
zacijas vokiečių tarnyboje-.”' ■

Lietuviai nekentė abiejų prie
šų — rusų ir vokiečių, nors pa
starieji spėjo mažiau išnaikinti 
lietuvių tautos. Jiems nepavyko

sudaryti lietuvių SS legijono; be
ne pustuzinį kartų vokiečiai 
skelbė lietuvių jaunimo mobili
zacijas, bet visos jos buvo ne
sėkmingos. Beje, buvo lietuvių 
karių vienetų, savanoriškai ka
riaujančių drauge su vokiečių 
armija rusų fronte. Ir čia dalis 
jų buvo keršto vedami, kiti gal 
vylėsi, kad iš karo griuvėsių ky
lančiai būsimai Lietuvai reikės 
savų vyrų su ginklu rankose 
ginti trapią mažos valstybės 
laisvę ... Aplamai, lietuviai bu
vo gaudomi vokiečių ir siunčia
mi į įvairias tarnybas. (Ir aš bu
vau sugautas ir pasiųstas į pa
frontę vokiečiams apkasu tvir
tinti).

Prof. Levinas taip pat nutyli, 
kad nacių valdymo metu buvo 
lietuvių, kurie slėpė, gelbėjo žy
dus, o toji medžiaga tyrinėto
jui Izraelyje yra po ranka. Ir aš 
nežinau, kurių buvo daugiau: ar 
tų, kurie šaudė žydus, ar tų, ku
rie, rizikuodami savo gyvybe, 
juos gelbėjo.

Jei autorius būtų išėjęs už 
etnocentriškumo ribų, būtų ga
lėjęs moksliškesnį straipsnį pa
rašyti. Žydų tragedija Lietuvos 
žemėje yra tikra, tik lietuviai 
aplamai dėlto negali būti pakal
tinti. Netgi ir tie žydai, kurie, 
neturėdami pasirinkimo, iš getų 
pateko į miškus, prisijungė prie 
rusiškųjų partizanų ir suėjo į 
konfliktą su vietiniais lietuviais, 
negali jų pakaltinti, nes šie sa
vo žemėje gynėsi nuo visų už
puolikų — rusiškų ir vokiškų.

Ir vėl — ar ne ironija, kai 
autorius rašo, jog vadinamoji 
“Lietuviškoji divizija ... daly
vavo Lietuvos ir Kurlandijos 
laisvinime” (303 p.)? Savoje že
mėje nei lietuviams, nei lat
viams tai nebuvo išlaisvinimas, 
ir tik propagandiniai raštininkai 
čia vartotų tą žodį be kabučių.

Gaila, kad šiaip jau vertinga 
prof. Levino studija nukenčia 
nuo etnocentriškumo.

Ir keista, kad tokį straipsnį iš
spausdinusio žurnalo redakcijos 
narių tarpe minimos net ketu
rios lietuvių pavardės. Jų pačių 
studijose man neteko užtikti šio 
pobūdžio klaidų. Matyt, aš esu 
nutolęs nuo modernių redakto
rių vaidmens: gal jie patys tik 
šiaip sau papuošia baltietiškojo 
žurnalo redagavimą lietuviško
mis pavardėmis. Tik ar taip mes 
nepapuošiame skriaudos Lietu
vai ir tiesai?

ANTANĄ BUDREIKĄ, ZOSYTĘ AUGAITIENĘ 
su šeima, jų mylimai 

MOTINYTEI mirus Lietuvoje, 
giliai užjaučiame —

U. Bleizgienė 
A. M. Elijošiai
V. V. Kecoriai

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

narį ANTANĄ BUDREIKĄ nuoširdžiai užjaučia —

Tillsonburgo Medžiotojų ir 

Meškeriotojų Klubas "Vilkas"

AtA
Juzei Slabokaitei-Gailiūnienei

mirus, dukroms — ELENAI SENKUVIENEI, ONAI 
GAILIŪNAITEI ir žentui FELIKSUI SENKUI reiš
kiame nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime —

Bronius ir Izabelė Stasiuliai

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo nariui

Augustinui Jasiūnui
mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, dukroms VIOLETAI 
ir DALIAI su šeimomis, broliams Lietuvoje ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilia užuojauta —

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubas
III M ekskursijos
I1LITI EUROPON

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

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

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

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

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

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

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

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

=IIIII1IIIIIIII1IIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIIIII

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

Smulkesnių 
informacijų 

= teirautis pas

| V. Bačėnę: 
| 416-533-3531, 
= ALL SEASONS 
Ę TRAVEL, B.D., 
= 2224 Dundas St. W.z 
= Toronto, Ontario 
= M6R 1X3
..  ....................................  mm

A+A’
Augustinui Jasiūnui

mirus, žmonų VIKTORIJĄ, dukras — VIOLETĄ ir 
DALIĄ su šeimomis, brolius — JUOZĄ ir VAC
LOVĄ Lietuvoje gilaus liūdesio valandoje nuošir

džiai užjaučiame —

B. J. Aukštaičiai A. J. Karpiai

"S BALDAI
miegamiesiems, valgomiesiems kambariams, kėdės ir kt.
Užsakymai priimami pagal susitarimą

Kazys Ališauskas fa| 07Q
MISSISSAUGA, ONTARIO I trio JA t J“!

v v v v v v

; SitnOTtS TELE VISION :
’ 2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 <
l Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 1 j
► kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.
► TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
► Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Telefonas 
231-6710

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Vladui Pociukoniui
mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžia užuo
jautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tol. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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GALINA GOBIENE, penktosios tautinių šokių šventės programos vadovė, 
pokalbyje su žurnalistu Jurgiu Janušaičiu apie šventės rūpesčius

Jieškau grožio šokio žingsnyje
Pokalbis su V tautinių šokių šventės programos vadove Galina Gobiene

ALFONSAS NAKAS

Laisvė turistams ir šnipams
Erdvių tyrinėjimo centre, kur montuojamos naujausios raketos

VL. BŪTĖNAS
Kai esi pasiryžęs vykti į Flo

ridos saulę, atostogas stengiesi 
anksčiau paimti, nes vasarą ir 
Čikagoje1 bus šilta, o kovo mė
nuo čia nepastovus. Taip ir nu
vykom keliolikai dienų į Day
tona Beach, šiaurinėje Floridos 
dalyje. Tuo metu daugelyje uni
versitetų buvo atostogos, ir to
dėl Daytonoje atostogavo apie 
120,000 studentų, kurių nemaža 
dalis buvo iš Kanados.

Sakoma, kad Kanados lietu
vių miestas Floridoje yra St. 
Petersburgas. Bet ir Daytonoje 
automobilių su Kanados lente
lėmis, ypač Ontario ir Kvebe
ko provincijų, pastebėjom tik
rai daug. Apsistoję Andruliu 
motelyje ant pat Atlanto kran
to, kur ateina ir “Tėviškės Ži
buriai”, A. Andrulio labai augš- 
tai vertinami, suradom atosto
gaujančias ir dvi Toronto lietu
vaites — “Šatrijos” tuntininkę 
D. Keršienę ir J. Trinkūnienę 
su atžalynu. Pabuvojusios savai
tę Daytonoje, jos išskubėjo į St. 
Petersburgą, kur saulė dar karš
tesnė, negu Daytona Beach. Po
kalbiai apie Toronto lietuvius 
ir jų gyvenimą buvo tikrai Įdo
mūs, o Daytoną pasiekęs pasku
tinis “TŽ” nr. jų jau buvo per
skaitytas Toronte. Keliolika die
nų vėliau apsilankęs Klevelan- 
de patyriau, kad ten “TŽ” grei
čiausiai ateina.

Į Daytoną skridom lėktuvu, 
tikėdamiesi ten išsinuomoti au
tomobili ir aplankyti turis
tines vietas. Deja, kai 120,000 
studentų susirinko į Daytona 
Beach, ne tik negalėjai automo
bilio išsinuomoti, bet ir patek
ti į autobusines ekskursijas. Iš 
keblios padėties išgelbėjo bu
vęs žymusis krepšininkas Adol
fas Andrulis — jis liepė imti jų 
automobili ir pavažinėti, kur no
rim.

Tad pirmiausia lėkėm į Ame
rikos technikos stebuklų centrą 
— Cape Kennedy, esantį už 50 
mylių nuo Daytonos. Šis JAV 
erdvių tyrinėjimo centras, supa
mas Bananos upės žiočių ir At
lanto vandenyno, Įsteigtas 1961 
m. tuometinio JAV prezidento 
J. F. Kennedy iniciatyva. Po 
prezidento mirties visas centras; 
Į kurį investuota milijonai do
lerių, pavadintas jo vardu. Iš šio 
centro, kurį turistiniu autobusu 
apveža per dvi valandas, skrido 
JAV astronautai į žemės orbitą, 
vėliau atliko eilę žygių į mėnulį. 
Tebestovi jų treniravimo cent
rai, aikštės, milžiniškas pasta
tas, kuriame sumontuojamos ra
ketos, tebestovi bokštai, iškėlę 
kapsules su žmonėmis į orbitą.

Ateities planai dar didesni. 
Kartu su V. Vokietija ruošia
masi iššauti raketą, kuri skries 
aplink saulę. 1979 m. kapsulę 
iššovusios raketos jau nebenusi
leis į vandenyną, bet sugrįš į 
žemę Kalifornijoje, o vėliau ir 
Cape Kennedy, kur dabar jau 
rengiama didžiulė raketų nulei
dimo aikštė.

Keista yra tai, kad Amerika, 
rodydama erdvių tyrinėjimo 
centrą turistams, yra labai atvi
ra. Turistai čia suplaukia iš vi
so pasaulio. Nusipirkus bilietus 
specialioms ekskursijoms auto
busais (privatūs automobiliai 
paliekami specialioje vietoje), 
nereikalaujama jokio dokumen
to tapatybei įrodyti. Lankyto
jams aiškinama net keliomis 
kalbomis. Aiškintojai įveda lan
kytojus į buv. “Gemini” kontro

lės centrus, kur palikta milijo
ninė aparatūra, į moderniausią 
raketų sustatymo centrą, kur 
dabar montuojamos pačios nau
jausios raketos ateities žygiams, 
žodžiu, čia daug laisvės ne tik 
smalsiems turistams, bet ir šni
pams.

Cape Kennedy arba J. F. Ken
nedy erdvių tyrinėjimo cent
ras priklauso dviem žinybom: 
civilinei erdvių tyrinėjimo 
įstaigai NASA ir JAV karo avia
cijai. Civiliniam centrui vado
vauja vokiečių mokslininkas dr. 
Debus, Hitlerio laikais dirbęs vo
kiečių raketų srityje, o JAV ka
ro aviacijos centro viršininkas 
yra amerikietis gen. Jones, II 
pas. karo metu buvęs vokiečių 
karo nelaisvėje. Dabar abu cent
rai, nors vadovaujami ir labai 
skirtingų žmonių, dirba tą patį 
bendrą darbą ir savo laimėji
mais stebina pasaulį.

Antroji įdomybė yra seniau
siai atrastas JAV šiaurinėje Flo
ridos dalyje St. Augustine. Jį 
ispanai atrado 1565 m. Šis turis
tinis miestas nuo Daytonos yra 
tik 60 mylių į šiaurę. Minėtas 
miestas įdomu tuo, kad jame 
išlaikyti senieji kvartalai: anų 
šimtmečių įmonės,, karčiamos ir 
net pirmosios JAV įsteigtos mo
kyklos namelis. St. Augustine 
ispanai misijonieriai atlaikė pir
mąsias Mišias JAV žemyne. Ta 
istorinė vieta yra gražiai išlai
kyta. Netoli pastatyta didžiulė, 
moderni katalikų šventovė su 
milžinišku ir iš tolo matomu 
kryžiumi, su Kryžiaus Keliais ir 
t.t. Ant Atlanto vandenyno 
kranto tebestovi XVI š. pastaty
ta pilis, kur ispanai gynėsi nuo 
anglų ir atvirkščiai. Tebestovi 
senosios patrankos, žvalgybos 
bokštai, karių kambariai.

Ypač žiauri vieta — kalėji
mas. Anais laikais dabartiniame 
Amerikos žemyne įstatymai bu
vo žiaurūs ir negailestingi. Ir 
šiandien turistus ten praveda 
pro niūrias mirtininkų kameras, 
pro ginklų, kirvių ir peilių ko
lekcijas, kuriais piktadariai už
puldavo aukas. Kokias bausmes 
jie gaudavo, rodo išlikę vaizdai 
kieme: stulpai, prie kurių pri
rištus kalinius rimbais plakda
vo, kartuvės, kuriose pakardavo 
miriop pasmerktuosius, gilijoti- 
na, kuria nukirsdavo galvą.

Ir kai senajam St. Augustine 
rajone sustojome istorinėje JAV 
smuklėje, kai žmona sriūbčiojo 
karštą kavą, aš kėliau šalto, gai
vinančio alaus stiklą už gimines, 
už prietelius, už savo skilčių 
skaitytojus. Kai kitą kartą vėl 
atostogausim Daytonoje, dar 
kartą grįšim į St. Augustine 
specialiai pamatyti meno isto
rinėse to miesto šventovėse ir 
universitete, šį kartą tai pada
ryti nebesuspėjome.

Atostogų metu Floridoje. Iš kairės: 
L. Keršytė, J. Trinkūnienė, D. Bū
tėnienė, T. Trinkūnas, D. Keršienė, 
A. Andrulis, VI. Būtėnas

Nuotr. D. Keršienės

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ii* J. VAZNELIŲ b

&ifts international inc. | 
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, nu 

į Telefonas 471-1424 Ypač didelis gintaro
) išdirbinių pasirinkimas.

ėdžio dirbiniu, hJ

Nors su Galina Gobiene gy
vename Detroito priemiesčiuo
se, ją pagauti ir prisivilioti gy
vam pašnekesiui dabar labai 
sunku. Tai sutarėme kalbėtis 
raštu. Pasiunčiau klausimus, o 
ji, gerokai uždelsusi, grąžino su 
atsakymais. Uždelsė todėl, kad 
dabar ji tikrai darbais apsikro
vusi.

Kaip įžangos į klausimų-atsa
kymų pynę p. Gobienę prašiau 
nepašykštėti savo biografinių 
faktų, o ji atšovė: “Smulkios 
biografijos su datom ir kitom 
smulkmenom tikrai nenoriu kad 
būtų ...” Ir nedavė nieko. Tad 
pasitenkinsiu primindamas tik 
vienut vienintelį faktą, kuris, 
mano nuovoka, yra pats svar
biausias: ji prieš 26-rius metus 
įsteigtą tautinių šokių grupę 
“Šilainę” išugdė į vieną pačių 
meniškiausių ir preciziškiausių 
tos rūšies ansamblių visoje Š. 
Amerikoje ir su šiuo ansambliu 
ilgai garsino ir dabar tebegarsi
na lietuvių bei Lietuvos vardą 
svetimtaučių tarpe. Tebūna ši 
neperdėta pastaba vieton jos 
biografijos. Ir pradėkime pokal
bį.

— Žinodami Jūsų reiklumą 
“Šilainę,” mokant, spėjame, jog 
bandysite savo mastą taikyti ir 
visai penktosios tautinių šokių 
šventės šokėjų miniai. Tad ką 
darote ir ką dar esate numačiusi 
daryti, kad šokių atlikimas ten 
būtų kuo tiksliausias bei an- 
sambliškiausias?

— Mano darbas, kurį pasirin
kau išeivijoj, yra iškelti grožį 
vienos mūsų tautinio meno da
lies — šokio. Jieškau grožio šo
kio žingsnyje, judesyje, figūro
je, nuotaikoje. Jieškau autentiš- 
kiausio charakterio. Kur yra 
grožis, ten yra ir tiesa. Jieško- 
damas grožio šokyje, išreikši ir 
teisingą tautinę kūrybą. Ne
mėgstu pigių priedų žiūrovui už
burti, kad jis nepastebėtų šoky
je tautinio charakterio, nuotai
kos trūkumų, žingsnių bei jude
sių netikslumų. Ir visai tūkstan
tinei masei šokėjų išimčių ne
darau; pageidauju, kad laikytų
si taisyklingo šokių atlikimo, o 
ypač lygiavimo. Tik lygiavimas 
visų vienetų kvadratuose, prisi
taikymas /prie kitų kvadratų ir 
jšrašys amfiteatro aikštę' pui
kiais figūrų raštais, susidarys 
lyg gražiai išaustas margaspal
vis audinys. Čia kiekvienas va
dovas parodys savo sugebėji
mus, kaip jis moka palaikyti vie
nete drausmingumą, pradedant 
taisyklingu žingsniu, judesiu, 
nuotaika ir figūrų lygiavimu. 
Kad tai pasiekčiau, jau pradė
jau lankyti šokių vienetus, laiš
kuose vis prašau vadovus, kad 
tą šventę laikytų visų mūsų 
bendru džiaugsmu ir pasididžia
vimu.

— Jau praėjusio lapkričio mė
nesį Detroito žurnalistams pa
teikėte visą repertuarą, tik pra
šėte, kad iš anksto spaudoje jo 
dar neskelbtume. Ką dabar, lai
kui iki šventės perpus sutrum
pėjus, galėtumėte apie šokius 
viešai paaiškinti? O jei “užtem
dymas” nebereikalingas, tai gal 
galėtumėte numatytus šokius 
dabar ir išvardinti?

— Šventės repertuarą paren
kant, Tautinių Šokių Institutas 
stengėsi programai pateikti to
kius šokius, kurie dar nepri
klausomoj Lietuvoj šokių mėgė
jų bei mokytojų buvo sūrasti 
bei aprašyti ir kurie šiuo metu 
yra lyg ir užmesti. Jie yra įdo
mūs savo charakteriu ir gražūs. 
Dėlto nutarėm vėl juos grąžinti 
“apyvarton”. Bus kokie 3 šokiai 
ir iš dabar Lietuvoj surastų bei 
aprašytų. Kokie šokiai bus šo
kami? Tai nėra atominė paslap
tis, bet vistiek bus žiūrovams 
įdomiau, kai jie, atvykę į šven
tę, viską pamatys ir sužinos . . .

— Kai kalbamės (Velykų me
tu), iki šventės bėra likę pus
penkto mėnesio. Jūsų, kaip pro
gramos vadovės, darbai jau gal 
pasiekė zenitą. Susidūrėte su 
visokiais žmonėmis. Kokios kliū
tys ir kas Jūsų darbą sunkina? 
Koke džiaugsmai ir kur einasi 
sklandžiausiai?

— Betkokį visuomeninį darbą 
bedirbant, nonri-nenori turi 
bendrauti su žmonėmis. O jų 
yra labai įvairių! Kartais labai 
pasigendu pagarbos žmogaus 
žmogui, pasigendu mokėjimo 
lietuvybės reikalą statyti virš 
visų kitų, čia nekalbu apie tau
tinių šokių mokytojus. Tie žmo
nės daugiausia gal iš visų vieni 
kitus supranta, nes gyvena 
bendru reikalu. Jie dirba su 
jaunimu iš meilės jam, savo tau
tos kūrybai — šokiui.

Su kokiomis kliūtimis susidu

riame? Tai kaikurių vadovų ne
punktualumas, atsakant į anke
tas. Tai sutrukdė paskirstymą 
kvadratų vienetams ir šokių iš
dėstymą aikštėje. Antra, su
trumpėjo valandos ir dienos! 
Jos bėga, lyg norėdamos gauti 
auksinį olimpiados medalį . . . 
Didelis rūpestis, kad šokėjai bū
tų gerai pasiruošę ir iš visos šir
dies pasiduotų vadovų nurody
mams bei reikalavimams, su 
meile šoktų kiekvieną šokį.

Sklandžiai eina bendradarbia
vimas su B. Juodeliu, kuris yra 
labai rūpestingas, lyg ūkininkas 
prižiūri, kad visi darbai kuo 
sklandžiausiai vyktų, kad vėliau 
visi galėtume švęsti puikią der
liaus šventę. Puikus yra ir vi
sas rengėjų komitetas, kuris dir
ba glaudžiai ir darniai. Turiu 
gerus asistentus — J. Karasiejų 
Kanadoje ir V. Stankienę Či
kagoje. J. Karasiėjus patikrins 
Kanadoje esančias tautinių šo
kių grupes, nes man pačiai vi
sas aplankyti yra neįmanoma. 
V. Stankienė rūpestingai tikri
na Čikagos grupės, jom pataria, 
taiso, derina. Aš ir pati dar Či
kagos grupes patikrinsiu. Yra 
labai nuoširdžių vadovui kurie 
rūpestingai ruošia savo viene
tus ir su manimi palaiko glau
džius ryšius.

Dienos trumpėja, rūpesčiai 
daugėja, darbų kalnai augštė- 
ja. Dievas duos, viską atlaiky
siu ir po šventės galėsiu lengvai 
atsikvėpti.

— Pokalbyje su Detroito ko
respondentais lapkričio mėnesį 
minėjote ir skaičius. Vėliau tie 
skaičiai tai Į vieną, tai į kitą 
pusę keitėsi. Belikus tik keliems 
mėnesiams, manome, galutinius 
skaičius turite. Tad kiek šokėjų 
šventėje dalyvaus? Ir, šalia JAV 
bei Kanados, iš kokių kitų kraš
tų šokėjai šventėje dalyvaus?

— Visiškai tikslaus šokėjų 
skaičiaus net dabar negaliu duo
ti, nes, pranešdami apie dalyva
vimą, nevisi vienetai įrašė į an
ketą reikalaujamą šokėjų skai
čių. Apytiksliai suskaičiavau, 
kad bus keli šimtai virš dviejų 
tūkstančių. Bet argi tūkstančiai 
lems šventės sėkmę ir atskleis 
jos grožį? Tūkstančiai šokėjų 
tik tam reikalingi, kad galė
tume- pasidžiaugti, jog dar tiek 
daug jaunų žmonių dirbai lie-

tuvybei, tebevyksta mūsų tauti
nis tęstinumas, mūsų gretos ne
mažėja . . . Šalia Kanados ir 
JAV šokėjų, atvyks tautinių šo
kių vienetai iš Vokietijos, Ang
lijos, Brazilijos ir Venecuelos.

— Penktoji tautinių šokių 
šventė įvyksta ne vasaros pra
džioje, o pabaigoje. Publikai, 
manau, tai yra vistiek, o gal net 
ir geriau, nes tuo metu Čikago
je galima tikėtis vėsesnio oro. 
Kaip šis vėlavimas Jums atro
do?

— Dėl Amerikos 200 metų su
kakties penktoji tautinių šokių 
šventė negalėjo įvykti liepos 
pradžioj, nes negavome salės. 
Vasaros atostogos ir jos karš
čiai sulėtins repeticijas ir iš šo
kėjų pareikalaus atsižadėt poil
sio, teks prakaito kibirus išlieti.

— Ar esate patenkinta Čika
gos Amfiteatru (International 
Amphitheatre)?

— Taip ir ne. Patenkinta, nes 
tai yra didžiausia patalpa, kurią 
galėjome gauti. Bet noriu ir pa
dejuoti, kad amfiteatro aikštės 
dydis nepakankamas. Ribotas 
kvadratų skaičius neleidžia kū
rybinei fantazijai pilnai pasi
reikšti. Norėjau programą visai 
kitaip sustatyti, šiokių tokių 
naujybių įvesti, bet reikia tai
kytis prie sąlygų. Be to, nevi
si šokių vienetai vienodai pajė
gūs tiek pasiruošimu, tiek ir lė
šomis.

— Ačiū poniai Galinai Go- 
bienei už pokalbį.

Skaitytojui primenu ir užtik
rinu, kad penktoji tautinių šo
kių šventė Čikagoje š.m. rugsė
jo 5 d. bus pats didžiausias, mar
giausias, patraukliausias lietu
vių renginys. Tai bus masinė iš- 
eiviškos lietuvybės demonstraci
ja, kuri ras atgarsį tiek Ameri
kos, tiek ir pasaulinėje spaudo
je. Jei ketvirtojoje tautinių šo
kių šventėje mums staigmeną 
padarė tuometinio JAV prezi- 
to žmona, tai dabar, JAV 200 
m. sukakties ir prezidentinių 
rinkimų metais, galime tikėtis 
dar didesnės staigmenos, kurios 
dar nenoriu viešai skelbti, bet 
kurią jau galite nujausti. Bro
liai kanadiečiai, planuokite šio
je šventėje dalyvauti, Šventėje, 
kurios programą atliks ir jūsų 
vaikai’.'

Tėvai veikėjai, o vaikai nutautę
AL. G1MANTAS

Beveik kasdien tenka stebėti 
artimesnę, neretai (per spaudos 
puslapius ar asmeninę kores
pondenciją) ir tolimesnių vieto
vių lietuviškąją veiklą. Stebiesi 
kaikurių tautiečių išradingumu, 
nepavargimu ir kietu užsispyri
mu stumti lietuviškųjų reikalų 
vežimą.

Vienas dangus težino, kiek 
daug laiko, pinigo ir savęs atsi
žadėjimo reikalauja visa toji 
veikla. O ką jau bekalbėti apie 
šeimas, kur vyras ir tėtukas tė
ra svečias savo pačių artimiau
siųjų tarpe. Posėdžiai, išvykos, 
svarstybos, suvažiavimai, pasita
rimai, telefoniniai pokalbiai, 
konferencijos, priešpiečiai, va
karienės ... Ne savo malonu
mui, ambicijai ar pasirodymo 
didybei. Nė. Tik bendrųjų rei
kalų labui, nes tokie pastaruo
sius stato žymiai augščiau už as
meninius ir šeimos reikalus.

Laikas, tas ribotas laikas, ku
rio tiek mažai telieka nuo tar
nybos (nevienu atveju tenka ir 
darbo metu pasišalinti bei atlik
ti tai, kas neįmanoma po dar
bo, vakarinėmis valandomis), 
verste verčia šeimą palikti ant
roje vietoje. Susidaro situacija, 
kurioje šeimos motulei tenka to
kia darbų našta, kurią nekiek- 
viena mūsų moteris pajėgia neš
ti. Švara, mityba, apsipirkimas, 
kasdienė vaikų mokykla ir visos 
kitos šeimininkės pareigos rei
kalauja geros fizinės ir dvasinės 
sveikatos. Nežiūrint visų turi
mų civilizacijos ir augšto gyve
nimo lygio teikiamų patogumų, 
jaunai ar vidutinio amžiaus lie
tuvei motinai sunkiai užtenka 
laiko ir jėgų savojo atžalyno lie
tuviškam auklėjimui.

Tėtušiui esant stipriai įsijun
gusiam lietuviškojon veiklon, 
vis dažniau regime atvejus, kur 
pavyzdingos šeimos (lietuvybės 
atžvilgiu) prieauglis toli gražu 
nėra jau toks skaidriai lietuviš
kas ir patriotiškai nusiteikęs. 
Jų lietuvių kalba šlubuoja, gra
matika bei sintaksė maišosi, žo
dynas menkas. Skystokas ir lie
tuviškasis sąmoningumas, žino
ma, tai nėra bendra taisyklė, 
nes yra eilė atvejų, kur ir tė
vus, ir jų vaikus galima vertinti

lietuviškumo atžvilgiu penke
tuku su pliusu. Gaila tik, kad 
pavyzdingųjų skaičius mažėja.

Kadangi čia kalbama ne vien 
tik apie kitus, bet ir apie save, 
tenka prisipažinti, jog ir šio ra- 
šėjo aplinkoje būtų daug taisy- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Kalgario tautinių šokių ratelis, dalyvavęs miesto šimtmečio sukakties minė
jimo programoje Nuotr, J. Krauso

Kq žada olimpiada?
Montrealio olimpinėse žaidynėse, 

tarp savo struktūra išsiskiriančių pa
statų matysime augščiausios klasės 
sportines varžybas. Tai matyti iš 1975 
ir 1976 m. pirmųjų pasirodymų. Per
nai buvo pasiekti 108 olimpinių spor
to šakų pasaulio rekordai. Daugiau
sia pasaulio rekordus gerino sunkia
atlečiai — 40, plaukikai — 26, leng
vaatlečiai — 20 ir t.t.

Kad sportinės varžybos bus augš
to lygio, įtemptos, rodo jau ir šių me
tų pasekmės. Amerikoje dviejų sa
vaičių laikotarpyje net 4 lengvaatle
čiai pakartojo pasaulio 10,0 m. bėgi
mo rekordą 9,9 sek.

Neatsilieka ir plaukikai — jie taip 
pat gerina rekordus. Vis iškyla nau
ji plaukikai. Sunkumų kilnotojai ir
gi laimi pasaulio rekordus. Atrodo, 
šie olimpiniai žaidimai bus žymiai 
pranašesni už ankstyvesnius.

Lietuvos sportininkai
Šioje olimpiadoje tikimės pama

tyti bent keliolika lietuvių. Į Sov. 
Sąjungos olimpinę rinktinę pakvies
ta 14 vilniečių: irkluotojai — V. Če- 
siūnas, A. Montvydas, G. Ramoškie- 
nė, keturvietė, krepšininkai — A. 
Rupšienė ir R. Girskis, plaukikas A. 
Juozaitis, lengvaatlečiai K. Sapka, L. 
Purvinskaitė ir dar keletas sportinin
kų su nelietuviškomis pavardėmis. 
Kurie iš tų sportininkų pasieks Mont
real!, sunku pasakyti. Tai priklausys 
nuo jų pastangų bei sugebėjimų.

Malonu vėl matyti aktyvų K. Šap- 
ką. Po susižęidimo jis vėl po truputį 
atgauna formą. Tikimės, kad iki žai
dynių vėl pasieks savo nuolatinį 
augštį.

L. Purvinskaitė praėjusiais metais 
400 m. įveikė per 53,9 sek. Ją grei
čiausiai matysime vidutiniuose nuo
toliuose. Angelė Rupšienė jau atsto
vavo Sov. Sąjungai moterų krepši
nio pasaulio pirmenybėse.

Kviestųjų skaičiuje jau nebemato- 
me^aįgįriojM. Paulausko. Vietoje jo 
pakviestas- Vilniaus Statybos R. Girs
kis. A. Juozaitis,,turėjo labai gerą se
zoną ir pagerino daug Lietuvos re
kordų. Irkluotojai yra veteranai, jau 
dalyvavę olimp. žaidynėse.

Iš Kanados lietuvių žaidynėse ma
tysime tinklininkę Reginą Armonai- 
tę. Gaila, kad torontietis G. Rautinš 
pasitraukė iš Kanados krepšinio 
olimpinės rinktinės. Danutė Valai
tytė turi daug galimybių pasirodyti 
Montrealio olimpiniuose takeliuose. 
Geriausios jos pasekmės 800 m. — 
2:4,7 (2:4,0) ir 1500 m. — 4:16,7 
(4:15,0) yra labai arti olimpinių nor

mų. Šiais metais dar bus įvykdyta 
eilė varžybų ir bus proga pasiekti 
reikalaujamas normas.

Ruošiasi ir kanadiečiai
Labai stipriai juda Kanados spor

tininkai, besiruošdami olimpiniams 
žaidimams. Sudarytos valstybinės ko
mandos, kurios jau kelinti metai kar
tu dirba ir ruošiasi ateinančioms 
žaidynėms ■— dalyvauja tarptautinė
se varžybose ir kartais neblogai pa
sirodo. Bene didžiausią pažangą pa
darė moterų tinklinio komanda, ku
rioje žaidžia ir R. Armonaitė. Nese
niai Vengrijoje įvykusiame turnyre 
laimėjo antrą vietą pasekme 4:1. 
Tokį pat laimėjimų santykį turėjo ir 
Kuba, tačiau I v. nulėmė geresnis 
Kubos setų santykis: Kuba 14-6, Ka
nada 12-6. Kanadietės pasižymėjo 
kaip geros kovotojos. Tai rodo jų 
laimėjimai: Kanada — R. Vokietija 
15:5; 3:15; 8:15; 17:15; 15:6; Kana
da — Vengrija 1.4:16; 11:15; 15:12; 
15:5; 15:7; Pažymėtini laimėjimai
prieš šias Rytų valstybes, nes R. Vo
kietija laikoma IV pajėgumu pasau
lyje, o Vengrija -r- VI. Šiame turny
re Kanada įveikė ir Sov. Sąjungą 
3:1, Bulgariją 3:1, tačiau neatsilaikė 
prieš Kubą — 15:5; 15:8 ir 15:3.

Kanada daugiausia medalių tikisi 
iš moteriškosios pusės. Neminint 
tinklininkių, lengvaatletės pasiekė 
jau visas olimpines normas, išsky
rus tik vieną — j ieties metimą. Ta
čiau ir čia tikimasi, kad Vankuverio 
J. Dahlgren iki žaidynių pasieks 55 
m. ribą. Kanada turi keletą augštos 
klasės bėgikių, iš kurių išskirtiną Y. 
Saunders.

Pajėgūs yra ir Kanados plau
kikai. .Ypač yra stiprios Kanados 
plaukikės. Balandžio mėn. tarptauti
niame plaukime Sh. Smith (15 m.) 
buvo geriausia pasaulyje 800 m. 1/s 
ir 1500 m. 1/s plaukikė. 14-kos metų 
N. Garapick neseniai dar laikė pa
saulio ..rekordą plaukime nugara. 
Taip pat. pasižymėjo tarptautiniame 
plaukime penkiolikametės Ch. Gib
son ir J. Baker.

Kaip žaidynių rengėja, Kanada ga
lės dalyvauti visose komandinėse 
varžybose, tačiau sunku bus atsilai
kyti prieš labai pajėgius amerikie
čius ir R. Europą. Arčiausiai meda
lių čia priartės moterų tinklinio ir 
vyrų krepšinio komandos. A. S.

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

J. ERETAS

brangi, aukokyra

Tautos 
Toronto

vė/iau ateis 
ir kas bus

lietuvi 
tuojau

P. S. Čekį rašyti
Tautos Fondo

Tautos Fondui žemiau

metuose, 
nuoširdžiai 9

Broli, sese 
nepamiršk, Siųsk 
nurodytu adresu.

Tačiau kiekviena auka 
aukok kiek gg/i.

nepadėk Šio laiško į stalčių t 
savo aukų ~

didįjį laisvės džiaugsmų 
įdienok, kai tėvynė bus laisvat lietuvių 

ir dukros geru žodžiu minės visus tuos, kurie 
ir dirbo ui musų tautos ir Tėvynės išlaisvinimų.

A. F i ravi eitis
Tautos Fondo

Toronto Apylinkės Atstovybės 
Pi rmininka s

Gerbiamas Tautieti t

Bent vienų kartų metuose nuoširdžiai prisiminkime 
mūsų motinų tėvynę Lietuvoj. Esame senos, garbingos 
Lietuvos vaikai. Garbingai atlikime ir pareigų tėvynei 
- aukokime Tautos Fondui - mūsų pavergtos tėvynės 
Lietuvos laisvinimo kovai paremti,

Tavo auka nebus veltui. Anksčiau ar 
laisvės rytas Lietuvai. Kada užtekės aušra 
laimingi Lietuvos laukuose pasitikti 
mes nežinome. 
tautos sūnūs 
aukojo, kovojo

Tautos Fondas prašo aukoti bent vienos dienos uždarbį

Fondas" vardu, /lakas siųsti 

Apylinkės A tsto v y be i
G Constance St.
Toronto , Ont.
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PUOLA “LAISVĖS RADIJĄ“ 
“Tiesa“ balandžio 10 d. paskelbė 

pusę puslapio užimantį Vytauto Ty- 
tuvos straipsnį “Kam tarnauja šmei
žikai“, kuriame pagrindinis dėmesys 
skiriamas Aušros ir Jono Jurašų iš
važiavimui iš okupuotos Lietuvos, jų 
įsijungimui į “Laisvės Radiją”. Pa
liečiami ir kiti šio radijo lietuviškų
jų laidų darbuotojai — redakcijos 
vadovas Juozas Laučka, Kajetonas 
Čeginskas, Aleksandras Kacas, Abra
omas Levinas. V. Tytuva cituoja J. 
Jurašo laišką sovietinamos Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijos milicijos 
valdybai, atrodo, rašytą vizos gavimo 
reikalu 1974 m. gegužės 6 d., ištrau
kas iš “Europos Lietuvio“, mini jo 
rašinius “Drauge“. Operavimas mili
cijai rašytu laišku ir užsienio lietu
vių spauda, pagaliau ir pats straips
nio stilius labai primena Vytautą Mi
niotą, sovietinį BALFo reikalų spe
cialistą. Už šios organizacijos jis 
matė amerikiečių ČIA žvalgybos 
šmėklą, o V. Tytuva jai dabar ati
duoda “Laisvės Radiją“. Jeigu šis 
spėjimas pasitvirtintų, belieka stebė
tis, kodėl karingasis V. Miniotas stai
ga pradėjo dangstytis slapyvardžiu. 
Labai galimas dalykas, jam pasidarė 
neparankūs mūsiškės spaudos ko
mentarai, lietę jo vykdytus turistų 
tardymus BALFui šmeižti.

V. NOREIKOS 2ODIS
V. Tytuva savo straipsnyjs cituoja 

ir sol. Virgilijaus Noreikos žodį, tar
tą Lietuvos Teatro Draugijos suva
žiavime, bet lig šiol nutylėtą spau
doje. Pasak V. Tytuvos, sol. V. No
reika tada J. Jurašą taip įvertinęs: 
“Menininko padėtį visuomenėje le
mia jo talentas, pilietiškumas, atsa
komybės Tėvynei, visuomenei supra
timas. Kas to nesupranta — nueina 
klystkeliais ir degraduoja kaip me- 
ninikas, nori ar nenori to, tampa im
perialistinės propagandos įrankiu. 
Vienas iš tų — Jurašas. Jis, tik bai
gęs mokslą, gavo brandų aktorių ko
lektyvą, Kultūros ministerija sudarė 
deramas darbo sąlygas, geranoriškai 
teigiamai jo darbą vertino teatro 
kritika. Tačiau, palankioje kūrybi
nėje dirvoje pasisekimo apsvaigin
tas, jis greitai išpuiko, savo egoizmą 
iškėlė aukščiau tarybinės lietuvių 
nacionalinės kultūros interesų, ig
noruodamas atsakomybę ir pareigą 
savajai liaudžiai, skelbdmasis, kad 
jam svetima politika, kad jis trokš
tąs kūrybinės laisvės, kuri reiškia 
ne ką kitą, kaip anarchiją, pagal fik
tyvų iškvietimą iš Izraelio išvažiavo 
į užsienį. Ten netrukus virto politi- 
kieriumi, antikomunistų įrankių ir 
šiandien, tapęs reakcingosios radijo 
stoties bendradarbiu, tarnauja mūsų 

'Tėvynės priešams! Tokia logiška 
laisvės idėjomis spekuliavusio reži
sieriaus kūrybinio kelio ‘viršūnė’...” 
Taigi, Aušrai ir Jonui Jurašams su
niekinti V. Tytuva, kaip liaudis sa
ko, griebėsi “sunkiosios artilerijos”, 
pasinaudodamas net ir geriausiu te
noru V. Noreika. Šia proga tenka 
konstatuoti, kad V. Noreika dabar 
jau yra Vilniaus operos ir baleto 
teatro direktorius bei meno vadovas, 
kylantis kompartijos narys.

PRABILO A. LAURINČIUKAS 
“Tiesos” red. Albertas Laurinčiu- 

kas balandžio 3 d. paskelbė ilgoką 
savo rašinį “Apie ištvermingus 
gandrus ir žurnalistinę etiką”, puo
lantį Vilniuje viešėjusius JAV dien
raščiu Bostono "Christian Science

ST. CATHARINES, ONTARIO
(MOTINOS DIENOS minėjimas 

įvyks gegužės 9,» sekmadienį, tuoj 
pat po pamaldų vienuolyno koply
čios patalpose. Paskaitą skaitys stu
dijuojanti Londono universitete skau
tė Nijolė Gverzdytė. Meninę progra
mą atliks “Nemuno” ansamblio šo
kėjai ir šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Programa neužtruks ilgai, to
dėl maloniai kviečiame dalyvauti vi
sus tautiečius ir tuo būdu pagerbti 
lietuvę motiną. Apylinkės valdyba

GRAŽIAI PRAĖJO VELYKŲ 
ŠVENTĖS. Rekolekcijas, užtrukusias 
3 dienas, vedė kun. dr. Pr. Gaida. 
Dalyvavo daug žmonių, nors “Gene
ral' Motors” fabrike, kuriame dirba 
dauguma lietuvių, šiuo metu gamy
ba vyksta net savaitgaliais. Matėsi 
tautiečių iš viso Niagaros pusiasalio 
ir iš Buffalo. Verbų sekmadienį rei
kėjo pristatyti kėdžių.

PAKVIETĖ LIETUVIUS. Brock 
universitetas gegužės 1 d. rengia 4 
valandas užtruksiančias paskaitas. 
Pagrindinę paskaitą skaitys Miss 
Fish, Toronto miesto valdybos pata
rėja, tema “Rajoninė savivalda bei 
piliečių pareigos”. Pasįskirsčiusios 
klausytojų grupės paruoš atskirus 
pranešimus. Pabaigoje kalbės pir
mininkaujantis prof. Gibson, buvęs 
Brock un-to rektorius. Dalyvauti bei 
pranešimą padaryti yra pakviesti ir 
lietuviai. Pakvietimą gavo ramovėnų 
valdyba ‘“Lithuanian Veterans” ad
resu. Lietuviams atstovaus ramovė
nų pirm. Antanas Šukys ir jo pa
kviestas S. šetkus.

“NEMUNO” ANSAMBLIS ČIKA
GON. Mūsų jaunimas sparčiai ruo
šiasi dalyvauti Čikagoje rengiamoje 
tautinių šokių šventėje. Kelionė bus 
surišta su didelėm išlaidom, todėl 
“Nemuno” metinei šventei buvo 
stropiai ruoštasi.

MIRĖ ANTANAS SATKEVIČIUS. 
Satkevičiai buvo 7 broliai. Antanas 
atvyko Kanadon 1928 m. Po II D. ka
ro atvykę jo broliai turėjo gerą glo
bą ir paramą. Užpernai mirė Juozas. 
St. Catharines mieste gyvena dar du

Monitor” ir “Chicago Tribune” ko
respondentus. Pasirodo, jiedu gerą 
valandą viešėjo “Tiesos“ redakcijo
je, kur jiems buvo nepašykštėta sta
tistinių duomenų. Atsisveikinant A. 
Laurinčiukas paprašė atsiųsti tuos 
dienraščių numerius, kuriuose bus 
jų kelionės įspūdžiai, bet jų taip ir 
nesulaukė. Tik atsitiktinai į jo ran
kas pateko bostoniškio “Christian 
Science Monitor” numeris su žurna
listės E. Pond reportažu apie Pabal
tijį, pavadintą Sovietų Sąjungos Va
karais. A. Laurinčiuką užsiutino jos 
paminėti Lietuvos gandrai ir visiš
kai nutylėti statistiniai duomenys 
apie studentų skaičiaus augimą, 119 
laikraščių bei žurnalų, kurių bendras 
tiražas yra 6 milijonai egzempliorių. 
A. Laurinčiuko nuomone, lietuviai 
periodikos skaitymu šiandien pir
mauja pasaulyje. Jis, žinoma, neuž
simena apie tos periodikos blanku
mą, po kompartijos suvažiavimų 
skelbiamas sieksnines kompartijos 
vadų kalbas, kurioms perskaityti 
reikėtų Lenino premijos vertos kant
rybės. Nepatinka jam ne tik Lietu
vos gandrų paminėjimas, bet ir ame
rikietės E. Pond teigimas: “Lietu
viai tebėra Romos katalikai, nepai
sant sovietinės valdžios varomos in
tensyvios ateistinės kampanijos”. 
Radusi Lietuvoje dar veikiančių 
šventovių, ji, esą, neturėtų daryti iš
vados, kad lietuviai tebėra Romos 
katalikai. Toks jo atkirtis betgi dar 
kartą patvirtina ateistinės propagan
dos intensyvumą. Net ir visų šven
tovių uždarymas Maskvai tarnaujan
čios kompartijos įsakymu nebūtinai 
turėtų reikšti, kad lietuvių tauta jau 
yra atsisakiusi katalikybės. Kompar
tija bei jos sovietinis režimas dar 
nėra lietuvių tauta. Operuodamas 
kompartijos statistiniais duomeni
mis, A. Laurinčiukas primena ameri
kietei F. Pond, kad vokiečių okupa
cijos metais Lietuvos žemė sugėrė 
700.000 žmonių kraują. Štai ką ji tu
rėjo parašyti! Esą, lietuvių tautos 
dėkingumą Sovietų Sąjungos raudo
najai armijai skelbia didingas pa
minklas Kryžkalnyje. A. Laurinčiu
kas, Amerikoje radęs tris dolerio 
puses, nutyli antrąją rublio pusę — 
masinius lietuvių trėmimus Sibiran, 
sovietų vykdytas egzekucijas, jų ko
vą prieš lietuvius partizanus, sieku
sius laisvės bei nepriklausomybės sa
vo gimtajam kraštui. Si sovietinio 
rublio pusė, matyt, buvo žinoma 
amerikietei E. Pond, ir dėlto ji ne
pasitikėjo A. Laurinčiuko statistikos 
duomenimis. _

Verbų sekmadienį Vilniuje prie Auš
ros Vartų 1974 metais 

broliai, o vienas — pavergtoje Lietu
voje. Antanas paliko žmoną Kotry
ną. Vienas jo sūnus gyvena netoli 
Otavos, kur dirba kaip technikos 
mokyklos vicedirektorius. Be Anta
no ir brolių neapsiėjo jokia lietu
vių šventė ar pamaldos. Gražu būda
vo matyti šiuos brolius po pamaldų 
besišnekančius. Nuoširdžiausia užuo
jauta likusiems broliams Satkevi
čiams, Antano žmonai Kotrynai ir 
visai plačiai jų giminei. Ilgai šio 
krašto lietuviai Antano neužmirš. 
Laidotuvės buvo- labai gražios. Da
lyvavo daug lietuvių ir nelietuvių. 
Tebūna lengva Antanui svetinga 
Kanados žemelė. Koresp.

Sudbury, Ontario
APYLINKĖS VALDYBA gegužės 

8 d. ukrainiečių salėje, 130 Frood 
Rd., rengia Motinos Dienos minėji
mą. Programoje: trumpa paskaita, 
meninė dalis, šokiai, loterija. Veiks 
įvairus bufetas, gros gera muzika. 
Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti, 
pasikviesti svečių bei draugų ir tuo 
būdu pagerbti mūsų motinas. Moti
nos mūsų neapvylė, neapvilkime jų 
ir mes — raskime laiko jas pagerb
ti bendrame pobūvyje. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už surengtą 

mums pensijon išėjimo proga puikų 
pobūvį kovo 27 d. J. E. Staškų rezi
dencijoje. Ypatingai dėkojame ren
gėjam: p.p. J. Kručui ir J. Staškui, 
šeimininkėm — poniom A. Kručįe- 
nei ir E. Staškuvienei. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame KLB Sudburio 
apylinkės pirmininkei p. J. Labuc- 
kienei ir rengėjų atstovui J. Kručui 
už jautrias kalbas bei nuoširdžius 
linkėjimus. Tariame nuoširdų ačiū 
ir visiem kitiem, kurie dalyvavo po
būvyje arba prisidėjo. Jūsų paro
dytas nuoširdumas ilgai pasiliks 
mūsų atmintyje ir primins, kad ne
same vieni.

Jum visiem dėkingi —
P. Liutkus ir V. Kriaučellūnas

Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai metiniame suvažiavime Hamiltone šių metų kovo 27 dieną

Hamiltono Mergaičių Choro “AIDAS”

0NCERTAS -ŠOKIAI!
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KONCERTO PROGRAMOJE: 
mergaičių choras "Aidas", 
solistai V. Vei'ikoitis ir

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

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

HAMILTON™
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, gegužės 1, 7.30 

v.v., visi kviečiami į “Aido” metinį 
koncertą — šokius. Koncertinę pro
gramos dalį atliks “Aidas”, solistai 
— V. Verikaitis ir R. Strimaitis. Po 
koncerto, grojant geram orkestrui, 
smagūs šokiai. Prityrusi šeimininkė 
A. Deksnienė visus pavaišins gar
džiais šiltais valgiais. Veiks baras su 
įvairiais gėrimais. Laimei išmėginti 
bus turtinga loterija. Loterijai dar 
gauta aukų: $5 — L. Skripkutė, 
$2 — K. žilvitis, Z. Sakalienė. Vi
siems “Aido” rėmėjams nuoširdi pa
dėka. J. P.

VISUOTINIAME SLA 72 KUOPOS 
susirinkime kovo 27 d. p.p. Bajorai
čių patalpose išrinkta kuopos valdy
ba: pirm. J. šarapnickas, vicepirm. 
J. Paukštys, sekr. J. Bajoraitis, ižd. 
Ign. Varnas, parengimų vadovas V. 
Bagdonas, iždo globėjai G. Melnykas, 
R. Matukaitis, ligonių lankytojai Z. 
Pulianauskas ir V. Triponas. Kuopa 
pernai įvairiems lietuviškiems reika
lams paskyrė $173. Pr. ir Alg. Bra
žinskams į Turkiją pasiųsta $100. 
Susirinkime tylos minute buvo pa
gerbtas velionis A. Vickosas, SLA 
narys. Liudijimas buvo įteiktas nau
jai narei Marijai Vyšniauskaitei- 
Paukštienei. Pastaroji pernai atvy
ko iš Suvalkų trikampio į Montrealį 
giminių aplankyti. “NL” gegužinėje 
susipažino su J. Paukščiu ir susi
tuokė.

Šiais metais kuopa yra numačiusi 
pagerbti Lietuvos laisvės kovotoją 
Nijolę Sadūnaitę už platinimą “LKB 
Kronikos” Ji bausmę atlieka Mor- 
dovskaja ASSR, 431200 Tengusevskij 
rajon, pos. Baraševo, učr. ž. x 385/3- 
4, Soviet Union. Visais būdais kelki
me į viešumą Lietuvos okupanto nu
teistuosius.

Į SLA 59 seimą delegatu išrinko J. 
Šarapnicką. Seimas įvyks liepos 5 d. 
Čikagoje. Po susirinkimo p.p. Bajo
raičiai visus dalyvius pavaišino.

Narys
VYSK. M. VALANČIAUS LITUA

NISTINĖS MOKYKLOS mokslo me
tų užbaigimas bus gegužės 8, šešta

Buvusiems, esamiems ir būsimiems klientams 
pranešama, kad

Juozas Grybas
vėl yra pasiruošęs padėti visuose nekilnojamo turto 
įsigijimo ir pardavimo reikaluose per lietuvių įstaigą 

"Joint Realty Limited."
Skambinkite jstaigos . 1-416-263-2967
tel. 622-4742 ° ’ R.R.2, Blackstock, Ont.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. ■ 
Liepos - rugpjūčio men. 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

kiekviena skoniui jįj rd^ennin^er Ltd.

284 KING STREET E., • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-964.1

dienį, 9.30 v. r. Visi mokiniai renka
si į Aušros Vartų parapijos švento
vę pamaldoms. Po pamaldų Jaunimo 
Centre — mokslo metų užbaigos ak
tas, pažymėjimų ir dovanų įteikimas, 
bendros vaišės mokiniams, mokyto
jams, tėvams ir svečiams. Visi kvie
čiami dalyvauti. „ , ,.Mokyklos vedėjas 

ir tėvų komitetas

TAUTOS FONDO atstovybę Ha
miltone savo posėdyje aptarė eina
muosius reikalus ir 1976 m. veiklos 
planus. Kadangi iš atstovybės pasi
traukė keturi jos nariai, nutar
ta jų vieton kooptuoti, sudarant at
stovybę iš 8 asmenų. Likę 1975 m. 
atstovybės nariai pasiskirstė parei
gomis: pirm. A. Patamsis, vicepirm. 
P. Kanopa, sekr. K. Baronas, ižd. St. 
Kanopienė ir narys — M. Juodis. 
Pasitraukusiems^ 'nariams — B. Daū- 
giliui, V. Jankūliskui, I. Varnui ir 
R. Rožanskui už atliktą darbą nuo
širdi padėka.

Pernai TF atstovybė turėjo 
$3.673,82 pajamų ir $3.184,67 išlaidų, 
kurių $3.000 pasiųsta mūsų laisvės 
kovai per centrinę atstovybę.

Nuo gegužės 1 d. mūsų atstovybė 
pradeda piniginį vajų. Miestas pada
lintas rajonais, tad kiekvieną hamil- 
tonietį jo namuose aplankys rinkė
jas. Prašome mūsų laisvės kovą pa
remti kad ir mažiausia auka, kuri 
eis radijo programų išlaikymui ir 
biuletenių leidimui svetimom kal
bom.’ Dar yra reikalingi rinkėjai. 
Galintieji padėti šiame kilniame dar
be prašomi paskambinti pirm. A. Pa
tamsiui 664-5804. K. B.

ELYTĖ IR PETRAS BALYTOS 
balandžio 20 d. susilaukė antros duk
relės, o Rūtelei sesutės.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte 
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

MOKAME UŽ:

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

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

gegužės 1, į
šeštadienį, J
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N., 
Hamiltone 3

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

įėjimas — $3.50, 
pensininkams ir 
studentams — $2.50.
Šiuo koncertu “Aidas” pradeda lėšų telkimo vajų išvykai 
į Pietų Ameriką. Visi maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.

— Choro tėvų-rėmėjų komitetas

Winnipeg, Manitoba
KANADOS LIETUVIŲ K L U BAS 

MANITOBOJE 1976 m. išrinko nau
ją valdybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis: B. Urbonas — pirmininku, T. 
Juška — vicepirm., J. Radzevičius — 
sekr., Vikt. Novogrockis — ižd., J. 
Demereckas — finansų raštininku, 
nare — Pr. Steponavičienė. Papildo
mai į valdybą išrinkti: H. Beniušie
nė vietoje pasitraukusio finansų raš
tininko K. Beniušio ir J. Radzevi
čiaus, kuris perėmė sekretoriaus pa
reigas. Revizijos komisija pasiliko 
ta pati: V. Zavadskienė, M. Šaraus- 
kas ir J. Mališauskas. Priimti šeši 
nauji nariai ir vienas rehabilituotas.

MOTINOS DIENA. Vasario 21 d. 
pas KLB Winnipego apyl. v-bos 
pirm. Br. Vaičaitį buvo sukviestas v- 
bos posėdis, kuriame svarstyti eina
mieji reikalai. Motinos dienos minė
jimą nutarta rengti kartu su para
pija š. m. gegužės 9, sekmadienį, 
tuojau p.o pamaldų su atitinkama 
programa ir kavutę:

Br. Vaičaitis plačiau apžvelgė pa
siruošimo darbus Folkloramai '76. 
Tuo reikalu jau užmegzti ryšiai su 
Folk Art Council of Manitoba pirm, 
adv. J. Koteles. Pastarojo pranešimu 
š. m. visoms kandidatėms į gražuo
les jau iš anksto bus išmokama $200, 
o išrinktai į Miss Folkloramą ’76 — 
$500, jau be anksčiau duodamų do
vanų. Būtų gera, kad visi jungtųsi į 
bendrą darbą ir neatsirastų jokių 
pašalinių trukdymų. Pirmininkas 
pranešė, kad nupirktos 4 knygos 
"Lithuania 700 Years ” ($12 knyga), 
kurios perduotos Winnipeg City 
Library, Manitobos Provincial Ar
chives ir universitetams. Knyga pa
rašyta anglų kalba ir verta pasiskai
tyti ypač lietuviškam jaunimui, ku
ris eina mokslus Kanedoje. — Užsi
mota rinkti dėvėtus drabužius Suval
kų trikampio ir kitų lenkų valdomų 
lietuvių žemių tautiečiams. Jie bus 
pasiųsti susidarius didesniam kie
kiui. Lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Bertašius jau kelintas sek
madienis skelbia per pamokslą if. 
kartu nusiskundžia, kad dažnai už
mirštami kitų vargai, kai patiems 
gerai. Siame reikale daug iniciaty
vos parodė M. ir E. Šarauskai. Turin
tieji atitinkamų drabužių prašomi 
pranešti v-bos vicepirm. M. Saraus- 
kui, kuris atvyks ir paims iš namų.

VEDYBINĖ SUKAKTIS. Kovo 20 
d. lietuvių klube buvo atšvęsta 50- 
ties metų vedybinė sukaktis Antano 
ir Leonos Samulaičių. A. Samulaitis 
atvyko į Kanadą- 1926 m., o 1927 m. 
ir jo žmona Leona. Čia begyvendami 
susilaukė sūnų Franko ir Erni. Vie
nas jų dirba Manitobos universitete, 
o kitas Portage La Prairie, Man., 
aerodrome. Minėjimą pradėjo B. Ur
bonas. Samulaičių abudu sūnūs jau 
vedę, todėl anūkai sukaktuvinin
kams padainavo keletą dainelių ir 
įteikė gražių gėlių puokštę. Gauta 
daug sveikinimų bei dovanų, jų tar
pe sveikinimai iš Manitobos premje
ro E. R. Schreyer, miesto burmistro 
S. Jubos ir kt. Liet, parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius malda pradėjo va
karienę, kartu tardamas gražų žodį 
sukaktuvininkams ir įteikdamas do
vaną. L. Samulaitienė dalyviams pa
rodė Pakrojo šventovę, kurioje 
jie susituokė. A. Samulaitis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje 1919-20 m. ir 
išėjo į atsargą, su vyr. leitenanto 
laipsniu. Daug laimės linkime su
kakties proga. K. Str.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) oTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE Či
kagoje balandžio 4, sekmadienį, lietu
viai pagerbė visuomenininkės pre
miją laimėjusią generalinę Lietuvos 
konsulę Juzę Daužvardienę. Daly
vius su jos veikla supažindino ren
gėjų komiteto pirm. St. Semėnienė 
ir programos vadovė sol. I. Motekai- 
tienė. Vertintojų komisijos protokolą 
perskaitė jos sekr. E. Diminskienė. 
JAV Lietuvių Fondo parūpintą 
$1.000 premiją įteikė tarybos pirm, 
dr. G. Batukas, pasveikinęs laurea
tę Fondo vardu ir perskaitęs valdy
bos pirm. dr. A. Razmos sveikinimą. 
ALTos vardu sveikino valdybos 
pirm. dr. K. Bobelis, JAV LB kraš
to valdybos — A. Kairys, BALFo 
valdybos — pirm. M. Rudienė. Čika
gos moterų klubo pirm. M. Marcin
kienė sveikinimus papildė specialiu 
adresu, turinčiu 300 parašų. Labai 
daug sveikinimų buvo gauta raštu. 
Pagerbime visos veikliosios šio mies
to organizacijos turėjo savo stalus. 
Dalyvių tarpe buvo ir kongresmanas 
E. Derwinskis, taręs trumpą sveiki
nimo žodį laureatei ir jai atvežęs ant 
JAV kongreso rūmų kovo 19 d. ple
vėsavusią vėliavą. Programą keliom 
lietuvių kompozitorių dainom papil
dė sol. Pr. Ragienė.

POETUI TOMUI VENCLOVAI 
pagalbos prašančiu atsišaukimu, pa
skelbtu “New York Review of 
Books”, į amerikiečius kultūrininkus 
kreipėsi rusų disidentinis poetas Jo
sifas Brodskis, prieš keletą metų iš 
Sovietų Sąjungos atvykęs į JAV ir 
dabar profesoriaująs Mičigano uni
versitete. Amerikiečiams jis nušvie
čia tuos pavojus, kurie dabar tyko T. 
Venclovos, pasisakiusio už kūrybos 
laisvę ir pasiprašiusio vizos išvykti 
užsienin. Jis taipgi pabrėžia, kad 
jam yra tekę versti rusų kalbon šio 
talentingo poeto eilėraščius. Semio
tinių darbų dėka T. Venclova esąs 
gerai žinomas Europos kalbininkų 
tarpe. Pernai jis buvo kviestas dės
tyti vienerius metus San Francisco 
Berkely universitete, bet negavo vi
zos išvažiuoti. Telegramas ir laiškus, 
reikalaujančius išleisti T. Venclovą 
užsienin, J. Brodskis prašo siųsti 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui Va
šingtone A. Dobrininui, Lietuvos 
kompartijos centro komitetui, Lietu
vos Rašytojų Sąjungai ir JAV kong
reso atstovams.

KOMPOZ. JULIUS GAIDELIS, 
Šv. Kazimiero parapijos Brocktone 
vargonininkas, po operacijos pralei
dęs dvi savaites ligoninėje, sveiksta 
savo namuose.

ROČESTERIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupės “Lazdynas” metinis koncer
tas gegužės 1 d. Jame dalyvaus ir 
veteranų šokėjų grupė. “Lazdynas”, 
vadovaujamas Jadvygos Regienės, 
taip pat intensyviai ruošiasi penkta
jai tautinių šokių šventei Čikagoje.

DAIL. PRANAS BALTUONIS, Ro- 
česteryje turėjęs savo darbų parodą, 
šios lietuvių kolonijos etniniam mu
rėjui padovanojo medžio šaknų 
skulptūrą “Slidininke”. Muzėjuje 
jau yra dail. J. Vaško ir dail. V. La
pinienės padovanotų kūrinių.

NIJOLE SADŪNAITĘ su jos by
los aprašymu į savo puslapius įtrau
kė JAV katalikų almanachas “Cat
holic Almanac” šiemetinėje laidoje. 
Medžiagą šiam rašiniui parūpino 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnyba.

ILLINOIS VALSTIJJOS LIETU
VIŲ PREKYBOS RŪMAI planuoja 
įrengti Lietuvos paviljoną Čikagoj 
liepos 1-18 d. d. įvyksiančioj tarp
tautinėj pramonės ir prekybos pa
rodoj, kuri skiriama JAV 200 metų 
sukakčiai. Talkon kviečiamos visos 
lietuvių organizacijos. Informacijų 
teirautis ir patarimus siųsti šiuo ad
resu: Lithuanian Chamber of Illi
nois, 2212 W. Cermak Rd., Chicago, 
Ill. 60608.

BALTIMORĖS LIETUVIAI balan
džio 4 d. Šv. Alfonso mokyklos salė
je atsisveikino su kun. Kazimieru 
Pugevičium, išsikeliančiu į Niujor
ką. Ten jis, be Amerikos lietuvių ka
talikų tarnybos, tvarkys ir Religinės 
Šalpos "bei Lietuvos Vyčių reikalus. 
Išleistuvėse dalyvavo ir jam sėkmės 
linkėjo gausus būrys baltimoriečių.

BALTIEČIŲ MOTERŲ TARY
BOS 29-tajame metiniame susirinki
me Niujorke estė pirm. Mali Jurma 
šias pareigas rotacine tvarka perda
vė Reginai Žymantaitei, padariusi 
ataskaitinį pranešimą. Didelį darbą 
taryba yra atlikusi įvairių informa
cinių raštų siuntinėjimu JAV kong 
reso nariams. Jais buvo nušviesta 
dabartinė Baltijos kraštų būklė so
vietinėje okupacijoje, pagrindinės 
lietuvių, latvių ir estų tautų proble
mos!

Australija
SKAIDRIŲ VAKARĄ Adelaidėje 

surengė Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos valdyba, vadovaujama 
pirm. S. Pusdešrienės. Italijos, Vati
kano ir Šv. Žemės vaizdų skaidrės 
rodė kun. A. Spurgis, MIC, plačiai 
juos komentuodamas. Jį papildė į 
kasetes įrašytos A. Budrio pastabos.

A. A. LIONGINAS VALECKAS, 
gimęs 1914 m. Vabalninke, tragiškai 
žuvo Sydnėjuje, savo namo garaže. 
Spėjama, kad nuo cigaretės užside
gė benzino garai, susprogdindami 
baką ir degančiu benzinu apliedami 
velionį. Lietuvoje jis buvo kariuo
menės puskarininkiu, policijos vach
mistru Jurbarko nuovadoje. Sydnė
juje dirbo civilinės aviacijos depar
tamente ir dėl darbovietėj įvykusio 

susižeidimo buvo paleistas pensijon. 
Palaidotas balandžio 1 d. po kun. P. 
Butkaus atnašautų gedulingų Mišių.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
narių metiniame susirinkime naujon 
valdybon išrinkti: pirm. V. Neve- 
rauskas, vicepirm. K. Taparas, sekr.
V. Aleksandravičius, ižd. M. Reinkė 
ir narys švietimo bei kultūros reika
lams V. Baltutis.

Italija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO

LEGIJA balandžio 5 d. paminėjo 
pirmąsias a. a. prel. Jono Bičiūno 
mirties metines. Mišias koncelebra- 
vo vysk. A. Deksnys, mons. P. Jatu
lis, prof. dr. P. Rabikauskas, SJ, 
prof. dr. A. Liuima, SJ, ir mons. K. 
Razminas. Apie velionies nuopelnus 
Dievui, Katalikų Bendrijai ir lietu
vių tautai, jo mokslinę veiklą bei 
pastangas ugdyti augštuosius idealus 
jaunojoje kartoje kalbėjo vysk. A. 
Deksnys.

BAŽNYTINĖS LIETUVOS PRO
VINCIJOS penkiasdešimtmečio mi
nėjimą surengė Italijos Lietuvių Ku
nigų Sąjunga. Iškilmingas Mišias 
atnašavo kardinolas A. Samore, bu
vęs nunciatūros sekretorium Lietu
voje, asistuojamas mons. St. Žilio ir 
mons. Kl. Razmino, kuriam yra te
kę būti Lietuvos metropolito arkiv. 
J. Skvirecko sekretorium. Kardino
las A. Samore savo pamokslu išryš
kino popiežiaus Pijaus XI ir arkiv. 
J. Matulaičio nuopelnus, steigiant 
šią savarankiškai besitvarkančią sri
tį, jos reikšmę Lietuvai ir dabartinę 
Katalikų Bendrijos būklę sovietinė
je okupacijoje. Akademinėje minė
jimo dalyje paskaitą skaitė istorikas 
kun. R. Krasauskas, Lietuvos vysku
pų vardu kalbėjo vysk. A. Deksnys. 
Žodį tarė ir Lietuvos diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis. Skaudžion da- 
bartin visus dalyvius perkėlė dail.
VI. Žilius, neseniai atvykęs iš sovie
tų okupuotos Lietuvos. Minėjimo 
programai vadovavo Kunigų Sąjun
gos pirm. kun. dr. V. Kazlauskas, 
kuris taipgi yra ir Vatikano lietu
viškųjų radijo laidų vedėjas. Minėji
me dalyvavo Romoje gyvenantys lie
tuviai dvasiškiai, vienuolės ir pasau
liečiai. KL. R.

Britanija
KUN. JONO KUZMICKIO 40 me

tų kunigystės sukakties minėjimas 
rengiamas Bradforde. Vyčio klubo 
salėje birželio 19 d. vakarą Įvyks 
akademinė dalis su soL V. Gasperie- 
nės koncertu. Birželio 20 d. — iškil
mingos pamaldos ir bendri visu da
lyvių pietūs. Minėjime sutiko daly
vauti Europos lietuvių vysk. A. 
Deksnys. JĮ rengia Bradfordo, Hud- 
dersfieldo, Leedso. Halifaxo bei ki
tų kaimyninių vietovių lietuviai.

Prancūzija
PASIKALBĖJIMĄ SU GEN. STA

SIU RAŠTIKIU paskelbė Paryžiaus 
lenkų leidyklos “Institut Literacki” 
leidžiami istorijos sąsiuviniai “Zeszv- 
ty Historyczne” savo 35 nr., išėjusia
me šių metų pradžioje. Koresponden
tiniu būdu šį pasikalbėjimą apie lie
tuvių ir lenkų santykius bei ultima
tumo priėmimą parūpino Kaliforni
jos universiteto prof. R. A. Wovtak. 
Gen. St. Raštikis paskutini 1938 m. 
pasienio incidentą, užsibaigusį Len
kijos ultimatumu Lietuvai, laiko ne
reikšmingu, nes tokių išsišokimų yra 
buvę ir anksčiau. Lenkams jis pri
mena įdomų faktą, kad jų žygio Lie
tuvon atveju Vokietija buvo pasiruo
šusi užimti ne tik Klaipėdos kraštą, 
bet ir dalį Lietuvos iki Dubysos. Šią 
informaciją karinis Lietuvos atsto
vas Maskvoje pik. Skučas 1938 m. 
kovo 18 d. gavo iš karinio Vokietijos 
atstovo Maskvoje gen. mjr. Koest- 
ringo, akredituoto ir Lietuvai. Žval
gybiniai vokiečių lėktuvai tada jau 
skraidė virš Lietuvos, siekdami net 
Mažeikius ir Šiaulius. Visi SS ir SA 
daliniai Rytprūsiuose buvo laikomi 
parengties stovyje, o Tilžėn atsiųsti 
jų nauji daliniai. Ultimatumo pri
ėmimą padiktavo reikalas išvengti 
ginkluoto konflikto. Toliau gen. St. 
Raštikis kalba apie Lietuvos neutra
lumą Vokietijos-Lenkijos kare. Šis 
sprendimas buvo padarytas 1939 m. 
sausio 10 d. Apie jį gen. St. Raštikis 
painformavo maršalą Rydz-Smiglą ir 
generalinio štabo viršininką gen. 
Stachievičių, lankydamasis Varšuvo
je gegužės mėnesį. Dėl pasikalbėji
me paliestų klausimų pasisako Lon
done gyvenantis žurnalistas K. Oku- 
licz, kilęs iš Lietuvos, dažnai rašan
tis apie lietuvių-lenkų santykius. Jo 
nuomone, prie ultimatumo priėmi
mo prisidėjo kitų valstybių paramos 
trūkumas Lietuvai. Pasak jo, Lietu
vai būtų buvę naudingiau pasirinkti 
ankstesnį santykių sunormalinimą, kai 
jai buvo siūlomos teritorinės nuolai
dos Seinų ir Švenčionių apylinkėse.

Belgija
BRIUSELYJE LEIDŽIAMAS 

prancūziškas biuletenis “Cahiers du 
Samizdat”, garsinantis pogrindinę 
sovietu spaudą bei jos pateikiamus 
įvykius, vasario - kovo laidoje pa
skelbė pareiškimą, ginantį Vilniuje 
nuteistą S. Kovaliavą. Jį pasirašiu
sių 174 asmenų tarpe yra ir kelios 
lietuvių pavardės — I. Volungavi- 
čiaus, K. Jokubėno, R. Levintaitės, 
V. Petkaus, A. Terlecko. Tame biu
letenio numeryje pateiktuose B. Pen- 
sono, V. čomovilo sovietinių koncen
tracinių stovyklų aprašymuose mini
mi lietuviai: Algirdas Žyprė, Rimas 
čekelis, Izidorius Rudaitis ir Vladas 
Pavilionis.
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Anapilio tarybos rengtame naujai iš Lietuvos atvykusių meno žmonių sutiktuvių koncerte 1976. IV-11 muzikinę 
dalį atlikę smuikininkai — Juris Mazurkevičius, Danutė Pomerancaitė-Mazurkevičienė ir akompaniatorius Jonas 
Govėdas Nuotr. B. Tarvydo

Knyga apie milijonierius

Vado veils vaikam ir tėvam

KUN. J. GUTAUSKAS
1. Drąsiems pasiseka

Gyvename įvairių sąmyšių lai
kus, ir tai įvairiose srityse. Tam 
tikras netikrumas, neaiškumas 
stipriai pasireiškia ir religinia
me mokyme bei auklėjime. 
Blaškomasi ir mėtomasi į kraš
tutinumus. Gal dėl tos priežas
ties pastaruoju laiku mažai pa
sirodo ir geresnių, aiškesnes 
gaires duodančių, religinės pe
dagogikos knygų, nes neaišku 
kuriuo keliu eiti. Chaosui esant 
teorijoj, chaosas reiškiasi ir 
praktikoj. Net specialistų para
šyta tikybos vadovėlių serija 
Kanados katalikų mokykloms 
išimta iš apyvartos. Ir po pa
taisymo Kanados vyskupai dar 
negalėjo tų vadovėlių priimti 
be papildomų teologinių ir pe
dagoginių pagerinimų.

Kaip pasaulietiškoje, taip ir 
religinėje pedagogikoje varto
jami naujesni metodai, prana
šesnės negu seniau mokymo 
priemonės., geriau pažįstamas 
vaikas, tačiau mokymo ir auklė
jimo rezultatai yra menki: mo
koma ir neišmokoma reikalin
giausių privalomu dalykų, auk
lėjama ir neišauklėjama nei pil
nutinio žmogaus, nei gero krikš
čionies. Baigęs aštuonerių metų 
pradžios mokyklą, mokinys ne
sugeba parašyti be klaidų kele
to sakinių, aštuonerius metus 
mokęsis tikybos dažnai nemoka 
Dievo Įsakymų, negali išvardin
ti sakramentų, o kaikurie ne
moka net ir Tikiu Dievą Tėvą.

Peikiam senąją mokyklą, vei
kusią prieš kelias dešimtis metų, 
sakysim, prieš pirmąjį pasauli
nį karą. Keturis skyrius baigęs 
pradžios mokyklos mokinys ga
lėjo būti valsčiaus raštininko 
padėjėju, o po metų kitų prak
tikos — tos raštinės vedėju. Te
gu pamėgina panašų darbą dirb
ti kad ir 8 metus praleidęs da
bartinėj mokykloj mokinys. Ne
sugebės.

Svarbiausia dabarties mokyk
los yda yra ta, kad ji priemo
nėms aukoja mokymo ir auklė
jimo tikslus. Dar aiškiau: arba 
tų tikslų visai neturi, arba turė
dama jų nepaiso, arba klaidin
gai supranta. “Tas priemonių iš
kilimas virš tikslo ir dėlto din
gęs betkoks aiškus siekis bei tik
ras pajėgumas yra pagrindinis 
priekaištas mūsų meto auklėji
mui”, — sako Jacques Mari- 
tain. Čia nepasisakoma prieš 
mokslinį pedagoginių priemo
nių ir metodų gerinimą, tik ša
lia jų reikalaujama praktinė iš
mintis ir dinaminis žengimas į 
tikslą. Mokykla yra tam, kad 
mokinį mokytų ir išmokytų pa
gal nustatytą programą, o ne 
gaištų laiką visokių bandomųjų 
metodų painiavoj.

Su tikybos mokymu dar sun
kiau. Čia neužtenka tik žinoji
mo — reikia ir vidinio tiesos 
priėmimo. Reikia, kad pats va
dovėlis ir mokymas aiškiai ape
liuotų į mokinio protą, valią ir 
širdį. Dėstomąją tiesą reikia pa
žinti, kaip tam tikrą gėrį priim- 
ti-pamilti, o pamilus vykdyti.

Reikėjo nemaža drąsos, įžval
gumo ir nusimanymo, kai Ingri
da Bublienė ir kun. Kęstutis Že
maitis ėmėsi rengti tikybos va
dovėlį “Mano pirmoji Komuni
ja” pagal sesers M. Blanche 
Twigg knygutę. Jie peržiūrėjo 
daug panašios rūšies vadovėlių 
ir pasirinko tinkamiausią. Rei
kia pasakyti, kad jų darbas pasi
sekęs, neskaitant vienos kitos 
silpnesnės vietos, vieno kito ne
tikslumo. Vaiko tikybos moky
mas čia surištas su vaikui žino

mu pasauliu — šeima, jam bran
giais asmenimis tėvais. Vadovė
lis tinka ir mokyklai, ir šeimai. 
Vaiką pagal jį gali paruošti pir
majai Komunijai ir tikybos mo
kytojas mokykloje, ir patys tė
vai namuose.

2. Išviršinis drabužis
Sakoma, kad apie pirmą kar

tą sutiktą žmogų sprendžiamą 
iš jo drabužių, tik vėliau iš kal
bos ir elgesio. Knygos išleidi
mo būdas, estetinė jos pusė 
yra lemiantis veiksnys. Reikia 
pabrėžti, kad “Mano pirmoji 
Komunija” tikrai dailiai išleis
ta. Knygos formatas tinkamas ir 
praktiškas. Vadovėlio viršelis 
net kelių spalvų. Gausios iliust
racijos — spalvoti piešiniai ir 
fotografijos — vadovėlyje tin
kamai parinkti, patrauklūs, 
kiekvienas savo vietoj, vaikui 
suprantami ir jo dėmesį pagau
ną. Vaikai tokią knygutę mie
lai ims į rankas, nes ji daili, 
pilna įdomių paveikslų. Dėsto
moji medžiaga nesugrūsta, teks
tas erdviai paskirstytas, raidės 
paimtos didesnės, sakiniai trum
pučiai, nevartojami vaikui sun
kiau suprantami žodžiai, nors, ir 
pasitaiko vienas kitas netaip 
aiškus išsireiškimas.

3. Po turinį pasidairius
Vadovėlio pradžioje (5 p.) yra 

sakoma apie šeimos narių tarpu
savį bendravimą: “mes savo šei
moje dalijamės gyvenimu”. 
Toks posakis vaikui sunkokas 
suprasti. Tik tolimesni sakiniai 
padeda suvokti ką tai reiškia. 
Deja, nevisose šeimose kartu 
valgoma ir geriama, kartu dir
bama ir žaidžiama, kartu juo- 
kiamai verkiama.

Geriau asmenis ir daiktus va
dinti jų tikrais ir pilnais var
dais. Straipsnelyje “Jonas pa
deda žmonėms pasiruošti Jė
zaus atėjimui” (9 p.) nė vieną 
kartą tas Jonas nepavadintas 
Jonu Krikštytoju. Ir daug žmo
nių rinkosi prie jo ne todėl, kad 
norėjo “pereiti į kitą pusę”, bet 
kad laikė jį pranašu arba net 
mesiju. Krikštytojo raginimas 
“dalykitės vienas su kitu” iške
lia klausimą, būtent, kuo reikė
jo dalytis? Ir gale pasakojimo 
tvirtinimas vienu žodžiu “dali
josi” taip pat nepasako kuo 
dalijosi.

Aprašyme apie Jėzaus krikš
tą (“Jėzus ruošiasi pradėti savo 
darbą”, 11 p.) rašoma: “Pas Jį 
atėjo Meilės Dvasia”. Kodėl ne 
šventoji Dvasia? Tai nėra klai
dingas, bet vaikui mažiau žino
mas pavadinimas. Šventąją Dva
sią vaikas mini mokydamasis 
persižegnoti. Geriau vartoti 
įprastą pavadinimą, bet ne ša
lutinį, nors ir teisingą.

Toks pasakymas kaip “Jonas 
skelbė gerą žinią” ir sekančia
me puslapyje (12) tvirtinimas, 
kad “Jėzus žmonėms taip pat 
turėjo gerą žinią”, tarsi, lygio
mis stato abi geras žinias ir abu 
skelbėjus. Šv. Jonas Krikštyto
jas tebuvo Gerosios Naujienos 
— Evangelijos Skelbėjui kelio 
paruošėjas.

Straipsnely “Jėzus duoda vy
no per vestuvių iškilmes” (43 
p.) parašyta, kad kartu su Jėzu
mi vestuvėse buvo Petras, Jo
kūbas ir Jonas. Šie apaštalai bu
vo kartu su Jėzumi jo persimai- 
nyme ant Taboro kalno. Iš šv. 
Jono evangelisto aprašymo kaip 
buvo pašaukti pirmieji Kristaus 
mokiniai ir iš jo pastabos, kad 
Galilėjos Kanoje vestuvės įvyko 
“po trijų dienų” galima išvesti, 
kad vestuvių iškilmėse dalyvavo 
daugiau apaštalų, būtent, And
riejus, Simonas-Petras, Jonas, 

Pilypas, Baltramiejus (pig. 1 ir 
2 sk.).

Kalbant apie Jėzaus mirtį ant 
kryžiaus, pasakyta: “Mirtyje Jė
zus susitiko su savo Tėvu”. Ir 
sekančioje eilutėje toji mintis 
dar kartą pakartojama: “Mes ži
nome, kad jis su savo Tėvu susi
tiko” (19 p.). Apie kokį susiti
kimą čia kalbama, neaišku. Tai 
nebus aišku nei vaikams, nei 
katechetams. Jėzus, kaip dieviš
kasis asmuo, niekados nebuvo 
atsiskyręs nuo Tėvo, nei nuo 
Šv. Dvasios. Dargi savo kančios 
viršūnėj Jėzus kaip Dievažmo- 
gis skundėsi: “Mano Dieve, ma
no Dieve, kodėl mane apleidai” 
(Mk. 15,34).

Vadovėlio priedas “Pasiruoši
mas atgailos sakramentui” — 
jau grynai abiejų autorių dar
bas. šitos dalies seselės M. Blan
che Twigg knygutė neturėjo. 
Ši dalis tėra dešimties puslapių. 
Neišryškintos Atgailos sakra
mento dalys. Jos visai nemini
mos. Aiškiau nekalbama apie są
žinės sąskaitą — nuodėmių pri
siminimą, gailestį už nuodėmes 
ir pasiryžimą jų nekartoti. Po
sakis, kad “išpažintis taip pat 
mums padeda atsiverti Dievui ir 
žmonėms”, yra vaikui sunkiai 
suprantamas. Pamokyme kaip 
eiti išpažinties, kalbant apie 
nuodėmių išpažinimą, pataria
ma taip daryti: “Dabar pasa
kiau, kokiais būdais aš Dievo 
meilės nepriėmiau ar jam savo 
meilės neparodžiau” (71 p.). Čia 
net suaugusiam žmogui reikia 
gerokai pagalvoti, kokiais bū
dais jis Dievo meilės nepriėmė 
ir jam meilės neparodė. Vaiko 
nuodėmių prisiminimas ir jų vė
lesnis išpažinimas yra nesun
kus, jei jis, darydamas sąžinės 
sąskaitą, paklaus save, kas ga
lėjo Dievą įžeisti, ką jis galvojo, 
ką kalbėjo, ką darė ir ką, turė
damas padaryti-, apleido, nepa
darė. šioje dalyje yra ir labai 
vykusių vietų, kaip pavyzdžiui 
vaiko maldelė po išpažinties: 
“Mano Dieve, ačiū Tau, kad ma
ne myli. Ačiū, kad man atleidai. 
Ačiū, kad esu Tavo vaikas. Pa
dėk man būti geru”.

Pačiame gale knygutės yra 
pagrindinės maldos. Jų vardai 
spalvotomis raidėmis išspaus
dinti, raidės nemažos, nesunkiai 
viena po kitos išmokstamos. Tik 
maldelėj gailintis už nuodėmes 
ar negeriau sakyti Tau nusidė
jau, o ne Tavo valią pažeidžiau? 
Kas yra nusidėti vaikui leng
viau suprasti, negu ką reiškia 
Dievo valią pažeisti.

Išvada: nežiūrint kaikurių silp
nesnių vietų ar netaip tikslių 
posakių, autoriai atliko gražų ir 
naudingą darbą, už kurį jiems 
bus dėkingi kunigai ir tėvai. O 
ir vaikams bus džiaugsmas pa
imti į rankas tokią dailią kny
gutę.

MANO PIRMOJI KOMUNIJA. 
Vadovėlis vaikams ir tėvams. Pa
gal sės. M. Blanche Twigg, M.H.S. 
H., paruošė Ingrida Bublienė ir 
kun. Kęstutis žemaitis. Čikaga 
1976 m., 91 p. Kaina nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
METMENYS 30. Kūryba ir anali

zė 1975. Literatūros žurnalas, gau
namas pas administratorę M. Paške- 
vičienę, 3308 W. 62nd Pl., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Liudas Dovydėnas, THE BRO
THERS DOMEIKA. A novel in the 
English translation by Milton Stark. 
Lithuanian Encyclopedia Press, Inc. 
South Boston, Mass. 1976 m., 237 
psi. Kaina — $6.

Andrius Baltinis, VYSKUPO VIN
CENTO BORISEVIČIAUS GYVENI- 
MAS IR DARBAI. Išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija. Roma 
1975 m., 178 psl.

M. STONYS
Amerikoje yra daug milijo

nierių, bet nė vienas jų nėra 
tiek populiarus, kiek Rockefelle- 
rių giminė. Apie' juos pasakoja
ma visokių anekdotų ir pasakiš
kų gyvenimo nuotykių. Nusibo
do Rockefelleriams tie išgalvoti 
pasakojimai, ir štai jie pasakė 
“gana”. Tas “gana” yra knyga 
“The Rockefellers”, pasirodžiusi 
šių metų pradžioje. Ją parašė 
du autoriai — Peter Collier ir 
David Horowitz. Aišku, autoriai 
pasirinko ir iš rockefellerinių ar
chyvų medžiagą davė patys mi
lijonieriai Rockefelleriai. Knyga 
didelė, stora. Joje smulkmeniš
kai išdėstoma visa Rockefellerių 
dinastija ir jų visi darbai bei 
nuopelnai sau, Amerikai ir pa
sauliui. Į tą pasaulį įeina ir Lie
tuva, kurios žmonės dažnokai 
kalbėdavo apie Rockefeller). 
Mat, Rockefellerio fondas davė 
keliems lietuviams studentams 
riebias stipendijas augštajam 
mokslui eiti užsienio universite
tuose.

JAV nerasi turbūt žmogaus, 
kuris nieko nežinotų apie mili
jonierius Rockefellerius. Mat, 
jie beveik nieko nedarė vien sau, 
savo naudai ar savo malonumui. 
Jei įsteigė pačiame Niujorko 
viduryje Rockefellerių centrą, 
tai ne tik sau, bet ir visiems niu
jorkiečiams. Čia vasarą — gra
žiausi gėlynai, fontanai, takai 
su daugybe suolelių atsisėsti. 
Kiekvienas gali vaikščioti, gro
žėtis, sėdėti, fotografuotis. Žie
mą toje vietoje geriausia ir pi
giausia čiuožykla. Kalėdų metu 
čia pastatoma didžiulė eglė ir 
puošiama kasmet vis kitaip. 
Aišku, tai daroma visiems, todėl 
ten visados žmonių ir vaikų bū
riai eina pasižiūrėti.

Netoli yra ir Radio City, 
Rockefellerių pastatytas ir admi
nistruojamas. Tai didžiausia ki
no salė ne tik Niujorke, bet ir

Filmai ir ja pavadinimai
Pasisakymas ryšium su iškilusiu nuomonių skirtumu

“Tž” š.m. kovo 18 d. laidoje “Či
kagos lietuvių horizonte” VI. Ramo
jus, rašydamas 'apie “Poezijos pava
sarį” Toronte, iškelia faktų, kuriuos 
reikia tikslinti. Jis rašo apie Bogutų 
savais pinigais paruoštą vaizdinį fil
mą ‘“Simas Kudirka Čikagoje” ir 
Lietuvių Foto Archyvo pagamintą 
filmą, kuris buvo pavadintas tuo pa
čiu vardu. Metamas kaltinimas la
peliuose, kad LFA pavogė Bogutų 
filmo vardą. Žodis “pavogė” yra di
delis kaltinimas, verčias mane rašyti 
šį laišką.

Nesiimsiu čia teisintis ar smulkiai 
aiškinti, kaip ten išėjo, kad savo fil
mą pavadinau tuo pačiu vardu. Pa
kaks pasakyti, kad, rinkdamas filmui 
vardą, visai negalvojau apie Bogutų 
anksčiau video technika pagamintą 
juostą. Man nė į galvą neatėjo, kad 
aš ką nors nuo ko vagiu. Savo filmą 
taip pavadinau, nes buvo faktiškas, 
dokumentinis, logiškas pavadinimas, 
pilnai atitinkąs filmo turinį. Kai bu
vo atkreiptas į tai mano dėmesys, 
savo “klaidą” apgailestavau ir ban
džiau viską pdaryti, kad būtų pakeis
tas filmo pavadinimas. Tai dariau ne 
dėlto, kad būčiau jautęsis kaltas, bet 
daugiau dėl šventos ramybės. Negi 
eisi į grumtynes dėl tokio dalyko. 
Iš paties filmo vardo ištrinti nega
lėjau, bet buvo dėtos pastangos tai 
padaryti: laikraštyje buvo paskelb
tas kitas pavadinimas, prieš seansą 
žodžiu pasakytas naujas vardas "Si
mas Kudirka”, net seanso metu pa
grindinis įrašas pačioje pradžioje bu
vo visai išimtas iš fokuso, kad niekas 
negalėtų jo išskaityti. (Todėl netiks
lūs VI. Ramojaus žodžiai, kad Kezys 
“nenorėjo” vardo keisti). Nežiūrint 
to, po seanso buvo išdalinti iš anksto 
paruošti lapeliai, apkaltiną mane 
svetimo vardo pasisavinimu. O dabar 
vėl “TŽ” minima ir "vagystė”.

Ar šis žodis tikslus, ar ne, tespren
džia kas kitas. Man labai sunku su 
juo susigyventi. Ne tik kad inten
cijos vogti neturėjau, bet jei tuo 
metu kas būtų paklausęs, ar yra ki
tas filmas tuo pačiu vardu, būčiau 
atsakęs, kad, mano žiniomis, tokio 
nėra. VI. Ramojaus minimas Bogutų 
pinigais paruoštas vaizdinis (sic!) 
filmas nebuvo filmas, o video juosta. 
Jau vien piniginiu požiūriu tarp 
video juostos ir filmo yra didelis 
skirtumas. 15 min. ilgumo video 
galima pagaminti už 15 dol., o sin- 
kronizuoto, spalvoto, garsinio 16 mm 
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LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bonk of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
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Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitoj ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pogal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
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Amerikoje. Ji labai puošni, ge
rai vėdinama ir talpi. Čia rodo
mi geriausi filmai. Prieš filmą 
duodama muzikinė programa, 
kurios dalis atliekama didžiu
liais brangiais vargonais. Pakai
tomis eina baletas ir- cirkas. 
Pertraukos užpildomos klounų 
numeriais ir vargonų muzika. 
Tame kine negalima rezervuoti 
vietų ar iš anksto nusipirkti bi
lieto. Kiekvienas turi eiti prie 
kasos, laukti eilėje ir pats nusi
pirkti. Tai daroma, kad turtin
gieji neužimtų geriausių vietų.

Darbininkai nekenčia turtuo
lių ir vadina juos išnaudotojais. 
Bet taip nėra su Rockefelleriais, 
ir tai todėl, kad jie visada rem
davo teisėtus darbininkų reika
lavimus, darbininkų neskriaus
davo, darbini nką užtardavo, 
juos traktuodavo kaip ir kitus 
žmones. Tuo jie nusipelnė visų 
pagarbą.

Visi Rockefelleriai buvo de
mokratijos šalininkai ir rėmė
jai. Gyvenime jie nebuvo savo 
rūmuose užsidarę, nuo žmonių 
atsiskyrę. Visur matė žmones, 
skyrė jiems savo dėmesį, įvai
riais būdais su jais bendravo. Iš 
čia jų populiarumas.

Į politiką Rockefelleriai nesi
veržė. Tik dabartinis JAV vice
prezidentas Nelsonas, kuris gi
mė savo senelio Jono D gimta
dienį, nuo jaunų dienų svajojo 
būti prezidentu. Jis ilgai buvo 
Niujorko valstybės gubernato
riumi, pasižymėjo liberalizmu, 
nors priklausė r e s p u b likonų 
partijai, ir siekė prezidentūros. 
Sutrukdė liberalizmas. Jis tapo 
nerinktu JAV viceprezidentu.

Knyga parašyta publicistiniu 
stiliumi, be pagražinimų, be ly
rikos, be įtaigojimų. Tai grynai 
informacinė ir istorinė knyga, 
kokios Rockefelleriams reikėjo. 
Ją nesunku skaityti ir silpniau 
anglų kalbą vartojantiems. Kny
gos kaina — 13 dol.

to paties ilgumo filmo kaina gali 
siekti iki 1,500 dol. Jau vien dėlto 
nevertėtų šių dviejų dalykų vadinti 
tuo pačiu vardu.

Į meno kūrinių pavadinimus aš 
žiūriu štai kaip. Reikia skirti kūry
biškuosius pavadinimus nuo nekū
rybiškų. Kūrybiškieji, sakykim, “Ai
das tarp dangorėžių” ar Simonaity
tės “Aukštųjų Šimonių likimas”, yra 
visai kitokio pobūdžio, negu “Mika
lojus Konstantinas Čiurlionis” ar 
“Vinco Krėvės raštai”. Šie pastarieji 
pavadinimai nepretenduoja į didelį 
kūrybiškumą ir gali būti kartojami 
be jokios skriaudos tam, kuris pir
masis juos pavartojo. Lietuvių Foto 
Archyvo paruoštų filmų vardai yra 
daugiausia nekūrybiški — jie duoda 
faktišką įvykio įvardinimą ar (biogra
finiuose filmuose) (filmuoto asmens 
vardą, pavardę, vietovę, pvz. “Penk
toji tautinė stovykla”, “Adomas Gal
dikas”, “Juozas Brazaitis” ir pan. 
Šiuos vardus dedame į filmus, visai 
nekreipdami dėmesio, ar kas nors 
kitas tą vardą yra vartojęs savo vei
kaluose, ar ne. Manau, kad ant fak
tiškų dokumentinių vardų niekas 
monopolio neturi.

“Simas Kudirka Čikagoje”, mano 
nuomone, yra paprastas, dokumenti
nis, nekūrybiškas pavadinimas. Gal
būt Bogutos mano, kad jis toks nėra 
ir galbūt dėlto reikalauja, kad niekas 
jo nevartotų. Bet tada mūsų nuomo
nės išsiskiria, ir man daug kas darosi 
neaišku. Pavyzdžiui, kad ir pačių 
Bogutų skolinimasis (nenoriu sakyti 
vogimas) kitų sukurtų vardų. VI. 
Ramojus tame pačiame rašinyje pra
neša, kad Bogutos yra pakviesti su
rengti Toronte “Poezijos pavasarį”. 
Visa širdimi linkiu, kad jų rengia
mas "Poezijos pavasaris” gerai pa
vyktų. Bet tas pavadinimas (kuris, 
mano nuomone, yra gana kūrybiš
kas) nėra originalus. Jis yra žino
mas net ir anapus Atlanto. Mane 
baimė ima, kad kas nors nepradėtų 
platinti lapelius, jog šis skambus 
vardas priklauso kam kitam. Galbūt 
Bogutos mano, kad tik jų sukurti pa
vadinimai yra kūrybiški, o kitų ne. 
Kūrybiškumo-nekūrybiškumo sąvoka 
yra reliatyvi, jos laipsnis sunkiai 
matematiniu tikslumu apskaičiuoja
mas. Kas vienam atrodo paprasta 
kasdienybė, tas kitam gali atrodyti 
brangiai iškovota kūryba. Pasaulis 
margas, o mes dar margesni.

Algimantas Kezys, SJ

(1 KIJLTIJKKIĖJf VEIKLOJE
SENOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 

darbų paroda balandžio 2-4 d.d. Či
kagos Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje dienraštis “Draugas” paminėjo 
trigubą sukaktį — JAV 200 metų 
jubilėjų, organizuotos šio krašto lie
tuvių veiklos šimtmetį ir savo še
šiasdešimtmetį. Iš tikrųjų "Draugas” 
buvo pradėtas leisti 1909 m., bet 
dienraščiu tapo tik 1916 m. kovo 31 
d. Faktiniu šios parodos rengėju bu
vo “Draugo” red. Br. Kviklys su tal
kininkais. Jis taipgi suredagavo ir 
parodai skirtą 64 psl. leidinį, atsklei
džiantį daug įdomių duomenų. Ati
daryme parodos tikslus nušvietė 
“Draugo” administratorius kun. P. 
Cinikas, MIC, kaspiną perkirpo Lie
tuvos gen. konsule J. Daužvardienė. 
Pasveikinusi “Draugo” leidėjus, ji 
džiaugėsi lietuvių išeivijos ir lietu
viško dienraščio įnašu į JAV kultū
rinį bei ekonominį gyvenimą. Paro
doje buvo sutelkti seniausieji JAV 
lietuvių laikraščiai, jų tarpe — 
“Wienibe Lietuwninku” ir 1879 m. 
Niujorke išleisto pirmojo lietuviško 
laikraščio “‘Lietuwiszka Gazieta” ap
rašai. Spaudos skyrių papildė seno
sios knygos, lietuvių kolonijų vaiz
dai. Parodos rodiniai atskleidė reli
ginį JAV lietuvių gyvenimą, parapi
jų veiklą, lietuvių draugijas bei jų 
kūrėjus, atspindėjo kovą už Lietuvos 
laisvę. Paroda taipgi išryškino diplo
matinę ir konsulinę Lietuvos veiklą, 
JAV santykius su nepriklausoma Lie
tuva. Gyvą JAV lietuvių gyvenimą 
senaisiais laikais liudijo gausūs pla
katėliai, atvirukai, vėliavos, įvairūs 
ženkliukai, renginių nuotraukos. Pa
rodos dekoravimu pasirūpino daili
ninkai Vincas Lukas ir Petras Alek
sa. Lankytojų susilaukta daugiau 
kaip pora tūkstančių, kurių ketvirta
dalį sudarė lituanistinių mokyklų bei 
organizacijų jaunimas. Čikagos bur
mistras R. J. Daley, specialiu raštu 
sveikindamas parodos rengėjus, 
džiaugėsi dideliu lietuvių ateivių įna
šu visose amerikietiško gyvenimo 
srityse, o jį Čikagoje grafiškai at
skleidžia Lithuanian Plaža, oficialų 
savo pavadinimą gavusi 1956 m. Ją 
puošia patriotinis paminklas Dariui 
ir Girėnui, Marijos Augštęsnioji Mo
kykla, Šv. Kazimiero vienuolynas, šv. 
Kryžiaus ligoninė, viena gražiausių 
šventovių Amerikoje — Švč. Merge
lės Marijos Gimimo.

FOLKLORINE POPIETE Los An
geles mieste, Wilhsire Ebel koncer
tų salėje, surengė baltiečių radijo 
programos “Baltic Heritage Radio” 
rėmėjai. Jų vardu kalbėjo Vyt. Ze- 
lenis. Paskaitą apie lietuvių mitolo
ginės deives skaitė Los Angeles Ka
lifornijos universiteto archeologijos 
prof. dr. Marija Gimbutienė, šį kar
tą atsisakydama mitoliginių dievų, 
neš, jos nuomone, vyrai jau ir taip 
visur užima pirmaujančias vietas. 
Sol. Stasė Klimaitė-Pautienienė, sop
ranas, popietę paįvairino A. Kača- 
nausko, J. Tallat-Kelpšos, K. V. Ba
naičio dainomis, arfa palydėta ame
rikietės L. A. Neill, kuri solo atliko 
Br. Budriūno “Tykiai, tykiai”. Vi
sus linksmai nuteikė Liudas Dovy
dėnas savo apybraiža “Mano vel
nias”. Popietės dalyviai turėjo pro
gą įsigyti ką tik iš spaudos išėjusį 
jo romaną “The Brothers Domeika”, 
anglų kalbon išverstą Los Angeles 
mieste gimusio Miltono Stark, išleis
tą Lietuvių Enciklopedijos leidyk
los Bostone. Popietės dalyvių taip pat 
laukė paroda — pasienyje išrikiuoti 
liaudies skulptorių dievukai, dail. V. 
Igno, A. Švažo, H. Žmuidzinienės kū
riniai.

VYTĖS NEMUNĖLIO “MEŠKIU
KĄ RUDNOSIUKĄ” Kultūros Židi
nyje suvaidino Niujorko lietuvių šeš- 
tadienė Maironio mokykla, šį Ber
nardo Brazdžionio eiliuotą kūrinį 
scenai pritaikė I. šerelienė, (vesda
ma peliuką Puputį, apsilankiusi Lie
tuvoje ir iš ten parsivežusi knygutę, 
kurią jis pradeda skaityti. Pakilusi 
uždanga yisiems dalyviams atveria 
meškiuko Rudnošiuko pasaulį. Spek
taklį režisavo R. česnavičienė ir V. 
Jankauskienė, muziką sukūrė kali- 
fornietė kompoz. G. Gudauskienė. 
Chorą paruošė N. Ulėnienė, šokėjus 
— B. Vaičiūnaitė ir R. Oniūnienė, 
scenovaizdžius — P. "Jurkus su vy
resniųjų klasių mokiniais, drabužius 
— I. Alksninienė, A. Katinienė ir M. 
Kvedarienė, talkinamos mažųjų ak
torių mamyčių. Spektaklio proga 
Maironio mokyklą sveikino Lietuvos 
konsulas A. Simutis, JAV LB Niu
jorko apygardos valdybos narys dail. 
č. Janušas. Programai vadovavo tėvų 
komiteto pirm. V. Sidas.

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS 
tapybos darbų parodą šv. Andrie
jaus parapijos salėje surengė Fila
delfijos ateitininkai sendraugiai, va
dovaujami valdybos pirm. G. Mačiū
nienės, atidaryme tarusios įvadinį žo
dį. Viešnios iš Niujorko kūrybos ap
žvalgą pateikė dail. Romas Viesulas, 
Temple universiteto profesorius. Pa
rodoje vyravo gamtovaizdžiai ir na
tiurmortai, daugiausia atlikti akri- 
lium. Ypatingo lankytojų dėmesio 
susilaukė V. Krištolaitytės paveiks
las “Debesys ir žemė”, laimėjęs si
dabro medalį Brooklyno Kultūros ži
dinyje įvykusioje lietuvių dailininkų 
parodoje.

Į LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GIJOS premijos komisiją įeina: Jur
gis Blekaitis, Gražina Krivickienė, 
Alfonsas Nyka Niliūnas, Antanas 
Vaičiulaitis ir dr. V. Vengris. Komi
sija vertins nepremijuotas praėju
sių metų grožinės literatūros kny
gas. Mecenatas — JAV Lietuvių 
Fondas.

JONUI AVYŽIUI skirtą Vilniaus 
televizijos laidą paruošė scenariste 
R. Mikalauskaitė ir rež. V. Bačiulis. 
Pagrindą sudarė filologijos kandida
tės E. Bukelienės pokalbis su J. Avi
žium, ištraukos iš televizijos filmo 
“Kaimas kryžkelėje”, Vilniaus dra
mos teatro spektaklio “Sodybų tuš
tėjimo metas”. Fragmentą iš apsaky
mo “Senių dienos” skaitė aktorius 
K. Dapkus, iš naujojo romano “Cha
meleono spalvos” — pats J. Avyžius. 
Pasikalbėjime su E. Bukeliene jis 
pasakojo, kaip kilo sumanymas pa
rašyti romaną “Sodybų tuštėjimo 
metas” ir kaip išsikristalizavo šio 
kūrinio idėja. Savo naująjį romaną 
“Chameleono spalvos”, nagrinėjantį 
kūrybinės inteligentijos problemas, 
J. Avyžius yra pradėjęs rašyti 1965 
m. Laidą papildė J. Avyžiaus knygų 
parodėlė.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE įvykusioj naujųjų kūrinių 
perklausoj kompoz. V. Mikalausko 
“Triptichą fagotui ir fortepijonui” 
atliko A. Ančerevičius ir L. Kiuski- 
na, kompoz. P. Dikčiaus “Mėnesius” 
V. Mykėlaičio-Putino žodžiais — L. 
Abariaus diriguojamas Vilniaus te
levizijos ir radijo choras, kompoz. 
V. Laurušo “Tris romansus” A. Mal
donio tekstu — sol. R. Maciūtė ir 
pianistas Ch. Potašinskas. Kūrinių 
aptarime dalyvavo B. Kutavičius, V. 
Budrevičius, J. Gaižauskas, O. Nar
butienė, V. Venckus, V. Paltanavi
čius, V. Jurgutis ir A. Klenickis.

VILNIAUS B. DVARIONO VAI
KŲ MUZIKOS MOKYKLOJE kovo 
29 d. buvo užbaigtas tris dienas 
trukęs II respublikinis B. Dvariono 
jaunųjų pianistų konkursas. Jau
niausio dalyvio prizą laimėjo Vievio 
vaikų muzikos mokyklos pirmoke 
Jurga Noreikaitė. Diplomus ir prizus 
už geriausią kompoz. prof. B. Dva
riono kūrinių atlikimą vertintojai 
paskyrė: Vilniaus I vaikų muzikos 
mokyklos antrokui Dariui Prancke- 
vičiui, ketvirtokei Jurgitai šakėnai- 
tei, Klaipėdos I vaikų muzikos mo
kyklos septintokui Vladui Zalatoriui, 
Kauno II vaikų muzikos mokyklos 
penktokei Aidai Morkūnaitei ir Gar
liavos vaikų muzikos mokyklos sep
tintokui Raimondui Kavaliauskui.

V I L N IAUS OPEROS TEATRAS 
atnaujino ir didesnei naujųjų rūmų 
scenai pritaikė G. Verdi “Rigoletto”. 
Pirmą kartą ši opera Lietuvoje bu
vo pastatyta 1921 m. Kauno teatre. 
Naująjį jos pastatymą paruošė: di
rigentas V. Viržonis, .rež. S. Siparis, 
dail. E. Rentneris iš Estijos, chor
meisteris A. Krogėrtas, baletmeis- 
terė L, Dišlerė. pasikeisdami vaid
menis at)ięįa solistai — V. Noreika. 
V. Adamkevičiųs, Ė. Kornejeva, I. 
Jasiūnaitė, V. Kuprys, A. Lietuvnin
kas, H. Zabulėnas, jaunosios kar
tos atstovai — L. Arbačiauskaitė, D. 
Juodikaitytė, V. Sagaitytė, J. Anta
navičius, A. Čiplys, A. Daunoras, R. 
Vešiota.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
poemą “Siena” išleido Sofijos lei
dykla “Norodna kultūra”. Bulgarų 
kalbon iš rusų kalbos ją vertė Ch. 
Ganovas, parašęs ir įvadinį žodį.

RESPUBLIKINIUOSE VILNIAUS 
PROFSĄJUNGŲ RŪMUOSE sureng
tame humoro ir satyros vakare sa
vo kūrinius skaitė Vytautas Kara
lius, Grigorijus Demenokas, Vytau
tas Petkevičius, Gediminas Astraus
kas, Aleksas Dabulskis ir Juozas 
Marcinkevičius, tris Vytautės Žilins
kaitės humoreskas — aktorė Audro
nė Meilutytė. Programos vadovas 
aktorius Jonas Čepaitis ją papildė V. 
Šimkaus eilėraščiais, L. Janušytės 
“Vytuko laišku iš Palangos”, A. Gri
ciaus “Meteoru”.

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ KON
FERENCIJA “Šiuolaikinio liaudies 
meno uždaviniai” įvyko Vilniuje. 
Pranešimus skaitė: “LTSR Liaudies 
meno draugija — liaudies meno idė
jinis kūrybinis organizatorius” — 
jos pirm. P. Gudynas, “Meno tary
bos ir jų vaidmuo liaudies meno 
raidoje” — dail. R. Navickas, “Meto
dinis darbas su liaudies meistrais” 
— menotyrininkė A. Kirilienė.

MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ FESTIVA
LIS “Žmogus ir darbas”, surengtas 
Klaipėdoje, susilaukė 30 dokumen
tinių juostų. Vertintojai 'geriausiu 
festivalio filmu pripažino kėdainie
čio Vitolio Laumakio kūrinį “Per- 
trumpa diena”, pasakojantį apie au- 
totransportininkų šiokiadienius. Pri
zus taipgi laimėjo vilniečio D. Velič
kos, kėdainietės N. Laumakienės, 
telšiečio V. Zeigio ir grupės klaipė
diečių studentų dokumentiniai fil
mai.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ- 
JUNGON priimti du nauji nariai — 
muzikologai Rima Mikėnaitė, gimusi
1941 m., ir Donatas Katkus, gimęs
1942 m. R. Mikėnaitė yra Vilniaus 
konservatorijos liaudies muzikos la
boratorijos mokslinė bendradarbė, 
1972 m. išleisdinusi knygą “Harmo
nizuota lietuvių liaudies daina”, ap
gynusi menotyros kandidatės diserta
ciją “Derminio mąstymo evoliucijos 
problemos, remiantis harmonizuotų 
lietuvių liaudies dainų analize”. D. 
Katkus 1965 m. su pagyrimu baigė 
Vilniaus konservatorijos prof. J. Fle- 
džinsko alto klasę, dirba dėstytoju 
konservatorijoje. Jis taipgi yra Vil
niaus kvarteto narys bei vienas jo 
organizatorių, paskelbęs apie 200 
straipsnių įvairiais muzikinio gyveni
mo klausimais, 1971 m. išleisdinęs 
knygą “Lietuvos kvartetas”. V. Kst.
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD. Perkant ar parduodant 

1072 Bloor St. W. nekilnojamą nuosavybę 
Tel. 534-9286 visada Jums

sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCiOA89e St' Toron,°- °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 9 milijonų

Nemokomo visu norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir involidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perloidas. 
Nemokomos čekių ir sąskaitų potornovimos. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9’/2%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8!4%
Trečiadieniais uiždą ryta = taupomąsias - savings s-tas 8%
Ketvirtadieniais 10-7 E depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 E asmenines 91/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 9/2%

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

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

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

A uteri t e Mes SERVICE

Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 nBr°ck Av.®- .° 7 (tarp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO! 

Verslo bei pramonės pastatų elektros 

Įrengimai, priežiūra ir kiti darbai 

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

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

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas, 2 Carlton St., suite 714 
District Manager of Namai: 766-5857

Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881

STEPHAN’S Furs "X'ZZZ
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Kanados įvykiai
(Atkeltai iš i-mo psi.)/ 

nešimu iš Atėnų, arabai jį trak
tavo korektiškai ir buvo nuošir
dus;

Didvyrio vardo Rodezijoje su
silaukė kanadietis D. Plumsteel, 
gyvenantis P. Afrikos respubli
koje ir ten vadovaujantis Pepsi
Cola bendrovei. Negrų partiza
nai ant plento, jungiančio Rode- 
ziją su P. Afrika, nušovė tris 
motociklais važiavusius pastaro
sios turistus ir sunkiai sužeidė 
turistę. Pasiekęs incidento vie
tą, kanadietis iššoko iš automo
bilio su pistoletu rankose. Jo 
dengiamoji ugnis leido vieti
niam ūkininkui surinkti žuvu
sius ir sužeistą merginą nuvežti 
ligoninėn.

Ontario teisingumo ministe* 
rio R. McMurtry įsakymu krimi
nalinės bylos už muštynes ledo 
ritulio žaidynių metu susilaukė 
trys Filadelfijos “Flyers” ko
mandos žaidėjai — D. Saleski, 
J. Watson ir- M. Bridgman. Muš
tynėse gerokai nukentėjo fila- 
delfiečio užpultas “Maple Leaf” 
žaidėjas švedas B. Salming. 
Smūgį lazda gavo ir policinin
kas. Filadelfijos prokuroras ban
dė teisinti karinguosius “Flyers” 
žaidėjus, bet turėjo nutilti, kai 
R. McMurtry susilaukė pilno 
amerikiečių prokurorų pritari
mo vienuolikoje miestų, kuriuo
se vyksta NHL ledo ritulio žai
dynės. Jie taipgi pasisakė už 
moderniųjų gladiatorių sutram
dymą. Toronto spauda buvo už
versta skaitytojų laiškais, reika
laujančiais visiško žiaurumų pa
šalinimo iš profesinių ledo ritu
lio žaidynių arenų. Daugelis rei
kalauja mušeikų išmetimo iš le
do, ritulio klubų bei teisės žaisti 
kituose. Tai, be abejonės, su
tramdytų visus mušeikas, nes 
jie gauna pasakiškus atlygini
mus, kurių prarasti tikriausiai 
nenorėtų.

radio and tv
SmįįEK eee 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

ADVANCE REAL ESTATE ltd.

rtcal/oM

Toronto Real Estate Board narys 
1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

A. rezidenciniai
1 komerciniai
* investaeijos
* mortgičiai 

įkainojimas 
namų drauda

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos rengiamos krepšinio ir tinkli
nio pirmenybės įvyks gegužės 8 ir 9 d.d. Daly
vaus 75 komandos: 45 — krepšinio ir 30 tinkli
nio. Torontas tą savaitgalį laukia apie 600-700 
lietuviško jaunimo. Pirmose 5 salėse žaidynės 
prasideda šeštadienį, 9 v.r., o baigminės žaidy
nės — sekmadienį, 10 v.r., Etobicoke Olympium 
— olimpiniame stadijone. Stadijonas talpina 
apie 1500 žiūrovų. Laukiama nemažai kanadie
čių sporto mėgėjų. Baigminiai žaidimai gali būti 
filmuojami ir perduodami per Kanados CBC te
levizijos stotį, žinoma, lietuviškasis jaunimas 
laukia labiau lietuviškos publikos. Žaidynės šeš
tadienį vyks lygiagrečiai visose salėse. Įėjimas

— $1.00 į visas žaidynes, o sekmadienį į baig
mes — $2.00.

Žaidynes rengia Kanados sporto apygarda, 
vad. L. Baziliausko. Jam talkina Aušros ir Vy
čio sporto klubo nariai. Varžybiniam komitetui 
vadovauja Algis Nausėdas. Sportininkai atvyks 
iš Čikagos, Bostono, Niujorko, Klevelando, Det
roito, Ročesterio, Baltimorės, Londono, Hamil
tono ir, žinoma, Toronto.

šeštadienį, 7 v. v., Prisikėlimo par. salėse 
rengiami tradiciniai sportininkų šokiai. Visuo
menė prašoma sportininkus paremti, nes žaidy
nės (salių nuoma, teisėjai ir kt.) pareikalaus di
delių išlaidų. Lietuviškieji sporto klubai atlieka 
didelę mūsų tautinės sąmonės išlaikymo misiją. 
Tad juo labiau jie verti lietuvių paramos. Inf.

TORONTO 
INTER NATIO 
AIRPORT

ERINGATE /

RATHB JRN RD

BLOOR ST. W

THE WE STWAY

EGLINTON AVE. W

BLOOR ST W

Vincent Massey Collegiate Institute 
Kipling Collegiate Institute 
Richview Collegiate Institute 
Martingrove Collegiate Institute 
Prisikėlimo par salė
Etobicoke Olympium 
Toronto Lietuvių Namai

Constellation Hotel

GARDINER EXWY

DIXOh

HWY 401

žemėlapis ne pagal mastei]
XXVI Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS Ji 
TORONTO 1976. V 8-9

SIAME ŽEMĖLAPYJE NURODYTOS TORONTO SALĖS, KURIOSE VYKS METINĖS Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO ŽAIDYNĖS. PRAŠOMA ŠI ŽEMĖLAPI IŠSIKIRPTI

(1) Vincent Massey Collegiate Institute, 105 Eringate 
Dr., pietų-rytų kampas Renforth Dr. & Eringate Dr. 
Įvažiavimas iš Eringate Dr.
(2) Kipling Collegiate Institute, 380 The Westway, 
tarp Kipling Ave. & Martin Grove Rd. Įvažiavimas iš 
The Westway.
(3) Richview Collegiate Institute, 1738 Islington Ave., 
pietų-vakarų kampas Islington Ave. & Eglinton Ave. W. 
Įvažiavimas iš Eglinton Ave. W.
(4) Martingrove Collegiate Institute, 50 Winterton Dr., 
pietų-rytų kampas Martingrove Rd. & Eglinton Ave. W.

Įvažiavimas iš Martingrove Road — Winterton. 
(5) Prisikėlimo parapijos salė, 1021 College St, tarp 
Dufferin St. & Dovercourt Rd. Įvažiavimas iš College 
St. Telefonai: raštinės — 533-0621, salės — 531-9455. 
(5) Etobicoke Olympium, 590 Rathburn Rd., | vakarus 
nuo Renforth Dr. Įvažiavimas iš Rathburn Rd.
(7) Toronto Lietuvių Namai, 1573 Bloor Street West, 
Alhambra Ave. & Bloor St. W. kampas. Autoaikštė — 
Dorval Rd.; šiaurinėje Bloor g-vės pusėje.
(V) Constellation Hotel, 900 Dixon Rd., i vakarus nuo 
Hwy 27. Įvažiavimas iš Dixon Rd. Tel. 677-1500.

Ateitinininkų žinios
Prano Dovydaičio monografija, ga

na didelis veikalas, paruoštas dr. J. 
Girniaus, greitu laiku bus pradėtas 
platinti. Kiekvieno ateitininko pa
reiga yra tą veikalą įsigyti ir jį 
perskaityti. Pr. Dovydaitis šiandien 
yra lygiai aktualus Jkaip ir 1910 m. 
Pagal Dovydaitį, kultūros posūkis 
prieš krikščionybę yra pats giliau
sias nesusipratimas. Dėlto su jauno 
žmogaus drąsa jis skelbė “protestą 
prieš to meto antikristiškas nuomo
nes”. Jis išėjo ginti Kristaus krikš
čionybės nuo antikristinių puolimų 
to laiko naujausiame moksle, skel
biamame iš universitetų katedrų ir 
šalia jų (Ateitis; 1935 m. nr. 11, 
467-68).'

Ateitininkų stovykloje Wasagoje 
kartu stovyklaus jaunučiai nuo 7 iki 
12 m. ir vyresnieji 13-18 m. Abiem 
grupėm bus atskiros programos ir 
atskiros vadovybės. Stovykla prasi
dės liepos 18 d. ir baigsis rugpjūčio 
1 d.

Skautų veikla
• XIV-toji Romuvos stovykla bus 

rugpjūčio 7-21 d.d. Kanados rajono 
vadovybė, kaip kasmetinė stovyklų 
organizatorė, buvo jau nekartą su
šaukusi vadovus-ves pasitarti stovyk
los administracijos bei programų 
reikalais. Taipgi ir Romuvos komi
tetas savuose pasitarimuose sudaro 
darbų planą. Džiugu, kad jaunesnie
ji vadovai ketina šiais metais beveik 
visi stovyklauti ir vadovauti sa
viems vienetams.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — gegužės 10 d., 7 v.v., skau
tų būkle.

• Supažindinimas su LSS pirmū
no v.s. P. Jurgėlos knyga “Lietuviš
koji skautija” ir sol. G. čapkauskie- 
nės koncertas įvyks spalio 3 d. To
ronto Lietuvių Namuose. Šio rengi
nio komitetas, vadovaujamas v.s. V. 
Skrinsko, balandžio 20 d. posėdyje 
aptarė programą, sudarė samatą ir 
nutarė iš anksto kviesti Toronto vi
suomenę šiame renginyje dalyvauti. 
Tikimasi, kad v.s. P. Jurgėla galės 
atvykti.

• Gegužės 10 d. bus paskutinė 
Mindaugo dr-vės darbo sueiga. Po 
jos dr-vė iškylaus ir turės vieną iš
kilmingą sueigą su įžodžiu. C. S.

• Kunig. Birutės dr-vės paskutinė

šio sezono sueiga įvyko pas sesę R. 
Valickienę. Peržiūrėta praėjusio se
zono veikla. Nutarta, kad ir'kukliai, 
paremti skautišką veiklą P. Ameri
koje. Sezono uždarymui numatoma 
draugovės iškyla į gamtą birželio 26- 
27 d.d. O. B.
VYČlb ŽINIOS

Jaunųjų stalo tenisininkų tarpusa
vio turnyrų A klasėje, kurioje žai
džia 10 žaidėjų, laimėtojų eilė taip 
atrodo: 1. P. Tutlys 18-3, 2. L. Janu
šauskaitė 15-5, 3. E. Augaitis 14-4, 
4. K. Banelis 11-9, 5. V. Banelis 
11-10, 6. A. Sinkevičiūtė 10-13, 7. J. 
Karpis 10-13, 8. Algis Slapšys 5-14, 
9. V. Bartminas 3-16, 10. Ed. Slapšys 
2-16. B klasėje žaidžia 11 žaidėjų. Jų 
pirmieji 5: 1. R. Karpis 7-1, 2. Alg. 
Slapšys 6-2, 3. L. Ažubalis 6-2, 4. D. 
Govėdas 5-3, 5. L. Žukauskaitė 4-2.

Pirmasis Vyčio golfo turnyras 
įvyks birželio 13 d. Hornby Towers 
aikštyne 11.30 v.r.

Mūsų rėmėjams VI. Bakūnui Pem
broke, M. Ignatavičiui ir Alg. Ba- 
neliui nuoširdžiai dėkojame.

Jauniai A 18 CYO krepšinio lygos 
baigminiame peržaidime nugalėjo 
OLOPH 57:55 (55:55). Normalus lai
kas baigėsi lygiomis, ir tik pratęsime 
vytiečiams pavyko išplėšti 2 taškų 
pergalę. Iki meisterystės vytiečiams 
liko tik vienerios rungtynės. Žaidė: 
Duliūnas 9, Clover 9, Krawczyk 9, 
Ignatavičius 10, Bumelis 15, Kakne
vičius 5. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros moterų krepšinio koman

da — čempijonė. š.m. balandžio 20 
d. aušrietės laimėjo antrąsias baig
mines rungtynes (iš trejų) prieš 
Toronto Thrifty’s komandą ir kartu 
metropolinio Toronto bei Yorko ra
jono čempijonatą moterų A krep
šinio lygoje, kurioje dalyvavo 16 ko
mandų. Šios rungtynės baigėsi 47:44 
rezultatu. Žaidė: D. Klimaitė 22, S. 
Ranonytė 10, L. Jull-Kėkštaitė '6, R. 
Breen-Birštonaitė ir I. Simonaitytė 
po 4, R. Sapijonienė 1, M. Rust- 
Ramonavaitė. Komandos treneris Al
binas Puzeris šiai komandai vado
vauja jau ketveri metai. Treneris 
ir žaidėjos dėkoja visiems, kurie do
mėjosi žaidimais. Sveikiname žaidė
jas ir trenerį, laimėjusius čempijo
natą. V. Matulaitis

Phoenix, Arizona
SUSIRGUS SAVININKUI,

SKUBIAI IR PIGIAI j. I*

parduodamas III OT611S
25 vienetų su dviejų miegamųjų gyvenamu namu. 
Įmokėti nemažiau $30.000. RAŠYTI:

"BARBARA MOTEL", 2148 W. Buckeye Rd.,
Phoenix, Arizona 85009, USA

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningos ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

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

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

Alfonsas A. Garbenis

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

Alfonsas Wm. Garbenis, B.A.

BARBENS
REAL ESTATE

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

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

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

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, vienaaugštis (back split),4 miegamųjų, beveik nau
jas namas, akmeninis priekis; savininkas jau išvažiavęs į Arizoną; 
reikia greitai parduoti; prašoma kaina tik $67.000; greitas užėmimas. 
MISSISSAUGA, 3-jų megamųjų vienaaugštis su įrengtu rūsiu; pri- 
vatus įvažiavimas ir prijungtas garažas; prašoma kaina $66.000.00.
KINGSWAY, gražus 2-jų miegamųjų vienaaugštis, gydytojo namas, 
vandeniu šildomas, du židiniai, dvi prausyklos, pilnai įrengtas rūsys, 
privatus įvažiavimas, prijungtas garažas; savininkas yra užpirkęs 
kitą namą; prašoma kaina — $74.000.00.
CLENDENAN gatvė atskiras plytų namas, legaliai pakeistas į 6 bu
tus; visi butai moderniai įrengti; nuomojamas su baldais; pajamos — 
$14.400.00 į metus; prašo $120.000.00.
ANNETTE — JANE, įmokėti tik 5.000.00; 6 kambarių pilnai moder
nizuotas plytų namas; platus įvažiavimas; nauja šildymo sistema, 2 
vonios; prašoma kaina $52.000.00; savininkas ima atgal mortgičius.
ANNETTE — RUNNYMEDE 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės 
ir 3 prausyklos; gražiai dekoruotas; geros pajamos ir geras butas sa
vininkui; prašo tik $63.900.00; įmokėti $10.000.00.
STAYNER, ONT., 14 akrų ūkis su dviem trobesiais, tvartas ir dar
žinė, ūkis yra miesto ribose; palikimas; tikrai geras pirkinys; pra
šoma kaina — $57.000.00.
WASAGA, ONT., savininko statytas vienaaugštis (back split), 8 
kambariai, gražių plytų; prijungtas garažas dviem mašinom; gražus 
vaizdas prie upės, 2 prausyklos ir židinys.
PT. SEVERN — WAUBAUSHENE, gražus 1 akro statybos sklypas 
(Ropės subdivision), ežero privilegijos, įvestas vanduo; kelias asfal
tuotas (šiais metais); palikimas; savininkas Floridoj; parduoda pigiai.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 248-9196

Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame fa AR fa ji AK
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/YlA
KREDITO KOOPERATYVE ------------- —

MOKA:
93/a% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8!4% už pensijų ir namų plano
8V4% už spec, taupymo sųsk. 
7^2% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9!4% už asm. paskolas

9V4% už mortgičius

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

if 532-1149 M6P 1A6

CHOLKRD
R. CHOLKAN & CO. 
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

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

Pranas-Frank Kerberis

P. KERBERIS,
2336 Bloor Street West 

tel. 763-S555 namų 535-1584

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

Vyt. V. Girdauskas

TELEFONAI: 
įstaigos: 
766-9771 
namų 
270-6075
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į Čikagos lietuviu horizonte
VLADAS RAMOJUS

NUOSTABŪS SKAIČIAI
Jūsų korespondentas tris savaites 

išbuvo atostogose ir per tą laiką liko 
neaprašyta visa eilė įdomių kultūri
nių bei visuomeninių renginių. Salia 
vietinių jėgų pasirodymų, mus lankė 
ir svečiai menininkai. Puikus buvo 
“Margučio” rengtas kanadiečių me
nininkų — solistų R. Strimaičio, V. 
Verikaičio ir muz. J. Govėdo kon
certas Jaunimo Centro salėje. Ypač 
įdomiai skambėjo abiejų solistų due
tai, o taip pat solo dainos bei ari
jos.

Viršūnę pasiekė PLJ Ryšių Centro 
rengtas Klevelando “Grandinėlės” 
pasirodymas Marijos Augšt. Mokyk
los auditorijoje. Nors prie 1360 sė
dimų vietų buvo pristatyta dar 100 
papildomų kėdžių, dalis norinčių ne
begavo bilietų.

Rytojaus dieną Jaunimo Centro sa
lėje įvykusiose “Draugo” romano 
premijos įteikimo šventėje, kur žurn. 
Z. Umbražiūno skirta $1,500 premija 
buvo įteikta Toronte gyvenančiam 
rašytojui J. Kralikauskui, — puikią 
meninę programą atliko Klevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas muz. R. 
Babicko.

Vieną pačių ryškiausių rečitalių 
davė piano virtuozas A. Kuprevičius 
balandžio 3 d. Jaunimo Centro sa
lėje. Sį augšto lygio koncertą rengė 
Dariaus-Girėno lit. mokyklos tėvų 
komitetas. Koncertas-rečitalis turėjo 
ir pedagoginį atspalvį.

Bet grįžkime prie antraštės — 
“nuostabūs skaičiai”. Apie juos kal
ba detaliai paruošta Jaunimo Centro 
vicedir. kun. V. Gutausko, SJ, statis
tika apie JC veiklą 1975 m. Pvz. per 
JC veikiančias lit. mokyklas bei Pe
dagoginį Lit. Institutą 1975 m. per
ėjo 17.200 jaunuolių. JC prieglobs
tį repeticijoms rado septynios tauti
nių šokių grupės ir metų laikotarpy
je repeticijas lankė 9,174 jaunuo
liai. JC patalpomis repeticijoms nau
dojasi penki chorai, taigi metų lai
kotarpyje per JC perėjo 10,700 cho
ristų. JC susirinkimams bei suei
goms renkasi trys ateitininkų grupės 
ir šeši skautų tuntai bei vienetai, šis 
organizuotas lietuvių jaunimas ir su
darė gražų JC lankytojų skaičių — 
40,825.

Sudėję vyresniųjų organizacijas, 
koncertus, minėjimus, teatro spek
taklius, meno parodas, vakarones ir 
kitus susirinkimus bei posėdžius, vy
kusius JC, gauname vėl imponuojan
tį skaičių — 56,797 asmenis.

Kalėdų eglutes, įvairiomis progo
mis rengiamus jaunimo šokius, Ka
ziuko mugę ir Užgavėnių karnava
lą aplankė 17.400 asmenų. Tad iš

viso apytiksliai 1975 m. Jaunimo 
Centrą aplankė ar jo patalpomis 
naudojosi 154,826 asmenys, jų tarpe 
— didesnė dalis mūsų jaunimo. Tai 
nuostabūs skaičiai liudijantys, kad 
išeivijoje mūsų tautinė gyvybė ne
miršta, kad jaunimas bendrauja su 
lietuviais ir gausiai lanko visiems lie
tuviams skirtą savąją pastogę.

Jaunimo Centro vadovybė, maty
dama, kad ir padidintame JC jau ne
beužtenka visiems vietos, šiomis die- 
nomis oficialiai paskelbė, jog šią va
sarą didins labai lietuvių mėgsta
mą kavinę. Praplotus kavinę iki pa
minklo, atsiras apie 100 naujų vietų 
ir, tikimasi, tuo bus apsisaugota nuo 
potvynių, iki šiol padariusių nemažai 
nuostolių. Kavinės padidinimas atsi
eis apie $40,000. Tam bus renkamos 
aukos iš visuomenės.

MIRĖ JAUNIMO DRAUGAS
Šią apžvalgą berašant suskambėjo 

telefonas — kun. A. Kezys pranešė, 
kad balandžio 15 d. rytą savo kam
baryje liet, jėzuitų vienuolyne rastas 
miręs kun. J. Raibužis, SJ, didelis 
jaunimo draugas, 69 m. amžiaus. 
Kun. J. Kubiliui dėl ligos pasitrau
kus iš JC direktoriaus pareigų, jis 
ėjo JC direktoriaus pareigas, kol jas 
perdavė kun. J. Borevičiui. Kun. J. 
Raibužio pomėgis buvo mechanika, 
įvairių sugadintų reikmenų taisymas, 
nes jis, kaip labai nagingas žmogus, 
jėzuitų buvo ruošiamas misijoms Af
rikoje. Dėl aktyvių kunigų stokos jis 
pasiliko drauge su išeivijos lietu
viais, kurį laiką dirbo Montrealyje, 
vėliau Čikagoje. Kun. J. Raibužis ak
tyviai dirbo su jūrų skautais, dauge
lį metų buvo jų kapelionu, nevienus 
metus dėstė tikybą Čikagos Augšt. 
Lit. Mokykloje ir kitur. Palaidotas 
balandžio 20 d.

ANTRASIS MILIJONAS
Metinis Lietuvių Fondo narių su

važiavimas įvyks gegužės 15 d. Jau
nimo Centre. Ta proga įdomu pra
nešti paskutinius skaičius, š.m. ba
landžio 15 d. Lietuvių Fonde buvo 
SI,130,000 įnašų. 1976 m. nuo sausio 
1 d. iki balandžio 14 d. įplaukė $23,- 
000, gi pernai per tą laiką — $16,000. 
Skaičiai rodo, kad šie metai geresni 
už praėjusius. Nuo metų pradžios 
įstojo 55 nauji nariai, o 60 narių 
padidino savo įnašus. Reiškia, šiais 
metais 115 narių Lietuvių Fondui 
sudėjo $23,000. Jei šitaip įnašai 
plauks ir toliau, nereiks laukti 10 
m., kol bus pasiektas antrasis mili
jonas.

• Laisvos spaudos siekis — lais
va Lietuva

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

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

gatve tiesiog į garažo.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechoniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

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

1113 Dundas St. W., —. . r-s? ejej Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ei" NUOLAIDA

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
PARKSIDE Sa“,TKET
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258
• -------UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU--------•
• ---------- NEMOK  AMAS PRISTATYMAS ------ •

įvairūs siuntiniai ir
A

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardovimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ ~ 4®2 Roncesvalles Avė.,
įstaiga Baltic Exporting Co. To,onh> 3, o„t.rio 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

MADELEINE DONAIS ROCH, prancūzė, Montrealio Aušros Vartų parapijos 
dirigentė, sėkmingai vadovaujanti chorui. Ji yra ir operos akompaniatorė

Montrealio choras Toronte
Balandžio 24, šeštadienj, 

Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras Anapilio salėje 
atliko turiningą koncertą ir pa
liko geriausią įspūdį, juoba, kad 
chorui talkino vyrų oktetas ir 
solistai — G. čapkauskienė su 
A. Kebliu.

Kadangi koncertas buvo reng
tas Lietuvos Kankinių parapijos 
moterų draugijos, pradinį žodį 
tarė jos pirm. Stf. Petraitienė, 
pakviesdama sveikinimo žodžiui 
kleboną kun. P. Ažubalį. Pasta
rasis pasveikino atvykusius 
montrealiečius bei palinkėjo 
sėkmės.

Pirmoje koncerto dalyje pa
sirodė choras, diriguojamas po
nios M. Roch ir akompanuoja
mas torontiškio J. Govėdo, su 
tradicinėmis lietuviškomis dai
nomis, išskyrus vieną prancūziš
ką. Iš lietuviškųjų dainų išsisky
rė dabartinėje Lietuvoje J. Ju
zeliūno sukurta “Eisim grybus 
vajavot”.

Antroje koncerto dalyje pasi
rodė vyrų oktetas, diriguojamas 
taip pat M. Roch. Jis padainavo 
porą lietuvių kompozitorių dai
nų ir vieną prancūzišką. Drauge 
su sol. Kebliu jis atliko J. švedo 
“Baltos gėlės”, o su sol. G. Čap- 
kauskiene — V. Paltanavičiaus 
“Vai tylūs, ramūs vakarai”. Tą 
kūrinį, publikai pageidaujant, 
turėjo kartoti.

Trečioje koncerto dalyje vy
ravo sol. G. Čapkauskienė, žavė
dama klausytojus operų ištrau
komis, kuriose pilnai atsisklei
dė jos balsas, vaidyba, įsijauti
mas. Drauge su sol. A. Kebliu 
ji padainavo ištrauką iš W. A. 
Mocarto operos “Figaro vestu
vės”.

Svarbiausias choro pasiro
dymas buvo ketvirtoje koncerto 
dalyje. Čia jis atliko G. Verdi 
“Lėkit mintys” iš operos “Na
bucco”, V. Klovos “Pasveikini
mo chorą” iš operos “Pilėnai”, 
VI. Jakubėno “Tremtinių ir iš
vežtųjų giesmę” (žodžiai B. 
Brazdžionio), St. Gailevičiaus 
“Oi toli, toli (ž. J. Mikuckio). 
Užbaigai choras padainavo iš
traukas iš B. Budriūno kantatos 
“Lietuvos Šviesos keliu” (ž. B. 
Brazdžionio). Solistų dalis atliko 
G. Čapkauskienė ir A. Keblys.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom poniom 

ir panelėm, kurios prisidėjo prie 
man suruošto mergvakario.

Ypatingai dėkoju p. B. Vaitiekū
nienei už suorganizavimą, p. B. Da- 
naiticnei už gražų sveikinimą ir pra- 
vedimą, R. Birgelytei už pristatymą, 
visom rengėjom už darbą, viešniom 
už atsilankymą.

Popietė su Jumis buvo tikrai ma
loni. Pradėsiu naują gyvenimą ne 
tik su puikiu dovanų kraičiu, bet ir 
su širdim-, pripildyta Jūsų nuošir
dumo. Danguolė Stončiūtė

Po visų plojimų choras dar pa
dainavo idilišką dainą, kurios 
pavadinimas nebuvo paskelbtas.

Šiuo koncertu A V choras pa
sirodė kaip neabejotinai stiprus, 
pajėgus, dainingas vienetas. Ja
me matyti daug jaunų veidų, 
ypač moterų eilėse. Repertua
ras — nešabloniškas, nusagsty
tas nelengvais kūriniais, bet ge
rai atliekamais. Visą savo pajė
gumą jis parodė iškiliųjų kom
pozitorių kūriniuose.

Vyrų oktetas gerai susidaina
vęs, tačiau jam trūksta dinamiš
kumo, pagaunančio publiką. So
listės ir solisto pajėgumas labai 
nelygus — G. Čapkauskienė to
li palieka savo partnerį.

Aplamai, šis koncertas buvo 
graži, pasigėrėtina šventė. Nu
pelnytai A V chorą sveikino To
ronto Prisikėlimą par. choro va
dovas E. Krikščiūnas, Lietuvos 
Kankinių par. choro atstovė, To
ronto “Varpas” ir Klevelando 
Čiurlionio ansamblis, kurio vo- 
dovai p. p. Mikulskiai taipgi 
klausėsi koncerto. Alf. Mikuls
kis pareiškė, kad jam šis kon
certas buvo maloni staigmena 
bei džiaugsmas, ir palinkėjo dai
nuoti Lietuvos laisvei.

Rengėjų vardu padėkos žodį 
tarė pirm. Stf. Petraitienė, pa
brėždama ypač choro dirigen
tės M. Roch įnašą į lietuvių 
kultūrą. Gėlėmis apdovanotas 
choras nužingsniavo nuo scenos, 
palikęs gražų atminimą.

Su koncerto nuotaika neside
rino labai nevykęs pranešėjo 
humoras. Lietuvos kankinių var
das yra perdaug šventas ir gar
bingas, kad jį viešumoje galima 
būtų paversti piktinančiu hu
moru. Lietuvos kankinių vardas 
nepraėjo Romoje, bet praėjo 
Toronte — Mississaugoje. Dėlto 
juo reikia didžiuotis, o ne pašai
piai minėti.

Sekmadienį per 11 vai. pamal
das A V choras giedojo Anapily
je. Ir religinėse giesmėse jis pa
sirodė pranašus bei pajėgus. 
Rengėjų — KLK Moterų Drau
gijos Lietuvos Kankinių par. 
skyriaus, šios parapijos choro ir 
pačios parapijos pavaišinti 
montrealiečiai autobusu grįžo 
prancūziškon metropolijon. D.

PADĖKA
“Paramos”, Prisikėlimo para

pijos kredito kooperatyvams ir 
Kanados Lietuvių Fondui už pa
ramą po $50 balandžio 3-4 bu
vusiai parodai reiškiame nuo
širdžią padėką.

Toronto Lietuvių Filatelistų ir 
Numizmatikų Dr-ja

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

9 TORONTO
KLB Toronto apylinkės val

dybos rengiamas pavasario ba
lius įvyks gegužės 15, šeštadie
nį, L. Namuose. Parengimo me
tu bus renkama iškilioji lietu
vaitė “Miss Vilnius”, kuri daly
vaus karavane. Išrinktajai nu
matyta nemokama kelionė į 
Meksiką. Meninę programą va
karo metu atliks solistai V. Ve- 
rikaitis, R. Strimaitis ir muz. 
J. Govėdas.

Tradicinis Anapilio balius nu
matytas spalio 16 d. Paskutinia
me Anapilio tarybos posėdyje 
svarstyta galimybė iškviesti 
“Dainavos” ansamblį su prof. 
A. Jurgučio veikalu “Pamario 
pasaka”.

Lietuvių kilmės advokatas 
Klemensas Neimanas, anksčiau 
gyvenęs Toronte, persikėlė į 
Bramptoną, Ont., ir ten atidarė 
savo kabinetą (suite 706, 
Queen’s Square Building, 24 
Queen St. East, Brampton, Ont., 
L6V 1A3, tel. 416-453-6815). Jis 
yra gimęs Lietuvoje; su tėvais 
atvyko Kanadon vaikystės am
žiuje. Visus mokslus baigė Ka
nadoje, bet gana gerai kalbą ir 
lietuviškai. Kurį laiką jis akty
viai dalyvavo politiniame gyve
nime ir pirmininkavo Ontario 
liberalų partijai. Jo žmona p. 
Bisset yra senatorė ir kartu at
lieka advokatės darbą.

Eugenija ir Albertas Kamins
kai balandžio 24 d. paminėjo 
savo 25 m. vedybinę sukaktį 
Prisikėlimo Parodų salėje. Va
karo programai vadovavo L. 
Barkauskaitė. Vaišių stalą pa
laimino kun. J. Staškus. Sukak
tuvininkų gyvenimą nušvietė ir 
juos draugų vardu pasveikino D. 
Šaltmirienė. Taipgi sveikino 
jaunystės laikų pažįstamas p. 
Liorencas, dr. A. Barkauskas, 
p. Kaminsko anglas bendradar
bis ir Toronto “Gintaro” an
samblio vardu — sukaktuvinin
ko sesuo G. Tarvydienė. Ypa
tingai gražus ir jautrus sveiki
nimo žodis buvo sukaktuvinin
ko vaikų — Algio ir Renatos, 
kurie savo tėveliams įteikė 
puokštę rožių. Buvo įteikta ir 
graži dovana nuo visų susirin
kusiųjų. Po visų sveikinimų ir 
kalbų padėkos žodį tarė p. Ka
minskas. Toliau sekė pasilinks
minimas, kuris buvo pradėtas 
sūnaus akordeono muzika—val
su “jauniesiems”.

“TŽ” redakcijoje, lydimas 
Mykolo Reginos, lankėsi kun. J. 
Borevičius, SJ, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje kapelionas. 
Jis dalyvavo šaulių sąjungos su
važiavime, atlaikė pamaldas, pa
sakė pamokslą. Aplankęs lietu
vių institucijas, grįžo Čikagon.

“Gintaras”, metiniam koncer
tui sėkmingai praėjus, dėkoja 
Montrealio gintariečiams ir jų 
vadovams Z. ir H. Lapinams už 
talką. Nuoširdus ačiū: pinigais 
parėmusiems — abiem Toronto 
bankeliam, kun. P. Ažubaliui, 
kun. A. Žilinskui ir Poniai, A. 
Augustinavičiui; p. p. Arštikai- 
čiams Bramptone už gėles; Lie
tuvių Namų valdybai už salės 
nuomos nuolaidą; šokėjų tė
vams už pagalbą ir visiems atsi
lankiusiems į koncertą. ‘“Gin
taro” orkestrui reikalingi įvai
rių instrumentų muzikantai; 
kreiptis į R. Karasiejienę tel. 
279-9079. P. Prielgauskas pra
deda tvarkyti orkestro gaidas. 
Ačiū jam.

Toronto universitete, slavisti
kos skyriuje, yra įsteigta polo- 
nistikos katedra, kuriai pavesta 
dėstyti lenkų literatūrą bei ap
lamai jų kultūrą. Dėl lėšų sto
kos buvo kilęs pavojus tos ka
tedros egzistencijai. Kanados 
Lenkų Kongreso valdyba sutel
kė $10.000 ir įteikė čekį un-to 
rektoriui specialioje iškilmėje. 
Be to, lenkų “Amžinasis Fon
das” pasižadėjo kasmet per pen
kerius metus minėtam reikalui 
skirti po $10.000. Be šio fondo, 
lenkai dar turi W. Reymonto ir 
A. Mickevičiaus fondus.

WINDSOR, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimą 

rengia apylinkės valdyba gegužės 2, 
sekmadienį, po pamaldų, De Santis 
pr. mokyklos salėje. Programą at
liks vietinis jaunimas. Po minėjimo 
— parapijos salėje bus suneštinė ka
vutė. Visi Windsoro tautiečiai kvie
čiami minėjime dalyvauti.

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
BENDRUOMENĖ — NEPARTINĖ
"TŽ” 13 nr. A. Rinkūnas kelia 

klausimą kokia turi būti Lietuvių 
Bendruomenė išeivijoje — partinė 
ar nepartinė. Esą tai turėtų nuspręs
ti PLB seimas.

Mano nuomone, politinės partijos 
egzistuoja tik valstybės ribose. Ne
turint jos, partijos yra nereikšmin
gas dalykas. Jeigu lietuviai 1919 m. 
būtų vaikęsi partijų, nebūtų iškovoję 
nepriklausomos Lietuvos.

Kanados Lietuvių Bendruomenė 
tvarkosi gerai, nors yra mažų išim
čių, norinčių politinės tvarkos. Vie
nur kitur pasitaiko nesklandumų 
apylinkėse, bet jų būna kiekvienoje 
santvarokje. Pvz. Winnipege kilo 
ginčas, kai apylinkės valdyboje atsi
rado žmonių, sutikusių atsisakyti Vil
niaus vardo lietuvių paviljonui Folk- 
loramoje (tautybių pasirodyme). 
Prieš tai stipriai reagavau, taip pat 
dauguma Manitobos lietuvių, vilnie
čių sąjunga ir kiti. Vėliau KLB Win- 
nipego apylinkė išrinko naują val-

Juozas Giedraitis, visuomenės 
veikėjas iš Niujorko, Velykų 
atostogų proga lankėsi Delhi, 
Hamiltone, Toronte, Mississau
goje, domėdamasis lietuvių in
stitucijomis. Apsilankęs “TŽ” 
redakcijoje, papasakojo apie 
kaikuriuos Lietuvos laisvinimo 
darbus. Jis yra Lietuvos Ūki
ninkų S-gos narys ir aktyviai 
dalyvauja politiniame lietuvių 
išeivių gyvenime.

MAN NEŽINOMAS asmuo mano 
vardu pasiuntė skelbimą “Tž” dėl 
pajieškojimo gyvenimo draugės; Ka
dangi aš gyvenu tuo adresu ir esu 
lietuvė, manau kad tai buvo taikoma 
man. Pranešu, kad niekuomet ne- 
siunčiau tokio skelbimo, todėl pra
šau nerašyti laiškų nei lankyti, nes 
tai man sudaro nemalonumą. Lietuvė

Rodney, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas- 

koncertas, rengiamas apylinkės val
dybos, įvyks gegužės 9, sekmadienį, 
5 v.p.p., Rodney Lietuvių Namuose. 
Paskaitą skaitys inž. Jurgis Valaitis, 
meninę programą atliks solistai — 
V. Verikaitįs ir R. Strimaitis, akom
panuojami J. Govėdo. Visi tautiečiai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

Pajieškojimas
Jieškau savo pusbrolio Algio Ka- 

pačiūno (dėl vardo nesu tikras). Tu
rimomis žiniomis, jis gyvena Aust
ralijoje su šeima (trys dukros). Aš 
esu atvykęs iš Lietuvos 1975 m. At
siliepti šiuo adresu: Bronius Nau
džiūnas, 274 Indian Rd., Toronto.. 
Ont., _M6R 2X2, Canada.

>

■

>
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V DAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z 
Toronto, Ontario m6r 1x3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

\ ,,

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

dybą, ir viskas susitvarkė. Tikimės, 
kad tokie dalykai daugiau nepasi
kartos. Tačiau dėl vieno kito ne
sklandumo negalima atsisakyti gar
bingojo steigėjo prel. M. Krupavi
čiaus didžiųjų idealų. Kas džiaugtų
si partiniu Bendruomenės skilimu, 
visi gerai žinome. P. Liaukevičius

LIETUVIŲ NAMAI
Kai steigėsi Toronto Lietuvių Na

mai, dauguma žiūrėjo labai skeptiš
kai — kam reikia naujo lietuvybės 
židinio, jei jau turime gerai veikian
čias parapijas? Dabar jau aiškiai 
matome, kokia didelė nauda iš jų 
kultūriniu bei tautiniu atžvilgiu, nes 
pagausėjus prieaugliui, sunkiai su
tilptume parapijų rėmuose. Be to, 
parapijos, be tautinių uždavinių, turi 
savo atskiras funkcijas. Liet. Namų 
organizacija jungia įvairių pažiūrų 
bei religijų lietuvius. Jos vadovybė 
stengiasi L. Namus plėsti, parūpin
dami patalpas ne tik kultūringiems 
užsiėmimams, bet ir laisvalaikiui 
praleisti. Atrodo, tuo motyvu buvo 
įrengta svetainė “Lokys”, be kurios 
nė vienas klubas neapsieina.

Tie tautiečiai, kurie svarsto pat- 
rijotiškus reikalus tik gerame “atsi
gaivinimo” stovyje, vistiek yra salei 
naudingi savo paliktais doleriais, nes 
padeda išmokėti LN skolas. Jų paja
mų tam tikra dalis, nesant lietuviš
kos svetainės, atitektų kitataučių “ta
vernoms”. Be to, nors tokių nuolati
nių “Lokio” gerbėjų išvaizda ir eleg- 
sys neteikia malonumo nei garbės, 
bet, paslėpus juos čia, bent apsau- 
gojamąs lietuvių vardas vietinių ka
nadiečių akyse. Jie gi yra mūsų tau
tiečiai. Jei nesurandame priemonių 
pakeisti jų gyvenimo būdą, turime 
kartais pakęsti ir nepatogumus, kad 
išlaikytume mūsų bendrą vardą tin
kamoj augštumoj vietinėje visuome
nėje. Tik neleiskime jiems vaikščio
ti nuo vieno stalo prie kito.

Be to, norint, kad visi remtų 
Toronto L. Namus, visur turėtų vy
rauti sąžiningumas bei atskaitomybės 
aiškumas. Nenarė

Tėvai veikėjai, o...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tinų dalykų. Pvz. savo paties 
jaunimui neįstengi įsiūlyti lie
tuviškos periodikos pasiskaityti 
(išskyrus jaunimo žinias, gyve
namos vietovės žinių kroniką ir 
nuotraukas .. .). Mat, tėtušis vi
są turimą laisvalaikį bando, sa
vų gabumų ribose, skirti lietu
viškai spaudai. Taip buvo, kai 
vaikai tebuvo mokinukai, ne
daug kas pasikeitė jiems tapus 
ir kolegijų studentais. Taigi, pa
tys. rašysime, patys ir skaitysi
me... O ateitis?

v v v v V ▼ V

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai

<

<

spaustuvė
Telefonas:
533-4363 s p a u d i n i a i

971 College St., 
Toronto 4, Ontario

LIETUVIAI SAVININKAI
A A A A A AAAA A A

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

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

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

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

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

<

<

D T) insurance
RESHER-DARAUSKAS agency

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

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

(prie Howard Pork Ave.)

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

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCe
Namų — Gyvybės 
Automobilių 
Komerciniai

533-1121 WALTER DAUGINIS 249-2067
1613 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO
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I10 T()IK)\TO'1
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

Telefonas: 277-1270
— šį sekmadienį 11 v. pamaldų 

metu bus pirmosios Komunijos iškil
mės. Vaikai su tėvais renkasi pusę 
valandos prieš pamaldas, šią savai
tę pasiruošimo pamokos bus ketvir
tadienį, 7 v.v,, ir šeštadienį, 2 v.p.p.z

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas gegužės 16 d. Abi parapi
jos Sutvirtinimo iškilmes rengia kar
tu Prisikėlimo šventovėje. Apeigas 
atliks vysk. V. brizgys

— Praėjusį sekmadienį 11 y. pa
maldų metu giedojo Montrealio AV 
par. choras ir Montrealio vyrų okte
tas, globojamas sol. A. Keblio. Nuo
širdi padėka jiems,. Pagarba KLK 
Moterų Lietuvos Kankinių parapijos 
skyriui už ryžtą iškviesti mohtrealiė- 
čius koncertui.

— Sveikiname Albertą ir Eugeni
ją Kaminskus, atšventusius sidabri
nę vedybų sukaktį.

— Anapilio statybai aukojo po 
$500: d?. S. Pacevičius ir B. Ser- 
gautis; $400: A. Sagevičius (Samia, 
Ont.); $350: dr. A. Saikus; $300: N. 
N., po $200: J. Ignatavičius, J. Bir- 
gelis; po $150: dr. A. Pacevičius, A. 
Petraitis; po $100: y. štreitas, P. 
Alšėnas, J. Krilavičius (Keswick, 
Ont.), M. Ignatavičius, J. Senkus, A. 
Kazilis, B. Saplyš, J. Šulcas, J. La- 
pavičiuš (Stayner, Ont..), A. Valiū
nas, J. Kvederys; po $50: P. Lelis, E. 
Senkuvienė, A. Kirvaitis, K; Valan
čius, P. Civiero, L- Garbačiauskas 
(Wasaga Beach, Ont.). Geradariams 
nuoširdi padėka.
z — Pamaldos: šį penktadienį, 7 v. 
v., metinės už a.a. Ambrozijų Rud- 
nicką; šeštadienį, 10 y .r., metinės už 
a.a. Vladą Germanavičių (po pamal
dų šventinamas paminklas kapinė
se); sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Rai
mundą Laurinavičių; 11 v. už a. a. 
Liuda Dilkštį ir a.a. Ireną Brikytę.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Ketvirtadienį konfirmandų pa

mokos šventovės patalpose 6.30-8.30 
v.v. Kadangi beliko tik šešios' sa
vaitės iki konfirmacijos, konfirman- 
dai ir tėvai prašomi į tai atkreipti 
rimtą dėmesį.

— Sekmadienį pamaldos — 9.30 v. 
ryto šu sekmadienio mokykla. Kon
firmandų lankymasis sekmadienio 
pamokose būtinas.

— Dėmesio' š.m. moterų draugi
jos iškylai laimikius renka Marija 
Dambarienė ir Ema šturmienė.

— Lankykite pamaldas kas sek
madienį. Tik nuolatiniu atsilanky
mu užtikrinsite lietuviško vieneto 
tęstinumą parapijoje?---.-t-'

Lietuvių Namų žinios
— Vlado Vaitiekūno meno darbų 

parodą aplankė per 500 tautiečių ir 
nupirko apie 50 % parodoj išstaty
tų paveikslų. Menininkas LN Mote
rų Būreliui, globojusiam parodą, pa
dovanojo Vydūno portretą.

— Velykų stalo iškilmėje dalyvavo 
430 ašmenų. Svečių tarpe buvo daug 
jaunimo. Viši grožėjosi dailiai pa
puoštais valgiais. Popietėje dalyva
vusius viešnia iš Lietuvos sol. Onutė 
Valiukevičiūtė užbaigai pavaišino 
estradinėmis dainomis;

—LN Motrų Būrelis jau ruošiasi 
gegužės 9 d. Motinos Dienos pie
tums Mindaugo menėje. Motinos bus 
papuoštos gėlių žiedais. Nors Vietos 
bus daug, tačiau .dėl patogumo šei
mininkėms gera būtų stalus užsisa
kyti iš anksto.

— LN nario įnašus sumokėjo: 
Juozas Kalinskas $123,77; Jonas 
Remeikis $100,' Eduardas Valeška 
$50, Wendy Jurkutė ir Paul Ališaus- 
kas po $10.
IŠNUOMOJAMAS moteriai kamba
rys ir virtuvė arba keturių kambarių 
butas. Prieinama kaina. Skambinti 
tel. 783-2105.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA^ 
TOS KLINIKA) 460 Roncesvalles 
Avė., f Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

GĖLES 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.

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

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.

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

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

SPRINGHURST BĖACH 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.

— Sveikiname: ansamblį "Atžaly
ną”, minintį savo veiklos penkmetį; 
A. ir Ė. Kaminskus, paminėjusius 
25 m. vedybinio gyvenimo sukaktį; 
Vilių ir Jadvygą Ruslius, paminėju
sius 35 metų vedybų sukaktį; M. ir 
S/ Bušinskus, paminėjusius 30 m. 
ved. sukaktį;

— Giliai užjaučiame Stasę Mazla- 
veckienę, Lietuvoje mirus jos tetai 
Elzbietai Sakevičienei.

—- Pensininkų pobūviai — tre
čiadieniais, 4 v.p.p., Parodų salėje.

— Choro repeticijos — ketvirta
dieniais, 7.30 v.v., naujajame ateiti
ninkų kamabaryje.

— Pirmosios Komunijos vaiku
čiams repeticija bus balandžio 27 d., 
7 v.v., mūsų šventovėje; balandžio 
30 d., 5.30 v.p.p., — repeticija, susi
kaupimas ir išpažintys. šį sekma
dienį; gegužės 2 d., vaikučiai ren
kasi salėn. 10 v. — Mišios ir pirmoji 
Komunija.

—- Sutvirtinimo sakramentas — 
gegužės 16 d. per 11.30 v. Mišias. 
Repeticija su globėjais ir išpažintys 
— gegužės 15 d., 3 v.p.p.

— Gegužinės pamaldos bus antra
dieniais ir ketvirtadieniais, 7 v.v. 
Sekmadieniais bus giedama litanija 
per 11.30 v. Mišias, šiokiadieniais 
litanija kalbama po 8 v. Mišių, o šeš
tadieniais — po- 9 v. Mišių.

— Motinos Dienos Novenos Mišios 
laikomos šiokiadieniais 8 v.r., šešta
dieniais ir sekmadieniais — 9 v.r.

— Šį sekmadienį bus daroma ant
roji rinkliava parapijos skoloms ma
žinti.

— Sutvirtinimo sakramento pamo
kos — šį sekmadienį.

,-r- 20-ji_ jubilėjinė “Aušros” sto
vykla bus liepos 4-17 d.d. Ją orga
nizuoja par. jaunimo sekcija, kuriai 
vadovauja inž. A. Čepas. Kviečiame 
jaunimą registruotis.

— Mišios šeštad., 8 v. —- už Anta
ną Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės; 
8.30 v. — už Juozą česėką, užpr. L. 
Nakrošienės; 9 v. — Motinos No
venos Mišios; 9.30 v. — už Antaną 
Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės; sek- 
mad., 8 v. — už Emiliją Karečkaitę, 
užpr. J. M. Vaserių; 9 v. — Motinos 
novenos Mišios; 10 v. — už parapi
ją ir pirmosios Komunijos vaikučių 
intencija; 11.30 v. — už Vladą Jaš- 
kų, užpr. E. Jaškienės; 7 v.v. — už 
Kazimeirą Kartavičių, užpr. Buožių 
šeimos — antrosios metinės.

MOTINOS DIENOS ir TO
RONTO MAIRONIO MOKYK
LOS mokslo metų užbaigimo iš
kilmės įvyks kartu gegužės 9, 
sekmadienį, 5 v. p. p., Prisikėli
mo parapijos salėje. Bus iškil
mingai įteikti mokyklą baigu
siems mokiniams pažymėjimai 
ir pagerbta lietuvė motina. Me
ninę programą, kuri bus įvairi, 
atliks mokyklos vyresniųjų sky
rių mokiniai. Programa neuž
truks ilgiau kaip dvi valandas. 
Visi mokiniai yra prašomi atsi
lankyti, prisiminti motinas ir 
kartu su mūsų jaunimu jaukiai 
užbaigti lietuvių mokyklos 
mokslo metus.

Šią reikšmingą lietuvių kolo
nijos šventę rengia KLB Toron
to apylinkės valdyba ir Mairo
nio mokykla.

Sukaktuvinis “Atžalyno” kon
certas - baliūš rengiamas gegu
žės 1, šeštadienį, 6.30 v. v. Prog
ramoje dalyvaus ne tik atžaly- 
niečiai, bet ir Hamiltono “Gy- 
vataras”, ir mergaičių oktetas, 
ir Stp. Kairio muzikinis viene
tas. žiūr. skelbimą.

Paskaitą apie Ontario prov. 
augančius grybus bei grybavi
mą skaitys Toronto un-to biolo
gijos profesorius J. Ąmmiratti 
gegužės 6, ketvirtadienį, 7.30 v. 
v., viešojoj Runnymede biblio
tekoj (2178 Bloor St. W.). Pa
skaita bus iliustruota skaidrė
mis. Visi grybų mėgėjai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimas nemo
kamas.

Toronto Maironio mokykloje 
pamokos baigsis gegužės 8, šeš
tadienį, 11 v. r. Gegužės 9, sek
madienį, 5 v. p. p., Prisikėlimo 
parapijos salėje bus iškilmingas 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas ir Motinos Dienos minėji
mas. Visi mokiniai ir jų tėveliai 
turi jausti malonią pareigą iškil
mėse dalyvauti.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo 
parapijos kat. moterų valdybai 
ir Toronto medžiotojų bei žūk- 
lautojų klubui ‘‘Tauras” už mo
kyklos parėmimą Vedėjas

Televizijoje, 79 kanale, balan
džio16 d.; 8.30 v., dr. M. Skul- 
man programoje “City Show” 
turėjo pasikalbėjimą su Lietu
vos žydu Misha Allen, kilusiu iš, 
Panevėžio. Pastarojo atsakymai 
buvo gana palankūs lietuviams. 
Tarp kitko jis pareiškė, kad tu
ristų traktavimas Sov. Sąjungo
je priklauso nuo gautos vizos 
ženklų. Pasiteiravus televizijos 
stotyje dėl pokalbio teksto, bu
vo atsakyta, jog stotis transkrip- 
tų nedaro ir jų neturi.

t baii.hu

1

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

gegužės 1 
šeštadienį 
programoje:

"ATŽALYNO" (3 grupės) 
Hamiltono "GYVATARAS" 
Toronto mergaičių oktetas 
Stp. KAIRIO muzikinis 
vienetas

KONCERTAS -
6.30 vai. vakaro 

West Park Secondary School, 
Dundas-Bloor gatvių kampas, 

įėjimas nemokamas 
Po koncerto —

BALIUS-ŠOKIAI
Lietuvių Namuose.
• Gros puikus orkestras • 

įėjimas suaugusiems 
studentams — $2.00 

Bilietai užsakomi 
tel. 533-1121 ir 270-9247

$4.00,
>2

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į PIRMĄJĮ

talentų varžybų, laimėtoju

Įėjimas: $3 asmeniui, pensininkams ir moksleiviams — $2
a a a
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Toronto Lietuvių Choras “VARPAS” 
maloniai kviečia Jus atsilankyti į

S& gegužės 8, šeštadienį,
▼ Į 7 valand? vakaro,

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

{ėjimas — $4 asmeniui, studentams — S3. Bilietai 
Veiks baras, bus turtinga loterija, gaunami pas choristus ir rėmėjų būrelio narius.

Telefonu teirautis pas Juozą Norkų 533-9030 Toronto šokio i. gros ocros orkestras. i 10 qqxq7 Lietuvių Namuose arba vakarais tel. 762-9858. B8

ŠIAURĖS A/MRIKOS'lHTUVIU 1976 MHul

Pradžia — 7 valandų vakaro
Įvairūs gėrimai, bufetas, puikus orkestras

r

repšinio ir tinklinio

g”'1 ŽAIDYNĖS
Toronte gegužės 8-9 dienomis

Žais komandos iš Čikagos, Klevelando, Detroito, Niujorko,
Bostono, Ročesterio, Hamiltono, Londono, Toronto.

šeštadienį, gegužės 8;—\ 
rungtynių pradžia 9 valandų ryto.
Bus žaidžiama šiose gimnazijų salėse:
Kipling C. I., 380 The Westway
Vincent Massey C. I.,
105 Eringate Dr. ir Renforth Dr. 
Martin Grove C. I., 50 Winterton Dr. 
Richview C. I., 1738 Islington Ave.
Westway H. S.‘ 10 Denfield St.
Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College St.
Įėjimas — $ 1.00
(vienas bilietas tinka visoms salėms)

\_______________________ _ _______________________ -

Jaunimo ir susipazinim 
sportininkų ■

y

—Sekmadienį, gegužės I
Martin Grove C. I. ir
Vincent Massey C. I. nuo 9 v. ryto iki 
2 valandos po pietų.
BAIGMINĖS RUNGTYNĖS ir 
OFICIALIOJI DALIS — taurių 
įteikimas garsiajame Etobicoke 
Olympium, 590 Rathburn Rd.; 
pradžia 10 vai. ryto.
Įėjimas — $2.00
Smulkesnės informacijos — sporto skyriuje, 

f y
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Visus kviečiame atsilankyti į MONTREALIO 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Si metu

f
i

jubilėjinė.

1976 m. gegužės 16, sekmadienį
Tą dieną, 11 y.r., bus

iškilmingos pamaldos A“irosVartl'
sventove/e.

Dalyvaus augštieji dignitoriai ir valdžios atstovai. 
Giedos A V paropijos choras ir sol. Gina Čapkauskienė.

1rtininku I

vakaras I
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

Tremtyje suvažiavimas įvyko 
balandžio 24-25 d. d. Toronto 
Liet. Namuose. Dalyvavo 149 
registruoti atstovai iš JAV bei 
Kanados ir apie 30 svečių. Su
važiavimo eigą sekė 6 laikraščių 
korespondentai. Atstovų greto
se matėsi daugiausia vyresnio 
amžiaus vyrai ir moterys. Ypač 
gyvai domėtasi centro valdybos 
rinkimais, nes vyko tam tikros 
varžybos. Pirmininku išrinktas 
Karolis Milkovaitis iš Cicero, 
III. (kandidatavusiam torontiš
kiam St. Jokūbaičiui trūko 16 
balsų). Kiti valdybos nariai: vi-

RENGĖJAI:

cepirmininkai — A. Šukys, St. 
Jokūbaitis, J. Žemaitis, moterų 
šaulių vadovė — S. Cecevičienė, 
jūrų šaulių vadovas — S. Pau
lauskas, sekr. S. Juozaitis, ižd. 
S. Bernatavičius, spaudos bei 
informacijos — J. Jasaitis, jau
nimo — A. Markauskas, ūkio— 
P. Padvaiskis, kapelionas — 
kun. J. Borevičius, SJ; moterų 
šaulių vadoves padėjėja Kana
doje M. Jokūbaitienė.

Prisikėlimo parapijos vadovy
bė, atsižvelgdama į “TŽ” patar
navimus informacijos srityje, 
paaukojo $50. Leidėjai reiškia 
nuoširdžią padėką.

gegužės 8,
šeštadienį,
Prisikėlimo parapijos 
salėje, 1021 College St. 
Įėjimos — $4.00

Kanados sporto apygarda 
Toronto LSK Vytis 
Toronto PPSK Aušra

CBC radijas balandžio 22 d., 
8 v.v., transliavo 45 minutes 
trukusią programą, kurios vedė
ja turėjo pasikalbėjimą sd kana
diete muzike Ida Krehm-Pick 
apie M. K. Čiurlionį. Pastaroji 
ne tik pasakojo apie lietuvį mu- 
ziką-dailininką, bet ir pianinu 
atliko jo muzikos kūrinių. Ji yra 
perskaičiusi M. Vorobjovo vei
kalą apie Čiurlionį vokiečių kal
ba. Pianistė gyvena daugiausia 
Šveicarijoje, bet koncertuoja ir 
Š. Amerikos miestuose. Čiurlio
nio muzika domėtis ją paskati
no p. Lenktaitis Niujorke. Ji 
yra gimusi Toronte.

12.30 v.p.p. ’v| •! •
.parapijos svetainėje — 1SK111111I12HS

BANKETAS
Meninę dalį atliks sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ

su
vynu

Bilietus prašome įsigyti iš anksto.
Visus dalyvauti kviečia — Aušros Vort|f paro|yijos

kunigai ir komitetas

Aušros Vartų parapijos 25 metų 
sukakties šventė bus gegužės 16, 
sekmadienį. Banketą ir svečių pri
ėmimą salėje ruošia parapijos k-to 
narė E. Krasowskiene, šv. Onos ir 
katalikių moterų draugijos. Dvasiš
kių, valdžios atstovus ir kviestinius 
svečius priima organizacijų atstovai 
klebonijoje. Procesiją iš klebonijos į 
bažnyčią sudaro uniformuoti skautai, 
skautės, ateitininkai, katalikės mote
rys, šauliai ir kiti. Procesiją švento
vėje sutinka parapijos choras gies
me “Ecce Sacerdos”. Mišių metu 
giedos rinktines giesmes choras ir 
solistė G. Čapkauskienė. Po pamaldų 
— parapijos svetainėje iškilmingas 
banketas. Meninę programą atliks 
sol. G. čapkauskienė.

Į šventę yra pakviesti: kardinolas 
P. Lėger, Montrealio arkivyskupas 
P. Gregoire, vysk. V. Brizgys, buvę 
A V par. klebonai, artimųjų parapijų 
klebonai, Kanados lietuvių parapijų 
klebonai, konsulas dr. J. žmuidzinas, 
KLB pirm. J. R. Simanavičius, mūsų 
laikraščių redaktoriai, organizacijų 
atstovai, Kanados ir Kvebeko val
džios pareigūnai.

Mūsų parapijoje per 25 metus at
likti dideli religiniai, visuomeniniai 
ir kultūriniai darbai, čia vyko įvai
rūs posėdžiai, susirinkimai, parengi
mai, koncertai, literatūriniai vaka
rai, vaidinimai, repeticijos, treniruo
tės, “Vaivorykštės” darbai, vestuvi
nės puotos ir t, t. Mūsų parapija 
Montrealio bendruomenėje yra kul
tūros židinys. Jau atsiuntė sutikimus 
šventėje dalyvauti nemažas kviesti
nių svečių skaičius. Kviečiame visus 
esamus ir buvusius parapijiečius, 
kurie čia pakrikštyti, sutuokti ir per 
25 metus kuo nors surišti su AV 
parapija. Tad iki malonaus pasima
tymo AV parapijoje gegužės 16 d.

A. A.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Velykų rytą mūsų šventovė bu
vo pilnutėlė tautiečių, jų tarpe daug 
jaunimo. Procesijos metu jaunos

mergaitės barstė gėles. Klebonas pa
sakė trumpą, bet Įdomų ir turiningą 
pamokslą. Gražiai giedojo choras, 
vad. muz. A. Ambrozaičio. Didįjį al
torių puošė ne tik palmės, bet ir du 
jau sulapoję berželiai, kuriuos parū
pino par. komiteto pirm. Šimonėlis. 
Visas gėles, kurios puošė šventovę, 
paaukojo p. p. Kurilo ir Kieta.

— Po pamaldų parapijiečiai (apie 
350) susirinko į svetainę Velykų .pus
ryčių. Stalai buvo papuošti gėlėmis, 
margučiais, keptais ežiukais, įvairiais 
grybais, Velykų avinėliu ir kt Iš vi
so tokių kepsnių bei puošmenų buvo 
per 50. Gaila, kad Į šiuos pusryčius 
nevisi galėjo patekti, nes nebuvo įsi
giję bilietų. Pusryčiai davė apie $300 
pelno. Žinoma, tai nėra daug, nes bi
lietų kaina buvo tik S3, o jaunimui 

.— S1.50. Šiuo atveju -svarbesnis da
lykas buvo ne pelnas, o lietuviškų 
tradicijų išlaikymas.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius balandžio 20 d. išvyko 3-4 sa
vaitėm atostogų į Peru, kur yra 
daug senosios kultūros paminklų. 
Jį pavaduoją A V par. kunigai.

— D. Penktadienį K. Ambrasas ir 
jo sūnus Robertas kasmet sutvarko 
palmę virš didžiojo altoriaus. Visas 
kitas gėles šventovėje prižiūri St 
Laimikienė.

— Velykų rytą pamaldose dalyva
vo ii- parapijos veteranai Jieva ir 
Juozas Paznokaičiai. Per 60 metų 
jiedu darbavosi šioje parapijoje.

— Tebeserga kitas mūsų parapijos 
veteranas — A. Girdauskas. Jis su 
savo žmona yra atlikęs daug darbų 
šiai parapijai, ypač kūrimosi pra
džioje. Daug kartų buvo par. komi
teto nariu ir net jo pirmininku.

— Mirė: a. a. VI. Pociukonis, 58 
m.: palaidotas balandžio 20 d. — 
A. a. Elena Jasutienė - Bandžiūtė. 
buvusi Montrealio lituanistinės mo
kyklos mokytoja. Jos dėka čia gimę 
lietuviai išmoko lietuviškai kalbėti. 
Savo laiku ji aktyviai dalyvavo para
pijos veikloje. Palaidota balandžio 
19 d. K. A.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

1465 De Sevc St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

4tl ITAO” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREETLI 1 AS MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6,0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tos 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 9.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. 9.75% Investacines nuo 11%
Term. ind. 3 m. 10.0%
Duoda nemokamo gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. ik $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) oonc
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

baii.hu

