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Laukiant stebuklų Į Pasaulio įvykiai]
SANTYKIUS TARP PRANCŪZIJOS IR IZRAELIO ĮTEMPK ARABO 
Abou Daoudo suėmimas Paryžiuje ir staigus jo išleidimas Alžeri- 
jon. A. Daoudas yra palestiniečių PLO organizacijos veikėjas, “Al 
Fatah” grupės vadas, įsteigęs “Juodojo rugsėjo” sąjūdį, kuris lai
komas atsakingu už Izraelio atletų nužudymą Miuncheno olimpia
doje 1972 m. Nors pats A. Daoudas toje operacijoje nedalyvavo, 
Izraelio žvalgyba jį laiko pagrindiniu jos planuotoju. Paryžiun 
A. Daoudas buvo atvykęs su oficialia PLO organizacijos delegaci
ja į nužudyto palestiniečio laidotuves. Jis turėjo Irako pasą su 
pakeista pavarde. Prez. G. d’EstaingoA^riausybė teisinasi, kad V. 
Vokietija oficialiai nepareikalavo perduoti A. Daoudo, o Izraeliui 
jis negalėjo būti atiduotas. Izraelio ir Prancūzijos sutartis, įparei

Spaudoje, suvažiavimuose, seimuose Įprasta padaryti nutari
mus. Jie būna gražūs, kilnūs, labai toli siekią. Jei spręsti apie 
suvažiavimų sėkmingumą iš paskelbtų nutarimų, tai tektų sakyti, 
kad jie visi būna visu 100% sėkmingi. Deja, tie nutarimai retai 
kada pasiekia tikrovę — dažniausiai pasilieka spaudos puslapiuose 
ir organizacijų bylose. Jie paliekami “Dievo valiai”, viliantis, kad 
kas nors tuos kilniuosius nutarimus Įgyvendins, kitaip tariant, 
laukiama stebuklų. Deja, šiais laikais nėra stebukladarių — savą
sias problemas tenka spręsti kietu darbu, telkiant visas įmanomas 
pastangas. Tik tokiu būdu išaugo mūsų fondai, institucijos, sto
vyklos, ansambliai . . . Tai vienintelis kelias, pajėgiąs formuoti 
gyvenimą vienu ar kitu būdu. Ši akivaizdi tiesa iškyla, stebint 
mokslinį-kultūrinį baltiečių gyvenimą išeivijoje. Daug kartų buvo 
rašyta spaudoje, dejuota pokalbiuose, kad lietuvių dalyvavimas 
jame, imant proporcingai, nėra pakankamas. Tiesa, yra keletas 
labai šaunių mūsų akademikų, kurie nuolat dalyvauja moksliniuo
se baltiečių suvažiavimuose ir puikiai atstovauja lietuviams, bet 
jie nėra gausūs. Matyti leidiniuose, paskaitininkų eilėse vis tos 
pačios pavardės. Panaši būklė lituanistų bei istorikų eilėse. Vyres
nieji vienas po kito traukiasi iš darbo lauko — vieni į pensiją, kiti 
į amžinybę. Tiesa, ateina vienas kitas naujas tos srities veidas, 
bet tai tik retos išimtys, nors ir gražios.

★ ★ ★

Ir šioje srityje mes, atrodo, laukiam stebuklų. Kai išgirstame, 
kad tas ar kitas pradeda studijuoti lituanistiką arba jai artimas 
mokslo šakas, labai nudžiungame, nes tai retas dalykas, panašus 
i stebuklą. Juk pamatyti studentą, kuris renkasi tokias mokslo 
šakas tada, kai dauguma urmu eina Į duonines profesijas, yra 
tikrai nuostabu. Ir juo nuostabiau, kai atsiranda toks jaunas žmo
gus niekieno rimtai nepaskatintas, neparemtas, prasiveržęs grynai 
savo iniciatyva bei savo jėgomis. Gerai, kad tokių “stebuklų” dar 
yra, bet jų galėjo ir nebūti. Ateityje jie visai išnyks, jei neatsiras 
atitinkamos sąlygos. Šiuo metu, kai dar išeivija yra pakankamai 
pajėgi išlaikyti kultūrinį savo lygį, atsiranda vienas kitas ir neti
kėtas laimikis, žvelgiant į ateitį, neišvengiamai kyla reikalas pasi
rūpinti lietuvių istorikų, kalbininkų bei artimų šakų prieaugliu 
akademinėje plotmėje. Tai būtų akademinių mūsų institucijų 
uždavinys. Yra LK Mokslo Akademija, savo moksliniais leidiniais 
ir suvažiavimais sutelkusi didelius mokslinius l.ųįijis. Yra Lituanis
tikos Institutas, taip pat atlikęs nevieną reikšmingą darbą. Tačiau 
iki šiol nė viena institucija neparodė specialaus rūpesčio prieaug
lio klausimu. Kai tas prieauglis savaime atsiranda, jos džiaugiasi, 
bet jo paruošimui nerodo iniciatyvos. Atrodo, ir jos laukia stebuk
lų. Tai betgi sritis, kur reikia ne laukimo, o realios iniciatyvos. 
Sakysite, kad jos neturi savo universitetų ar fakultetų ir negali 
tokio uždavinio atlikti, kad tai nerealus užsimojimas.

* ★ ★

Yra betgi realių priemonių šiam uždaviniui atlikti. Kai šis 
klausimas iškilo LK Mokslo Akademijos suvažiavime Detroite, 
kaikurie jaunieji akademikai kėlė reikalą finansuoti studijuojan
čius lituanistinius mokslus (plačia prasme), sudaryti stipendijas. 
Esą lietuvių visuomenė negaili šimtų tūkstančių dolerių įvairiom 
šventėm, operom, kongresam, kurie tik trumpam švysteli ir 
dingsta. Juo labiau ji neturėtų gailėti lėšų studijozams, kurių 
darbai turi išliekamos vertės. Ir iš tikrųjų tai sritis, kuri tebelau
kia didesnio organizuoto dėmesio. Mokslinės institucijos turėtų tą 
klausimą ištirti bei rasti konkrečius būdus skatinti jaunimą moks
liniam darbui, daryti atranką, nurodyti studijų galimybes ir telkti 
lėšas prieauglio stipendijoms. Tuo būdu dalis gabaus išeivių jau
nimo, užuot metęsis į duonines profesijas, galės atsidėti kultūri
niams užmojams. Galimybių yra, tik reikia jas organizuoti, pla
čiai skelbti, sudominti jaunimą. Nors dalykas jau šiek tiek pavė
luotas, bet dar galimas. Dėlto nebereikėtų delsti. Ateis laikas, kai 
bus stipendijų, bet nebus lietuvių studentų. Dabartis yra lemiamo 
pobūdžio, nes dar yra ir intelektualinių, ir finansinių, ir tautinių 
jėgų, kurios gali pagrįsti ateitį. Jeigu tos jėgos nepajudės dabar, o 
lauks stebuklų, gali jų ir nesulaukti. Tuomet lietuviškoji ateitis iš
eivijoje bus nyki, sekli, primityvi, nepajėgi atsilaikyti prieš stip
resnes svetimas įtakas. O ir folklorinis lietuviškumas, neturėdamas 
gilesnės kultūrinės atramos, tebus forma be turinio. Pr. G.

KANADOS . ■ ■ . v.

įvykiai Ištrcmė kubiečius
Kanada ištrėmė keturis ku

biečius už nelegalią žvalgybos 
veiklą: genrealinį konsulą Mont- 
realyje J. R. Verdesą, trečiąjį 
ambasados Otavoje sekr. F. Ri- 
verą, konsulato tarnautoją S. H. 
Cuestą ir matematikos prof. H. 
Arazozą Montrealio McGill uni
versitete. Vicekonsulas Montre- 
alyje R. V. Acebalas, penktasis 
kubietis įveltas šion aferon, tuo 
metu buvo išvykęs Kubon. Jam 
nebus duotas leidimas grįžti Ka- 
nadon. Užsienio reikalų ministe
rija spaudos atstovams neat
skleidė tos nelegalios veiklos. 
Žurnalistai betgi daro išvadą, 
kad kubiečių ištrėmimas grei
čiausiai yra susietas su slapta 
šnipu ruošimo mokykla ir jų 
siuntimu Rodezijon. Vienas tų 
šnipų, atvykęs Rodezijon, prisi
statė saugumiečiams ir tapo dvi
gubu agentu, atskleidusiu nele
galią kubiečių veiklą Montre- 
alyje. Kubos vyriausybė į savo 
piliečiu ištrėmimą atsiliepė tei
gimu, kad ambasada Monrealy
je rinko žinias apie opoziciją da
bartiniam režimui Angoloje, 
nors iš tikrųjų Kanadoje beveik 
nėra angoliečių. Pasak Kubos, 

minėtoji veikla niekada nebuvu
si nukreipta prieš Kanadą.

Toronte leidžiamo jugoslavų 
savaitraščio “Naše Novine” red. 
Steve Miosic paskelbė vedamą
jį, kad Kanados vyriausybė ir 
policija atkreiptų dėmesį į ne
dideles dešiniojo sparno jugo
slavų ekremistų grupes, kurios 
yra nusistačiusios prieš Jugosla
vijos vyriausybę. Konkrečiai jis 
turi galvoje tautininkus kroatus, 
siekiančius Kroatijos nepriklau
somybės. Vedamąjį išprovokavo 
minėto savaitraščio patalpų pa
degimas, padaręs 810.000 nuo
stolio. Iš to gaisro vos spėjo pa
bėgti visa red. S. Miosicq šeima. 
Policijos inspektorius G. Lenox 
patvirtino, kad Toronto jugosla
vų tarpe vyksta palyginti dažni 
susikirtimai. Panašių atvejų pa
sitaiko ir Hamiltone. Policija 
betgi esanti bejėgė, nes jugo
slavai, kaip ir italai, laikosi ty
los principo. Dėl politinių mo
tyvų jugoslavai nekenčia vienas 
kito, bet, atrodo, neturi centro 
nelegaliem veiksmam koordi
nuoti. Inspektoriaus G. Lenoxo 
nuomone, kairiojo sparno jugo-

(Nukelta į 6 psl.)

Daugiakultūrį Kanados gyvenimą remia ne tik federacinė vyriausybė, prieš keletą metų sudariusi patariamąją dau- 
giakultūrę tarybą, bet ir provincinės vyriausybės. Ontario provincijos vyriausybė taip pat yra sudariusi patariamąją 
daugiakultūrę tarybą. Iš kairės: Ontario premjeras William Davis, provincijos socialinių reikalų ministerė Mąr- 
garet Birch, daugiakultūrės tarybos pirm. dr. George Korey, ekonominių mokslų daktaras

Rūpinasi Afrika, nemato kaimynų
Otavoje leidžiamas vokiečių 

kalba mėnraštis “Ottawa He
rold" kalėdiniame numeryje 
pagrindinį straipsnį paskyrė 
Baltijos kraštų tragedijai pami
nėti (straipsnis gana ilgas — 
io tęsinys turėjo būti išspaus
dintas sausio mėnesio laidoje).

Straipsnis pavadintas “Balti- 
kum” ir pradedamas sekančiu 
motto: “Nesavanaudiškai mels
kimės ir už kitus, nes Dievas 
yra mūsų visų paguoda”. Pirma
me straipsnio puslapyje įdėtas 
Baltijos kraštų žemėlapis ir 
piešinys, vaizduojantis tauti
niais drabužiais apsirengusią 
estaitę. čia gana plačiai apra
šyta Baltijos kraštų istorija, jų 
pasiekti laimėjimai ekonomijos 
ir kultūros srityse nepriklauso
mybės metais, jų tragedija ir 
vargai nuo 1940 m. iki dabar
ties.

Straipsnio autorius gražiai at
siliepia apie baltiečius. Jis ci
tuoja Livonijos kronikininką 
Henriką Lėtus, kuris, 1226 m. 
rašydamas apie latvius ir estus, 
juos apibūdino kaip darbščias 
ir religingas tautas. Jie daug 
prisidėję prie Baltijos preky
bos išplėtimo, o taip pat ir prie 
Europos išsivystimo. Straipsnio 
autorius prideda, kad visa tai 
negalėjo.išeiti iš tautos, kuri ne
būtų buvusi ekonomiškai pasi
turinti ir kurios idealai nebūtų 
buvę pagrįsti stipria organizuo
to gyvenimo forma.

Aprašęs kaikuriuos įvykius, 
susijusius su Lietuvos Latvijos 
ir Estijos įjungimu Sovietų Są- 
jungon, autorius cituoja 
Dekanozovo žodžius: “Antrasis 
pasaulinis karas į mūsų delną 
krauna visą Europą kaip prino
kusį vaisių. Trečiasis pasaulinis 
karas, kurio mes nesistengsime 
išvengti, padarys mus viso pa
saulio valdovais!” (Markso žo
džiai 1867 m.: “Rusijos politi
ka yra nesikeičianti. Jos meto
dai, tikslai ir įvairūs manevra
vimai gali keistis, bet jos poli
tikos šiaurinė žvaigždė, t.y. pa
saulio užvaldymas, yra pastovi 
žvaigždė”).

Aprašyme apie sovietų okupa
cijos laikotarpį straipsnis duoda 
daug žinių apie įvairius žiauru
mus, vykdant nekaltų žmonių 
žudynes bei deportacijas. Yra 
informacijos apie “miško bro
lius” ir jų heroiškus veiksmus- 
prieš komunistinius tironus.

Straipsnio autorius klausia: 
“Kuo mes, vokiečiai, esame nu
sikaltę baltiečiams?” Neminė
damas Ribbentropo - Molotovo 
slaptos sutarties, jis gana ilgu 

atsakymu apraįl no meto vo
kiečių tautos <y',,'lą. Tuo 
metu jų mokyklose jaunimas 
buvo auklėjamas šovinistėje 
dvasioje: Vokietija esanti pasau
lio centras, ji visko turinti, jai 
kiti kraštai gali ir neegzistuo
ti. Pagal autorių, vokiečių iš
didumas baltiečių atžvilgiu bu
vo didelė kaltė. Vietoj to, kad 
jų valdininkai okupuotuose Bal
tijos kraštuose būtų užmezgę 
draugiškus ryšius su tų kraštų 
gyventojais ir juos būtų žmo
niškai traktavę, jie tik rūpinosi, 
pagal iš augščiau atėjusius po
tvarkius, gamybos produkcijos 
išvystimu. Galutinis šios progra
mos tikslas — kad iš rytų fron
to grįžtantys tušti vagonai ga
lėtų būti pripildyti maisto ga
miniais badaujančiai Vokietijai, 
šitoks baltiečių išnaudojimas, 
be abejonės, tik pažeidė jų sa
vigarbą ir pasitikėjimą savimi. 
Čia ir glūdinti, pagal straipsnio 
autorių, pati didžiausia vokie
čių kaltė.

Straipsnio pabaigoje autorius 
meta žvilgsnį į dabartinę padė
tį. Jis pamini dabartinio Aust
ralijos ministerio pirmininko 
Fraserio apsilankymą Pekinge, 
kur i am skirtame priėmime trū
ko Sovietu Sąjungos ir jos sate
litinių kraštų atstovų. Autorius 
kritikuoja dabartinės V. Vokie
tijos vyriausybę, kuri rūpinasi 
tolimųjų Afrikos tautelių lais
ve, bet tyli apie Baltijos kraš-

Gyva ta ra s
Dar niekad savo gyvenime ne

teko išgyventi tokios didelės 
šventės, dar niekad savo lietu
viškame kailyje neteko taip di
džiuotis esant lietuviu, kaip ste
bint iš tolimos, šaltos Kanados 
atskridusius vikrius žiogelius ir 
margaspalves plaštakėles — jau
nus Kanados lietuvius — “Gy- 
vataro” grupės šokėjus ir šokė
jas. Tai kažkas nuostabaus, tai 
lyg nesibaigianti graži pasaka 
apie nuostabius karalaičius ir 
karalaites, kurie pasirodo tik 
miražuose ir vėl išnyksta nepa
likę pėdsakų.

Ne, čia mačiau ne miražą. Ma
čiau gyvus karalaičius ir kara
laites. Jie, išvykdami iš kengūrų 
žemės, paliks daug pėdsakų, ku
rių neužpustys jokios smėlio pū
gos.

Didžiulėj Dallas Brooks salėj 
gruodžio 29 d. susirinkę per 
3000 Australijos lietuvių ir 
svečių australiečių plojo ir 
plojo, nevieną džiaugsmo ašarė- 

tų vergiją. Ne tik V. Vokietija, 
bet ir visa. V. Europa baltiečių 
pagalbos šauksmo negirdinti.

Paskutinėje straipsnio skilty
je autorius rašo apie 12 kon
centracijos stovyklų dabartinė
je Latvijoje (dviejose iš jų kali
namos moterys, vienoje — jau
nuoliai). Tose stovyklose kali
niai ne tik dirba, bet ir meldžia
si. Maldos metu jų galvos būna 
apdengtos ne puošniomis karū
nėlėmis, bet apdriskusiomis ska
relėmis. o jų kūnai apjuosti ne 
margomis tautinėmis juostomis, 
bet apdangstyti kabančiais sku
durais. Straipsnis užbaigiamas 
šiais žodžiais:

“Nežiūrint į tai. jų giesmė 
•Pulkim ant kelių" kyla iki pat 
dangaus augštybių. Giesmės 
garsas nuaidi net iki tolimosios 
Kanados. Čia, Dievo rankai ir 
vargonams lydint mūsų žings
nius. baltiečiai jaunuoliai neša 
savo kraštų vėliavas. Jų tėvynė 
glūdi prisiminimuose. Jų tėvy
nė yra tenai, kur akys žvelgia, 
kur ašaros rieda. Jų tėvynė yra 
tenai, kur širdys plaka: prie 
Baltijos, prie Baltijos.” vip.

Red. pastaba, čia atpasakoja
mo rašinio autorius, kalbėdamas 
apie “Baltikum”, mini daugiau
sia Estiją ir Latviją.. Nors ci
tuoja “Pulkim ant kelių”, bet 
lietuvių nemini. Skaitant teks
tą, susidaro įspūdis, kad ir ši 
giesmė priskiriama latviams.

Australijoje
lę nubraukė, stebėdami jaunus 
Kanados lietuvius dvi valan
das trukusiame tautinių šokių 
koncerte tą šiltą Australijos va
karą.

Neabejoju, kad nevienas Aus
tralijos lietuvių tėvų sau tarė: 
“O, kad mano sūnus ar duktė 
būtų bent kiek panašūs į tuos 
kanadiečius!” ,

Didelė garbė tenka “Gyvata- 
ro” grupės vadovei G. Breich- 
manienei, kuri sugebėjo sutelk
ti tokį gražų būrį lietuvių ir juos 
paruošti profesionalinio lygio 
šokėjais. Garbė Kanados lietu
viams tėvams, kurie išleido sa
vo sūnus ir dukras į šią tolimą 
kelionę, į Australijos Lietuvių 
Meno Dienas ir padengė didžią
ją dalį kelionės išlaidų. Mes čia, 
Australijoje, nepajėgsime jums 
pilnai atsilyginti, nes esame ne
gausūs. Galime pasakyti tik nuo
širdų ačiū. Ką jautėme savo šir
dyse, kokį džiaugsmą išgyveno-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

gojanti teroristų išdavimą, bu- • 
vo pasirašyta 1975 m. ir nega
li būti taikoma 1972 m. įvy
kiams. Iš tikrųjų didelės įtakos 
prez. G. d'Estaingo sprendimui, 
atrodo, turėjo jo planuojama 
kelionė į Saudi Arabiją, Egipto 
nutarimas pirkti Prancūzijoje 
200 “Mirage” nakintuvų ir, ži
noma, arabų šalių nafta. Pasau
lio spaudoje plačiai nuskambė
jo žydų protesto demonstraci
jos, žuvusių atletų vaikų pareiš
kimai. Plakatuose kažkodėl bu
vo minimi tik tie žydų atletai, 
nors Miuncheno aerodrome žu
vo vienas vokietis policininkas 
ir penki teroristai. Pastarieji, 
įsiveržę į olimpinį kaimelį, nu
šovė du Izraelio atletus, nesu
tikusius pasiduoti. Devyni buvo 
paimti įkaitais ir už juos buvo 
pareikalauta laisvės 200 pales
tiniečių Izraelio kalėjimuose, 
lėktuvo skrydžiui į Egiptą. V. 
Vokietijos vyriausybė sutiko pa
rūpinti lėktuvą. Įkaitai su tero
ristais buvo nuvežti Miuncheno 
aerodroman. o jame Izraelio at
stovai pareikalavo, kad vokiečių 
policija pradėtų šaudyti, nors 
buvo nakties metas. Tame Iz
raelio pareikalautame susišau
dyme žuvo visi, 9 Izraelio atle
tai, 5 teroristai ir vokietis poli
cininkas. Iš vokiečių spaudos 
pranešimų susidarė įspūdis, kad 
Izraelio vyriausybė apsisprendė 
paaukoti savo atletus, tikėda
masi pasaulinės reakcijos prieš 
arabus.

TARDO DISIDENTUS
Prahoje buvo suimti ir net po 

keletą kartų tardomi 22 intelek
tualai, pasirašę manifestą, rei
kalaujantį pagrindinių žmogaus 
teisių pripažinimo. Kompartijos 
oficiozas “Rude Pravo” pagrin
dinį dėmesį skiria rašytojams P. 
Kolioutui, V. Haveliui, L. Vacu- 
likui, buvusiam užsienio reika
lų ministeriui J. Hajekui ir bu
vusiam kompartijos politbiuro 
nariui F. Kriegeriui. Visi jie 
yra buvę kompartijos vado A. 
Dubčeko šalininkai. Rašytojui 
P. Kohoutui buvo išjungtas te
lefonas ir įsakyta per tris sa
vaites išsikraustyti įš buto. Šį 
penketuką laikraštis “Rude Pra
vo” vadina dešiniojo revizioniz- 
mo Don Kichotais, sėjančiais 
kontrrevoliucijos sėklas. Iš tilk- 
rųjų manifesto autoriai neruo
šia jokios revoliucijos, o tik rei
kalauja, kad kompartija laiky
tųsi konstitucijos ir gerbtų jon 
įtrauktas žmogaus teises.

LAUŽO SUTARTĮ
Už žmogaus teises kovojan

čios “Amnesty International” 
organizacijos Austrijos skyrius 
paskelbė pranešimą apie Sovie
tų Sąjungos vykdomus Helsin
kio sutarties pažeidimus. Nuo 
to laiko, kai 1975 m. rugpjū
čio 1 d. Helsinkyje buvo pasira
šytas baigminis aktas, sovieti
niuose kalėjimuose ir stovyklo
se atsidūrė apie 90 disidentų, o 
15 visiškai sveikų asmenų — 
psichiatrinėse ligoninėse. Visi 
jie yra apkaltinti antisovietine 
agitacija bei propaganda. Biolo
gas V. Bukovskis, kompartijos 
išmainytas į Čilės komunistų 
vadą L. Corvalaną, iš Šveicari
jos nuskrido Britanijon, kur jį 
globoja britų aktorius D. Mark- 
hamas.- Londono “Times” laik
raštyje V. Bukovskis Helsinkio 
sutartį ir atolydžio politiką lai
ko pražūtinga disidentams: “Už 
Rytų-Vakarų prekybą atsilygi
nama mūsų krauju...” Kai 1974 

m. pavasarį prez. R. Niksonas 
lankėsi Maskvoje, V. Bukovskis 
buvo Permės stovykloje. Kali
niai tada tikėjosi, kad prez. R. 
Niksonas už a tolydi pareikalaus 
vidinių reformų Sovietų Sąjun
goje ir kad ekonominė ameri
kiečių parama sovietams bus su
sieta su žmogaus teisių praplė
timu. Prieš pat prez. R. Niksono 
atvykimą iš psichiatrinių ligoni
nių buvo išleisti keli‘kaliniai, 
bet jie vėl atsidūrė ligoninėse, 
kai prez. R. Niksonas išvyko na
mo, nė nepajudinęs šio svar
baus klausimo. Rašytojas A. Sol- 
ženicinas britų televizijos atsto
vams taip pat pareiškė, kad va
dinamoji Helsinkio dvasia So
vietų Sąjungos, gyventojams 
atnešė dar didesnę vergiją. Di
sidentai ten dabar dar stipriau 
smaugiami. Vienon išleistas 
emigrantas R. Baršajus, pasižy
mėjęs sovietų dirigentas, prane
šė, kad kompartija atleido 30 
Maskvos radijo orkestrantų, ku
rie buvo pareikalavę pakeisti 
negabų dirigentą, pagarsėjusį 
vien tik partine veikla. Pačiam 
R. Baršajui kompartija sukliu
dė gastroles užsienyje, per kon
certų agentūrą paskelbdama, 
kad jis serga ir negalės gastro
liuoti, nors iš tikrųjų R. Bar
šajus tada buvo sveikutėlis.

BREŽNEVO REIKALAVIMAI
Jugoslavijos diplomatai pain

formavo amerikiečius, kad L. 
Brežnevas, pernai rudenį lan
kydamasis pas prez. Tito, buvo 
atsivežęs net 80 reikalavimų. 
Svarbiausi buvo trys: 1. teisė 
kariniams ir keleiviniams sovie
tų lėktuvams skraidyti virš Ju
goslavijos, 2. leidimas Kotaro 
uoste, Adrijos pakrantėje, įsi
rengti sovietų karo laivyno ba
zę, 3. atsiųsti Jugoslavijos atsto
vą į karinę Varšuvos Sąjungos 
tarybą Maskvoje, šiuos reikala
vimus prez. Tito atmetė. Sovie
tų lėktuvams buvo leista skris
ti virš Jugoslavijos, kai 1973 
m. kilo Izraelio karas su Sirija 
ir Egiptu, tačiau kiekvienam 
skrydžiui sovietai turėjo gauti 
specialų leidimą. Sovietų lėktu
vai tada gabeno ginklus Sirijai 
ir Egiptui. Sovietų laivyno bazė 
Kotore būtų užtikrinusi ilgesnį 
tų laivų patruliavimą Vidurže
mio jūroje. Dabar jų pagrin
dinė bazė yra Odesoje, apie 650 
mylių nuo Kotoro. Jugoslavo 
karininko pakvietimu Varšuvos 
Sąjungos tarybon buvo siekiama 
įtakos Jugoslavijos kariuome
nei.

MIRK A. EDENAS
Politikos veteranas A. Ede

nas, pastaruoju metu vadintas 
lordu Avonu, mirė Britanijoje, 
sulaukęs 79 metų amžiaus. Jam 
teko būti užsienio reikalų mi- 
nisteriu prieš II D. karą, kai 
premjeras N. Chamberlainas 
darė nuolaidas A. Hitleriui. Dėl 
jų A. Edenas atsistatydino ir vėl 
grįžo ministerijon, kai valdžią 
perėmė premjeras W. Churchil- 
lis karui vesti. Britanijos prem
jeru, pakeitusiu W. Churchillį, 
A. Edenas buvo 1956-57 m. Jo 
karjerą nutraukė Sueso kanalo 
krizė, pasibaigusi Izraelio įsiver- 
žimu~Sinajun 1956 m. Britanija 
ir Prancūzija pasiuntė savo 
kariuomenės dalinius Izraeliui 
talkinti. Dėl pasaulyje kilusios 
nepalankios reakcijos juos teko 
atšaukti. A. Edenas atsistatydi
no 1957 m. sausio 9 d., teisinda
masis bloga sveikata.
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Q RELIGINIAME GPMME

Gruodžio 17-sios perversmas
Žvilgsnis iš 50 metų perspektyvos j Lietuvos posūkį

★ RELIGIJA NĖRA NAIVUS, MI
TINIS IR ATGYVENTAS POŽIŪRIS 
į tikrovę, o patirtis, kuri praplečia 
žmogaus akirati — pareiškė Paulius 
VI bendrosios audiencijos metu Sv. 
Petro bazilikoje. Religija atskleidžia 
plačias panoramas, leidžia mūsų min
tims prasiveržti pro kasdieninių pa
tirčių sienas. Jis kritikavo ateisti
niuose raštuose nuolat peršamų min
tį, jog mokslas kada nors galės duoti 
atsakymus i visus žmogaus klausi
mus. Moksliniai atsakymai, tiesa, yra 
labai nuostabūs, enciklopediški, pa
žangūs ir verti pagarbos, tačiau jie 
nėra pakankami, jei vengia Dievo 
klausimo. Mokslininkai esą turi tap
ti nemažiau, bet labiau religingais, 
nes jų darbas veda arčiau antgamti. 
nių principų. Dievas leidžia mums 
atskleisti tiesą apie Jį gamtos veid
rodyje. Būtų nesąmonė tvirtinti, kad 
visa gamta savaime atsiradusi ir nie
ko už jos nėra.

★ KALĖDŲ SENELIS IR KALĖ
DINĖS EGLUTĖS yra gražūs daly
kai, bet neišreiškia tikrosios Kalėdų 
prasmės — pareiškė Paulius VI kal
bėdamas bendrosios audiencijos me
tu Sv. Petro bazilikoje. Tikroji ka
lėdinė prasmė randama užburiančia- 
me prakartėlės vaizde. Kiekvienas, 
priėjęs prie papuoštos prakartėlės, 
turėtu pajusti Jėzaus kvietimą ateiti 
pas Jį. Apie prakartėlę rikiuojasi vi
sa pasaulio istorija. Prakartėlės vaiz
das yra kosminės apimties, nes Kris
taus kūdikiškume slepiasi tikroji vi
satos didybė.

★ N. METŲ DIENĄ jau dešimti 
metai iš eilės Paulius VI skelbia 
Taikos Diena. Šiais metais jis pa
skelbė atsišaukimą, kurio šūkis — 
jei nori taikos, saugok gyvybę. Esą 
nubraukę laikos santykį su gyvybe, 
prieitume mirtį. Jis pacitavo romėnų 
istoriką Tacitą: "Jie viską paverčia 
dykuma, ir tai vadina taika”. Iš ki
tos pusės, išskirtinis kaikurių gyvy
bės iškėlimas kitų gyvybių pavergi
mo sąskaiton taipgi nėra teisingas 
atsakymas. Nors taika ir gyvybė yra 
augščiausios viena su kita glaudžiai 
susijusios vertybės pilietinėje plot
mėje. tačiau žmonijos istorija liudi
ja daug prieštaravimų jų tarpe. Tų 
prieštaravimų, krauju laistančių mū
sų bendruomenių puslapius, netrūks
ta ir dabar. Raktas į visas šias nege
roves — pripažinimas gyvybės pri
mato, kaip sąlygos taikai. Gyvybė 
yra taikos vainikas. Jeigu mes savo 
logiką grįstume gyvybės šventumu, 
tai karas būtų pašalintas kaip prie
monė teisei ir taikai pasiekti. Taip
gi būtų pašalinti abortai, kurie su 
tokiu laisvumu praktikuojami.

★ KARDINOLAS JOSIP SLIPYJ 
susitiko su Pauliumi VI ukrainiečių 
patriarchato ir vedusių vyrų kuni
gais šventinimo už Europos ribų rei
kalu. Su kardinolu kartu pas popie
žių dalyvavo ir šie ukrainiečiai 
hierarchai: arkiv. Maxim Ilermaniuk 
iš VVinnipego, vysk. Basil Losten iš 
Filadelfijos, vysk. Jaroslav Gabro iš 
Čikagos, vysk Nile Nicholas Savaryn 
iš Edmontono. vysk. Isidore Borecky 
iš Toronto ir vysk. Ivan Prasko iš 
Australijos. Popiežius prašė juos pri
imti jo sprendimą, neleidžiantį įsteig
ti patriarchato. Jis aiškinosi, kad da
bartiniai K. Bendrijos įstatymai ir 
aplinkybės, esančios ne Sv. Sosto 
galioje, sulaiko jį nuo palankaus 
sprendimo. Aplinkybėmis ne Sv. Sos
to galioje, spėjama, yra dabartinė 
politinė padėtis Ukrainoje. Popiežius 
sakė, kad šį savo sprendimą padaręs 
ukrainiečių Katalikų Bendrijos nau
dai.

★ JAV KATALIKŲ ŽINIŲ AGEN- 
TORA tvirtina, kad ši ukrainiečių 
delegacija popiežiui buvo įteikusi 
keturis pagrindinius prašymus: pri
pažinimą patriarchato; praplėtimą 
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patriarchato teisių viso pasaulio uk
rainiečiams katalikams, o ne tik 
tiems Ukrainoje; leidimą liturgijoje 
naudoti patriarchato titulą dar prieš 
patriarchato pripažinimą; leidimą 
šventinti vedusius vyrus kunigais už 
Europos ribų. Sakoma, kad bent du 
iš šios delegacijos narių tarėsi su 
Vatikano Rytų Apeigų kongregacijos 
atstovais vedusių vyrų kunigais šven
tinimo reikalu. Ukrainiečių apeigų 
įstatymai leidžia vedusius vyrus 
šventinti kunigais, tačiau Vatikano 
išleistas potvarkis draudžia vedu
sioms kunigams darbuotis už Euro
pos ribų, kur vyrauja lotynų apeigos, 
be Vatikano leidimo. Trys vedę ku
nigai buvo Vatikano suspenduoti To
ronte 19*6 m. balandžio mėnesį, nes 
buvo įšventinti be Vatikano leidimo. 
Ukrainiečių delegacija savo prašy
muose aiškiai nurodė, kad istoriškai 
ukrainiečių apeigos visuomet taikin
gai gyvavo šalia lotynų ir armėnų 
apeigų Ukrainoje. To paties principo 
būtų galima laikytis ir Amerikoje 
bei Australijoje.

* KARDINOLAS SLIPYJ savo žo
dyje popiežiui pasimatymo metu ska
tino pastarąjį bent tarti specialų žo
dį ukrainiečiams katalikams, kurie 
jau tris dešimtmečius yra žiauriai 
persekiojami dėl Kirstaus ir Jo 
Bendrijos. Jis taipgi priminė po
piežiui, kad tuo metu, kai ukrainie
čių katalikų apeigos yra pasmerktos 
mirčiai Ukrainoje, jos taipgi yra 
pasmerkiamos lėtai mirčiai ir kitose 
valstybėse, kur ukrainiečiai katali
kai gyvena. Spėjama, kad tais žo
džiais turėtas mintyje draudimas ku
nigais šventinti vedusius vyrus už 
Europos ribų. Sis susitikimas su po
piežiumi įvyko dar prieš Kalėdas ir 
todėl ukrainiečiai vylėsi, jog popie
žius bent tars žodį Ukrainos perse
kiojamiems katalikams. Iki šiol tai 
dar nebuvo padaryta.

* KOVOS PRIES PORNOGRAFI
JĄ SĄJŪDIS KANADOJE, įsiūbuo
tas Toronto arkiv. Philip F. Pocock 
atsišaukimu, jau tapo tarpkonfesiniu 
dalyku. Toronto anglikonų vysk. 
Lewis Garnworthy tuojau paskelbė 
laišką tikintiesiems. United Church 
sekretorius (lake MacDonald prane
šė, kad jis įsteigė specialų komitetą 
pornografijos klausimui tirti. Prie 
šio sąjūdžio taipgi prisidėjo Graikų 
Ortodoksų Bendrija, baptistai, Išga
nymo Armija ir piliečių grupė, pasi
vadinusi “Piliečiai už Dorą”.

* LYTINIO STERILIZAVIMO 
REIKALU Vatikano doktrinų kon
gregacija pakartotinai paskelbė 19*5 
m. išleistą savo dokumentą, kuriame 
aiškiai pasisako, jog toks veiksmas 
griežtai draudžiamas katalikiškosios 
moralės. Jokios pasaulio valdžios ne
turi teisės versti žmones sterilizuo
tis, ir jokios teologų nuomonės ne
gali pateisinti tokio veiksmo. Indi
joje pilnu greičiu yra vykdoma lyti
nio sterilizavimo programa, neven
giant net prievartos.

* KOLUMBIJOS VYSKUPŲ KON
FERENCIJA paskelbė bendrą raš
tą. kuriame pasmerkia radikaliuosius 
katalikus, siekiančius sujungti krikš
čionybę su marksizmu. Tokių smerk
tinų sąjūdžių eilėn vyskupai įrikiavo 
“Kunigų už P. Ameriką” ir “Krikš
čionių už socializmą" vienetus. Jie 
perspėjo visus kunigus, seseles ir 
pasauliečius katalikus, jog tie, kurie 
toliau tokias mintis skleis, išsiskirs 
iš K. Bendrijos. Jiems bus pritaiky
tos visos K. Bendrijos įstatyminės 
sankcijos visų Kolumbijos vyskupų 
vardu.

* SEPTYNIOS MAŽOS MOTERŲ 
•VIENUOLIJOS Prancūzijoje, ir Bel
gijoje susijungė į viena ir pasivadi
no “Mysterium Christi" sąjunga.

KUN. J. STS.

P. LEL1S
Mūsų spaudoje beveik nepa

stebėtai praėjo prieš 50 metų 
Įvykęs žymus nepriklausomos 
Lietuvos politikos posūkis, pa
keitęs iki tol buvusią demokra- 
tinę-parlamentinę valdžios sis
temą autoritetiniu arba vienos 
partijos valdymu.

Steigiamojo ir dviejų pirmų
jų seimų rinkimus laimėjo 
krikščioniškos partijos, bet, 
artinantis ekonominei krizei, 
pasireiškę ūkiniai sunkumai'vei
kė opozicijos naudai, ir 1926 m. 
birželio mėn. naujo seimo rin
kimus laimėjo kairiosios parti
jos — valstiečiai liaudininkai 
ir socialdemokratai.

Vyriausybę, tų partijų koali
cijos pagrindu, sudarė v. liau
dininkų partijos vadas Myko
las Sleževičius, kuris Lietuvos 
kūrimosi pradžioje buvo antro
jo ministerių kabineto pirminin
ku ir 1919 m. pašaukė savano
rius tėvynei ginti.

Nesuradęs tinkamų žmonių 
visoms ministerių vietoms už
imti, jis pats pasiėmė teisingu
mo ir užsienio reikalų ministe
rių pareigas. Būdamas perdaug 
užimtas trijose tarnybose, jis 
negalėjo Įsigilinti į visų minis
terijų politini darbą ir griež
čiau vadovauti. Jo vyriausybės 
nepasisekimo priežastis, nuve
dusi Į perversmą, buvo ta, kad 
dviejų svarbesnių ministerijų 
vadovavimą pavedė socialdemo
kratams — vidaus reikalų — V. 
Požėlai, švietimo — V. Čepins
kiui. Užsienio reikalų ministe
rių buvo kviestas V. Sidzikaus
kas. bet jo ūkininkų partija ne
sutiko, kol kabinete bus social
demokratų žmonės. Nors pasta
rieji buvo visuomenei gerai ži
nomi ir nusipelnę, vienas kaip 
žymus advokatas ir kovotojas 
prieš caro valdžią, antras kaip 
žymus mokslininkas, bet jie bu
vo marksistai-menševikai (Ple- 
chanovo pasekėjai). Jiems dau
giau rūpėjo darbininkų reikalų 
gynimas, negu bendri valstybės 
reikalai. Požėla, kaip ir dauge
lis kairiųjų pažiūrų lietuvių, 
1919 m. dalyvavo V. Kapsuko- 
Mickevičiauš valdžioje, kai ji 
buvo atsibasčiusi iš Rusijos j 
Lietuvą. Tada niekas nežinojo 
kokia ta valdžia bus. o gyventi 
reikėjo. Kapsuko “Lietbel” tar
nyboj dar buvo V. Biržiška, A. 
Janulaitis. K. Bielinis, V. Lašas, 
prof. Purenąs, adv. Petaškevi- 
čius, daktarai Mažylis, Avižonis, 
Kuzma. Jie vėliau tapo žymiais 
nepriklausomos Lietuvos veikė
jais.

Požėla, tapęs vidaus reikalų 
ministerių, tuojau paleido va
džias iš rankų ir sudarė tokią 
padėti, kaip Rusijoj Kerenskio 
laikais — iš kalėjimų paleido 
politinius kalinius, daugiausia 
komunistus, suteikė teisę komu
nistuojantiems darbininkams 
demonstruoti ir naudotis gat
vėse pilna laisve. Dėlto įvykda
vo tarp demonstrantų ir publi
kos įvairūs išsišokimai.

Prof. Čepinskis leido lenkų 
mažumai neribotai steigti nau
jas mokyklas, nors jie jau turė
jo savo pradžios mokyklų ir 
gimnazijų. Lenkai suspėjo iki 
perversmo Įsteigti 60 naujų mo
kyklų.

Naujas krašto apsaugos mi- 
nisteris pik. Papečkys, vykdy
damas naujo štabo viršininko 
pik. K. Škirpos paruoštą ka
riuomenės reorganizacijos pla
ną, pradėjo atleidinėti augštes- 
nius karininkus atsargon. Tai 
iššaukė pasipiktinimą ir susirū
pinimą savo ateitim karininki
jos eilėse.

Naujos vyriausybės, ypač mi
nėtų trijų ministerijų, veikla 
sudarė padėti, dėl kurios turėjo 
Įvykti koks nors pasikeitimas. 
Jo ilgai laukti nereikėjo. Slap
tai kariškių paruoštas valdžios 
pakeitimas įvyko gruodžio 16- 
17 naktį, pasinaudojant prie
danga, kai j Kauną buvo suva
žiavę kariuomenės dalių vadai 
pasveikinti prezidento K. Gri
niaus jo 60 metų amžiaus su
kakties proga.

Rašančiam šias eilutes teko 
matyti, kaip tas perversmas at
rodė Kauno gatvėse. Tada, kaip 
studentas, turėjau kambarį Mic
kevičiaus g-vėj pas rusę Naba- 
tovą, kuri laikė privačią valgyk
lą. Ten ateidavo pietauti Ameri
kos, -Anglijos konsulatų tarnau
tojai ir augštesni Lietuvos val
dininkai, kurie kalbėdavosi ang
liškai arba rusiškai. Tik tarnai
tės ir padavė jos kalbėjo tarpu
savy lietuviškai.

Gruodžio 17 d., 7 v. ryto, nu
ėjus pusryčių, Nabatovienė sa
ko: “Posmotrite čto tam v go- 
lode delajetsia, na ulicach sol- 

daty...” Paėjęs iki Laisvės 
alėjos, pamačiau, kad tikrai 
vyksta kažkas nepaprasto: žmo
nės pulkeliais sustoję patylomis 
šneka, kiti skaito išklijuotus ant 
stulpų atsišaukimus, o karei
viai su šalmais ir šautuvais po 
pažastimis iš lėto vaikštinėja 
šaligatviais — patruliuoja. Pra- 
lindus tarp žmonių, pavyksta ir 
man pro žmonių galvas atsišau
kimą perskaityti. Atsimenu, vi
su žmonių veidai buvo nušvitę. 
Jie perversmą komentavo su di
deliu džiaugsmu.

Matėme gatvėje dažnai pra
važiuojančius autovežimius, pil
nus kariškių. Kelis kartus pra
važiavo pulkininkai — Skorups- 
kis, Daukantas. Plechavičius, 
Glovackis ir gen. Nagevičius. 
Kitų kariškių nepažinau. Jokių 
didesnių sujudimų gatvėse ne
simatė. Pagal okupuotos Lietu
vos istorijos šaltinius, pervers
mininkų atsišaukimo turinys 
buvo toks:

I visuomenę!
Lietuvos Kariuomenė, kuri guldė 

galvą už brangią Lietuvą ir dabar 
yra pasiryžusi lieti kraują už jos 
Nepriklausomybę, pamačiusi, kad da
bartinis Seimas ir Vyriausybė par
duoda tėvynę bolševikams ir svetim
taučiams, nutarė paimti laikinai ša
lies valdymą į savo rankas, kad grei
čiausia atiduoti tą valdžią į rankas 
tikrų Lietuvos sūnų. Visoje šalyje 
skelbiamas karo stovis, o Kauno 
mieste apgulos stovis. Visiems įsa
kome eiti savo pareigas: kas neis 
savo pareigų, bus atiduotas karo lau
ko teismui.

Laikinoji karo valdžia

(Kiek atsimenu matytą ir skai
tytą atsišaukimą ant stulpo, jis 
buvo daug ilgesnis, negu šis. 
Aname buvo paminėta Plecha
vičiaus pavardė).

1926 m. gruodžio 16 d. sei
mas svarstė biudžetą, ir posė
dis užtruko iki 2 v. nakties. To 
posėdžio stenograma rodo, kaip 
karininkai nutraukė seimo po
sėdį.

Posėdžių salėn pro duris prie 
prezidiumo stalo įeina keli ka
rininkai. Vienas jų pareiškia: 
"Gerbiamasis seimas, duotas įsa
kymas išsiskirstyti”. Atstovai, 
seimo pirmininkas dr. J. Stau
gaitis ir posėdyje pirmininka
vęs vicepiriftimakas Kairys su
stoja. (Pauža).

PIRMININKAUJANTIS KAIRYS. 
Atsiprašau, kieno vardu tamsta Įsa
kymus duodi?

KARININKAS. Diktatoriaus var
du!

PIRMININKAUJANTIS. Kokio 
diktatoriaus?

KARININKAS. Mums žinoti.
PIRMININKAUJANTIS. Ar tams, 

ta žinai, kurioje vietoje tamsta esi? 
Prašau apleisti salę.

KARININKAS. Duodu dvi minu
tes laiko. (Seimo atstovų tarpe kyla 
nerimas. Pauža. Girdėti balsai atsto
vų tarpe: "Tegu prezidiumas ką nors 
daro!).

PIRMININKAUJANTIS. (Kreip
damasis į karininkus). Gal Tamstos 
malonėsite apleisti salę, kad seimas 
galėtų susitarti?

GyvatarasAustralijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

me. nepajėgiame net savo tur
tingos lietuvių kalbos žodžiais 
tai išsakyti.

Tą patį kalbėjo, užsibaigus šo
kių koncertui ir Viktorijos vals
tijos premjeras R. G. Hamer. 
Jis džiaugėsi lietuvių organizuo
tumu, dėkojo kanadiečiams ir 
kitiems už atvykimą į Austra
liją-

Australijos parlamento pirmi
ninkas Bill Snedden, kuris ati
darė Australijos Lietuvių Die
nas, pamatęs kanadiečius šokė
jus, visą grupę pasikvietė pas 
save į namus jiešminės (barbe
cue) vaišėms.

Nesu didelis šokių žinovas ir 
nemanau rašyti kritikos, bet 
viena buvo galima pastebėti, 
kad grupė pasižymi tvarka ir 
drausme, kurios trūksta Austra
lijos jaunimui. Nepaprastai gra
žiai atrodo drabužiai. Gražiai ir 
skoningai apkirpti berniukų 
plaukai. Visa tai stebint ir de
rinant, susidarė nepaprastai ma
lonus įspūdis.

Paklaustas akordeonistas Ka
zimieras Deksnys, kaip jis atsi
mena tiek daug šokių, tik pe
čius truktelėjo ir tarė: “žinai, 
jau tiek metų groju, tai viskas 
vyksta natūraliai” Prasitariau, 
jog girdėjau juos koncertuojant 
ir Sault Ste. Marie, Ont. — Na, 
o ką pats žinai apie tą miestuką? 
— klausia Kazimieras. — Ten 
gyvena antimi mano giminės, — 
pasiaiškinu.

Kazimieras meta akordeoną į 
šalį, kaip karštą geležį, ir pa
griebęs mane už parankės kaip

KARININKAS. Ne! (Atsisukęs į 
karininkus). Ar apsupot? (Iš kari
ninkų: “Taip”.).

PIRMININKAUJANTIS. Skelbiu 
seimo posėdį pasibaigus, sekamas 
bus sušauktas pranešimu. (3 vai. 43 
min. grtmdžio mėn. 17 d. Atstovai 
skirstosi,! apleisdami salę).

Tą naktį vjsi ministerial bu
vo suimti ir nugabenti į kariuo
menės štabą. Visos svarbesnės 
valdžios įstaigos ir telefonų 
centrinė buvo užimtos. Jokio 
ginkluoto pasipriešinimo per
versmui nebuvo. Prezidentas 
Grinius atsistatydino, o sušauk
tas seimas, kuriame dalyvavo 
tik krikščionys demokratai ir 
tautininkai, išrinko nauju pre
zidentu A. Smetoną.

Dabar, net po 50 metų, sun
ku pasakyti, ar tas perversmas 
buvo reikalingas' Tuometinis 
būkštavimas, kad vietos komu
nistai galėjo padaryti pervers
mą ir ivesti sovietinę tvarką 
Lietuvoje, neturėjo tvirto pa
grindo vien dėlto, kad Lietu
va neturėjo bendros sienos su 
Sovietų Sąjunga, o komunistų 
skaičius Lietuvoj buvo' labai 
mažas.

Didesnis pavojus buvo iš Len
kijos pusės, kuri laukė, kad 
Lietuvoje įvyktų neramumai, 
kad ji galėtų įsikišti neva savo 
saugumui užtikrinti. Tai rodo 
po karo paskelbti vokiečių ar
chyvu slapti dokumentai'(“Wei
mar Germany and Soviet Russia 
1926-1933. A study of diploma
tic instabilities”). Pagal tuos vo
kiečių šaltinius, Lietuvai tuo
met grėsė didelis pavojus iš 
lenkų pusės. Gruodžio 17 per
versmas pasuko Vokietijos po
litiką 180" — po perversmo vo
kiečiai ir rusai (Rapalio sutar
ties dvasioje) pradėjo stipriau 
remti Lietuvą prieš Lenkiją. 
Lenkų kariuomenės judėjimas 
Vilniaus krašte vakarų link tik
rai vyko. (Apie tai gen. Nagevi
čius buvo perspėjęs prez. Gri
nių).

f Vokiečiai labai norėjo, kad 
Lenkija užimtų Lietuvą ir tuo 
būdu susikompromituotų pasau
lio akyse. Tuo atveju vokiečiams 
būtų buvę lengviau atsiimti 
Dancigo koridorių ir Sileziją. 
Anglai toms vokiečių aspiraci
joms nebuvę priešingi. Į pakar
totinį Lietuvos kreipimąsi už
megzti su vokiečiais glaudesnius 
santykius vokiečiai atsakė nei
giamai. Lenkai, turėdami ap
gaulingą vokiečių pritarimą ag
resijai, norėję juo pasinaudoti.

Atsimenu, tada universiteto 
skaitykloje skaitėme vokiečių 
spaudą, kurį buvo labai palan
ki perversmui ir garbinanti A. 
Smetoną.

Perversmo planą parengė 
gen. K. Ladyga ir kpt. A. Ma- 
čiuika, jam vadovavo pik. P. 
Plechavičius ir pik. VI. Skorups- 
kis kaip padėjėjas. Perversmą 
įvykdė Kauno įgulos kariuome
nės dalys, vadovaujamos pik. J. 
Petruičio ir pik. V. Grigaliūno- 
Glovackio.

A+A
KAROLINAI VAITIEKŪNIENEI 

mirus Lietuvoje,
jos dukroms —FELICIJAI JANUŠONIENEI, 

BRONEI BALSIENEI ir jų visiems artimiesiems 
giliausių užuojautų reiškia —

A. J. Dainorai O. P. Meškauskai
M. A. Gverzdžiai K. P. Šukiai
P. P. Norušiai M. S. Šetkai

Mieliems TEKLYTEI ir ADOLFUI SEKONIAMS,

jos BROLIUI 
I

Lietuvoje tragiškai žuvus,

reiškiame gilių užuojautų —

J. D. Kaunaitės

Mylimam broliui
VALENTINUI

Lietuvoje mirus, kaimynus POVILĄ ir 
STASĮ RAČIŪNUS bei jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame —

A. Birgelienė B. F. Ankudavičiai
E. P. Lukavičiai S. J. And r u Ha i

Pranešame draugams ir pažįstamiems, 

kad 1976 m. gruodžio 21 d. mirė 

a. a. JONAS BULIONIS.
Nuliūdę — 

žmona Ruth 
sūnus Petras 
marti Tonny

VLADĄ MELNYKĄ ir jo šeimų

jo brangiai mamytei

MARIJAI MELNYKIENEI
Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame —

Angelė ir Alfonsas 
Šmigelskiai

A+A 
Mylimai MAMYTEI 

Lietuvoje mirus,
VLADĄ MELNYKĄ su šeima giliai užjaučiame — 

/. J. L. Žiurinskai

viesulas nusineša į šokėjų kam
barį už scenos.

— Štai, — sako, nutvėręs gra
žiai nuaugusią mergytę, — ma
no sužadėtinė Klarutė Goldber- 
gaitė iš Sault Ste. Marie.

— Kaip malonu, — sakau, 
esu Kramilius, o Sault Ste. Ma
rie gyvena pusbrolis Vytas ir 
pusseserė Antosėlė (Tony), iš
tekėjusi už paukščių giminės 
augštaičio Vanago.

— Vanago? — sušuko Gold- 
bergaitė puikia lietuvių kalba. 
— Koks mažas pasaulis! Pažįstu 
Vanagus — ir Suzį, ir Algį. Kaip 
malonu!

Iš karto pasijutau lyg tarp gi
minaičių. Nekartą galvojau, 
kaip jie ten gyvena toje mažoje 
lietuvių kolonijoje Ontario pro
vincijoje. Pritrenktas tokios ma
lonios staigmenos, grįžau į sa
lę stebėti jų šokių lyg ir kitame 
pasaulyje,

Pasimatysime Sydnėjuje sau
sio 15 d., kur turėsime progos 
antrą kartą pasigėrėti puikiais 
Hamiltono “Gyvataro” tauti
niais šokiais (šis pranešimas ra
šytas 1977. L 1. Red.).

Antanas Kramilius

A+A
JULIUI RUPKALVIUI 

mirus, jo žmonai VANDAI, vaikams — 
KRISTINAI ir JULIUKUI 

gilia užuojauta reiškia —
Ignotų šeima

A+A
Valentinui Račiūnui

Lietuvoje mirus, brolius POVILĄ ir STASĮ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

A. K. Rašymai ir šeima

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles N ėst
Telefonas 534-0563

- -



Garsėjanti Argentinos lietuvių dainininkė Adriana Joeytė (dešinėje), atvykusi su motina koncertuoti i Kanadą ir 
Jungtines Amerikos Valstybes. Iš kairės: jos tėvai ir jaunesnioji sesutė Nuotrauka Rasos Lukoševičiūtės

Talentinga dainininkė iš Argentinos
Jaunimo Kongreso žvaigždė koncertuos Kanadoje

Nekaltinant ir nusiginant - žydų klausimu
Žydų kaltinimas lietuviams, dėkingumas, kerštingumas ir lietuvių reakcija
R. DAGILIS

Pagarba šiam laikraščiui už 
išspausdinimą abiejų pusių pa
sisakymų ir už paskatinimą sa
vųjų - atsiliepti. Argi ne para
doksas. kai visą tautą kaltina 
dėl kelių tie. kurie patys nuolat 
verkia dėl antisemitizmo, t. y. 
nusiteikimo prieš visus žydus 
dėl kaikurių žydų neigiamų 
veiksmų? Kitas paradoksas iš
kyla. kai palyginti apsukri ir 
veržli žydų tauta nuolat daro is
torijos eigoje daug klaidų savo 
nenaudai. Tik prisiminkime 
paskutiniu osius nesusipra
timus, palietusius mus.

žydų klaidos
Kaip faktai rodo, nė viena ki

ta tauta nėra tiek daug padariu
si, kiek žydai bolževizmo Įsiga
lėjimui Rusijoje. Deja, kaip jie 
patys tvirtina, ten antisemitiz
mas net bolševikų tarpe yra di
desnis, negu carų laikais. Jau 
antisemitizmo banga buvo įsi- 
s:ūbavusi Rusijoje, kai tuo tar
pu Lietuvos komunistų partijos 
daugumą sudarė žydai, o pir
maisiais sovietų okupacijos me
tais jie visu užsidegimu metėsi 
Į bolševikinimo taiką.

Kooperacinės ir 51% — val
džios kontrolės įmonės Lietuvo
je gal ir nebūtų buvusios Įsteig
tos, jei žydai nebūtų siekę visos 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
monopolio, nustatinėdami kai
nas, prekiavimo laiką ir sava
naudiškus verslo būdus. Net ir 
prieš pat karą, kaip žydų sta
tistikos rodo, jie turėjo savo 
rankose nepaprastai didelę Lie
tuvos pramonės ir prekybos da
li. Taigi, Lietuvos nepriklauso
mybės laikais jie turėjo ten 
gerą gyvenimą. Deja, žydai to 
neįvertino ir nesijungė į bend
rą krašto gyvenimą, kaip tai jie 
daro kituose kraštuose. Neno
rėjo geriau išmokti lietuvių kal
bos, buvo užsidarę savo tautinė
je grupėje, rusiškai arba žydiš
kai kalbančioje. Kurie integra
vosi, tuos ir išgelbėti buvo gali
ma vokiečių okupacijos metais. 
Kas mokėjo gerai kalbėti lietu
viškai, visuomet galėjo gauti 
kokį nors darbą, lengvai įsigyti 
kitus asmens dokumentus ir įsi
maišyti mišrioje Lietuvos vi
suomenėje.

Prisimenu vieną inteligentiš
ką žydą Kaune karo metu, kuris 
turėjo viešą vertimų biurą Kęs
tučio gatvėje. Pas jį daug kartų 
esu daręs vertimus į vokiečių 
kalbą. Jis kalbėjo gerai lietu
viškai, ir daugelis jį laikė lietu
viu. Bet jis, rodos, turėjo pasą, 
kuriame pažymėta, jog jis yra 
rusas. Reikalui esant, galėjo tai 
įrodyti. Tačiau sunku gelbėti 
tokius, kuriuos iš pirmo žodžio 
gali atpažinti.

Esu buvęs artimas draugas 
velionies Broniaus Gotauto, 
kuris, daug žydų išgelbėjęs, 
yra plačiai aprašytas knygoje 
“Ir be ginklo kariai”. Iš tikro 
jis buvo tik vykdanti ranka dau
gelio kitų gelbėtojų. Jie kaiku- 
riuos patalpino į prieglaudas 
nebyliais, tačiau kiek tokių 
“nebylių invalidų” ten gali lai
kyti? Pats B. Gotautas pasku
tiniu metu vokiečių buvo suim
tas ir žiauriai tardomas. Dau
geli aprūpinęs pasais ir dar
bais, ir sau turėjo pasą su kito
kia pavarde, kuri išgelbėjo jį 
nuo mirties — tik buvo išsiųs
tas i kacetą kaip įtartinas.

Kerštingumas ir dėkingumas
Čia prisimena anas pikto kal

tinimo autoriaus tvirtinimas, 
kad jau nuo biblinių laikų yra 
gerai žinomas žydų dėkingu

mas ir jų kerštingumas. Dėl 
kerštingumo tenka sutikti — 
“dantis už dantį” dėsnis yra 
pilnai išsilaikęs iki šių dienų, 
tačiau dėl dėkingumo tenka su
abejoti. Iš Gotauto išgelbėtųjų 
tik viena geraširdė moteris at
siliepė ir juo rūpinosi. Panašu 
i Kristaus išgydymą raupsuo
tųjų — tik vienas sugrįžo padė
koti. .. Patyrusi, kad jis yra iš
likęs gyyvas ir gyvena Vokieti
joje, ji paprašė savo draugus 
Pietų Afrikoje, kad jam padė
kotų ir atsiųstų siuntinių. Ret
karčiais jis ir gaudavo tuos1 ne
didelės vertės siuntinėlius.

įsikūręs Amerikoje, bandžiau 
savo paties sumanymu sudaryti 
Br. Goštautui pastovesnę pagal
bą, nes jis buvo silpnos sveika
tos ir niekur iš Vokietijos nega
lėjo išvykti. Parašiau apie jį 
centrinei JAV žydų šalpos or
ganizacijai, kad ji padėtų. At
sakymas buvo trumpas: “mes 
šelpiame tik žydus”.. . Man 
prisimena ir kitos jų gelbėtojos. 
Paryžiuje mirusios Šimaitės at
vejis — jai tik sudarė sąlygas 
gyventi nuošaliame Izraelio 
kolūkyje, iš kurio ji greitai su
grįžo. ’Na,' žy3ai yra greiti at
sidėkoti tokiais dalykais, kurie 
nieko nekainuoja: pasodinti 
gelbėtojo vardu pavadintą me
dį ar net kokią gatvę jo vardu 
pavadinti. . .

Būdingas žydų nedėkingumas 
pasireiškė Ispanijai už daugelį 
išgelbėtų Vokietijos ir Austri
jos žydų. Gen. Franco kietai pa
reikalavo Hitlerį išleisti Ispani
jon visus žydus, kurių protė
viai yra anksčiau gyvenę Ispa
nijoje. Tūkstančiai jų ten išvy
ko, net ir turto daug išgelbėda- 
mi. Pats generalissimus Franco 
sutiko atvykstančiųjų trauki
nius ir rūpinosi jų įkurdinimu. 
Net Ispanijos santykiai su Vo
kietija dėl žydų gelbėjimo pa
blogėjo. Pasaulis tik neseniai 
apie tai išgirdo, ir tai ne žydų 
dėka.. . Bent jau tarptautiniuo
se reikaluose izoliuotai Ispani
jai žydai atsidėkodami galėjo 
lengvai padėti.

Po šio karo, taip skaudžiai 
nukentėję nuo Hitlerio, visame 
pasaulyje žydai laimėjo sau ne
mažai simpatijų. Tačiau ta pa
lankumo švytuoklė jau seniai 
yra pradėjusi krypti prieš 
juos, stebint jų nuotaikas ir 
kraštutinius užsimojimus, jų el
gesį su savo pusbroliais ara
bais, ju kraštutinius kaltinimus 
daugeliui, net pačiam popie
žiui. . . Jei žydai ramiai ir neša
liškai įsigilintų į visas priežas
tis, privedusias prie dar istori
joje negirdėto jų naikinimo na
cių laikais, net ir iš to galėtų 
padaryti sau naudingas išva
das. . .

Perdidelis kaltinimas
Kaltinimas visos mūsų tau

tos yra labai neteisingas ir gi
liai užgaunantis milijonus geros 
valios lietuvių. Jie gindamiesi 
išjudins plačiau reaguoti, paro
dys to kaltinimo absurdiškumą 
ir atskleis žydų nusikaltimus 
lietuvių tautai. Netenka abejo
ti, kad šiuo metu lietuvių iškel
ti faktai ir argumentai pasau
liui atrodys labiau priimtini. Jie 
gali net labai teigiamai pasitar
nauti, t. y. plačiai priminti mū
sų tautos patirtas skriaudas, da
bartinę jos būklę ir viso to kal
tininkus.

Galbūt tas žydų keliamas kal
tinimas turi ir pragmatiškus 
tikslus: sudaryti pagrindus kom
pensuojančiai sąskaitai, pana
šiai kaip ir Vokietijai, kai tik 
Lietuva atgaus savo nepriklau

somybę. O gal tik paskirų ken
tėjusių žmonių verksmas, kraš
tutinai kaltinant visus dėl savo 
nelaimės?

Rodos, anas žurnalistas, siū
lęs pokariniame žydų susirinki
me Muenchene lietuvių tautai 
pasmerkimą, yra tas pats kovin
gasis kaltintojas antisemitizmu, 
kai vieną kartą “Lietuvos Aido” 
redaktorius, savo akimis matęs, 
plačiau aprašė žydų elgesį Pa
langos paplūdimyje.

D r a m a t i škas užsiminimas 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės žydus savanorius ir karinin
kus yra labai perdėtas. Netenka 
abejoti, kad dauguma Lietuvos 
žydų mylėjo tą kraštą, kuriame 
buvo gimę ir užaugę. Tai natū
ralus kiekvieno žmogaus jaus
mas, kuris padaro jį to krašto 
lyg ir patriotu. Pačių lietuvių 
savanorių skaičius tuomet buvo 
labai nedidelis. Po to sekė mo
bilizacija visokios rūšies tuo lai
ku Lietuvoje gyvenančių buvu
sių karininkų ir puskarininkių. 
Si pirmoji mobilizacija į Lietu
vos kariuomenės eiles atvedė 
nemažai kitataučių — lenkų, ru- 
su. latvių, vokiečių, žvvlų ii kitų. 
Kaikurie jų, matydami, kad vis- 
tiek bus mobilizuoti, paskutiniu 
momentu dar prieš mobilizaci
ją įsirašė savanoriais, kad ga
lėtų gauti savanoriams pažadė
tas privilegijas, žinoma, jie visi, 
kartu su pirmaisiais savanoriais 
ir antrosios mobilizacijos pa
šauktais vyrais, yra dalyvavę 
Lietuvos nepriklausomybės ka
ruose. Būtų įdomu ir naudinga 
žinoti, ar buvo žydų tikrųjų Lie
tuvos nepriklausomybės savano
rių tarpe ir kas jie.

YAD VASHEM 
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Pažymėjimas, išduotas Jeruzalėje 
Lietuvos žydų gelbėtojui BRONIUI 
GOTAUTUI

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Adriana-Monika Joeytė, jau
na, talentinga folklorinio sti
liaus dainininkė iš Berisso, Ar
gentinos, sausio 11 d. atvyko §. 
Amerikon. Adriana yra gimusi 
Argentinoje, trečios kartos lie
tuvaitė. Abu jos tėvai lietuviai, 
taip pat gimę Argentinoje, ak
tyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje Berisso miestelyje, ne
toli Buenos Aires. Adrianos tė
vas yra taip pat ir jos mokyto
jas lietuviškų liaudies dainų.

Nors dažnai tenka jaunai so
listei pasirodyti savo kolonijos 
lietuviams, jaunimo kongreso 
metu per talentų vakarą Urug
vajuje ir per kongreso uždary
mą Sao Paulo, Brazilijoje, pir
mą kartą pasirodė lietuvių tar
pe “tarptautiniu” mastu. Iki 
kongreso jai teko koncertuoti 
tiktai Argentinoje lietuvių ir 

gentiniečių tarpe.
Dabar ji pirmą kartą atvyks

ta š. Amerikon. Pirmą kartą 
matys sniegą, pirmą kartą da
lyvaus mūsų lietuviškoje veik
loje. pirmą kartą koncertuos, 
tikimės, plačiai lietuvių publi
kai. Jaunai lietuvaitei tikrai bus 
didelis paskatinimas, jeigu į jos 
koncertus susirinks daug klau
sytojų. Tie, kurie buvo kongre
se P. Amerikoje, atsimins Ad
rianą kaip turinčią tikrai puikų

Mažųjų jieškinių teismas
ROBERT KAROLY

Tai yra pirmasis serijos 
straipsnis, ketinąs padėti eili
niam piliečiui stiprėti Kana
dos įstatymus. P. Karoly yra 
Toronto advokatas.

Važiuodamas per Ošavą, Jo
nas, Toronto gyventojas, turėjo 
eismo nelaimę su Smitu, Ota
vos gyventoju. Jonas nenuken
tėjo, bet jo automobiliui buvo 
padaryta nuostolių už $405. Jau 
praėjo 23 mėnesiai nuo tos ne
laimės. Jonas nori teismo keliu 
išjieškoti iš p. Smito $405. Jo
nas supranta, kad samdant ad
vokatą, išlaidos bus mažiausiai 
lygios tai sumai, kurią jis nori 
atgauti. Ką gali Jonas daryti, 
kad atgautų $405? Jonas gali 
be didelių išlaidų iškelti bylą 
mažųjų jieškinių teisme (The 

’Gmail Claim Cvūit y. .-- --- k.--

Mažųjų jiešlįinių teismai taip 
sutvarkyti, kad šalys gali ne
formaliai patekti savo bylas be 
didelių išlaidi. Tačiau šie teis
mai yra apriboti spręsti bylas, 
kurių suma nežiršja $400 su pa
lūkanomis. Toiėl Jonas gali su
mažinti savo ieškinį iš $405 į 
$400. Jeigu jis taip padarys, ga
lės pasinaudoi mažųjų jieški
nių teismu, let visam laikui 
praras teisę rjikalauti $5 per
viršio. Žinomi, jis gali iškelti 
bylą $405, bei ne mažųjų jieš
kinių teisme. Pio atveju jis tu
rėtų kelti by 1} apygardos teis
me (County CAirt), kur nepro- 
fesijonalas be! advokato daž
niausiai atsidėtų keblioje pa
dėtyje. Jono avėju daug nau
dingesnis būti mažųjų jieški

V aka a i atviri propagandai
ROMUALD.BURAGAITĖ- 

ŠIDLAUSKIENĖ
Vadinamasištolydis nėra at

sitiktinumas, lt kruopščiai su
planuotas akiimulkinimas ko
munizmo natai. Buvęs JAV 
krašto apsauss min. Melvin 
Laird savo saipsnyje “Rea
der’s Digest” irnale 1975. VII. 
atolydį vadin rusiška vienos 
krypties gatv< Jei pažiūrėsim 
atgal, pamatyti, kad atolydis 
nėra naujas Ksingerio stebuk
las pasaulio taai, bet perkrikš
tytas senų teijų, taikos pro
gramų ir koeįstencinių planų 
rinkinys.

— 1916 n Leninas rašė: 
“Kiekviena ‘įkos programa’ 
yra žmonių ataudinėjimąs”.

— 1958 m.'Iikita Chruščio
vas pareiškė: Ne armija, bet 
taika yra reitingą komunisti
nių idėjų puelėjimui bei jų 
įsąmoni ni mui monėse”.

— 1974 m.eonidas Brežne
vas pabrėžė tbačią temą savo 
kalboje čekovakijoje: “šal
tasis karas tuįo vieną nepato
gumą — jis iebė demokrati
nėse valstybe nepasitikėjimo 
ir atsargos j aną, kai tuo tar
pu atolydis, įsų nieku neįpa
reigodamas, jko Vakarus at
virus propatdai. Atolydis 
slenka į kairi- leidžia mums 
skleisti socialią.”

— 1974 m.alio mėn. Mask
va pareiškė, 1 tokie dalykai, 
kaip sambūvhr atolydis, dar 
nereiškia, jonesocialistinėse 

talentą. Tikimės, kad visi atvyks 
jos čia pasiklausyti, nepaisant 
galimų kliūčių dėl nepastovaus 
žiemos oro.

Adriana koncertuos Kanado
je: Toronte, Anapilio salėje, 
kur ruošiamas jos koncertas su 
šokiais, sausio 29 d., Londone, 
Ont., vasario 12 d., Montrealy- 
je — vasario 26 d. (paskutinis 
koncertas). Visus jos koncertus 
organizuoja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba bei 
padaliniai,- norėdama supažin
dinti visuomenę su jaunais ta
lentais ir sutelkti lėšų PLJS 
veiklai. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga turi plačių ir daug 
kainuojančių darbų. Taigi, iš
laidos taip pat yra atitinkamai 
didelės, šiais metais Adrianos 
koncertai bus vienintelis pa
rengimas Kanadoje, per kurį 
PLJS tikisi sutelkti reikalingų 
lėšų. Jeigu PLJS iždas būtų 
buvęs tuščias, nebūtumėm ga
lėję š. Amerikos lietuvių visuo
menės supažindinti su jaunu ta
lentu iš Argentinos. Tokių ta
lentų supažindinimų numatyta 
ir daugiau. Visų pararpa Sąjun
gai ir Adrianai yra būtinai rei
kalinga. Tikimės, susilauksime 
didelio klausytojų skaičiaus, 
ypač jaunimo. PLJS valdyba,

Gabija Juozapavičiūtė

nių teismas — tikrai atsvertų 
$5 nuostolį.

Mažųjų jieškinių teismai yra 
kiekvienoje Ontario apygardo
je (county) ir apskrityje (dist
rict). Daugumas apygardų turi 
daug teismų. Jonas turi pradė
ti procedūrą mažųjų jieškinių 
teisme, turinčiame atitinkamą 
jurisdikciją. Paprastai jieško- 
vas, šiuo atveju Jonas, turi pa
sirinkimą kelti bylą Smitui, at
sakovui, teisme, kur įvyko ne
laimė, arba teisme, kur atsako
vas gyvena.

Jonas turėtų atsižvelgti į va
dinamus “apribojimo laikotar
pius”. Tai reiškia, kad priklau
somai nuo bylos rūšies jieško- 
vas turi ją pradėti tam tikrame 
laikotarpyje arba visam laikui 
prarasti teisę tai padaryti. Šiuo 
atveju, t.y. eismo nelaimės. Jo
nas Lupi per dvejus- metus nuo 
nelaimės datos pradėti bylą. 
Kadangi jau praėjo 23 mėne
siai, Jonas vieno mėnesio laiko
tarpyje turi pradėti bylą.

Išlaidos mažųjų jieškinių teis
muose yra relatyviai mažos. Jos 
gali siekti nuo $20 iki $30 su 
papildomomis išlaidomis tam 
tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai 
reikia šaukti teisman liudinin-, 
kus. Tarnautojai, tvarkantieji 
teismo reikalus, yra labai pa
slaugūs ir padeda visos bylos 
metu.

Jeigu turite jieškinį $400 ar 
mažiau prieš ką nors ir nesate 
tikras, kaip pradėti, užmegzki
te ryšį su mažųjų jieškinių teis
mu arba advokatu, arba su 
abiem — gausite patarimą kaip 
pradėti.
(Canadian Scene) Vertė J. Str.

valstybėse klasių grumtynės ar 
komunistinė veikla turėtų būti 
sustabdytos — priešingai, tai 
turėtų sudaryti geresnes sąly
gas socializmui stiprinti.

— 1976 m. vasario 24 d. ko
munistų parti jos kongrese Brež
nevas pareiškė: “Artimos pra
eities įvykiai liudija, jog kapi
talizmas yra sistema be atei
ties . .. Mes neslepiam fakto, 
kad mes atolydyje įžiūrime bū
dą taikiam socializmo ir komu
nizmo įsigalėjimui... Moralu 
yra tai, kas tarnauja komuniz
mo įsigalėjimui . ..”

Kuris iš mūsų, savu kailiu 
patyręs komunistinį rojų, ramia 
sąžine gali remti Brežnevo lais
vojo pasaulio sunaikinimo už
mojus? Atolydžiui gali pritarti 
tiktai Brežnevo bendraminčiai. 
Juk jis pats nekartą pasakė, 
kad atolydis yra tiktai toks įran
kis. Komunistui nesvarbu, kaip 
jis į mūsų namus įsirangys —■ 
pro duris, langą, kaminą ar el
geta apsimetęs įsilauš neva pa
galbos prašydamas. Jam svarbu 
betkokiu būdu įlįsti. Pasiektas 
tikslas atperka siekimo būdą —

(Nukelta į 7-tą psl.)

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Namus) *761. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).
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Hamiltono gyvatariečiai, pasiruošę kelionei Australijon, atsisveikina su savo 
rėmėju parapijos klebonu prel. J. Tadarausku. Apačioje — paskutinės ruo
šos minutės ... Viduryje — “Gyvataro” vadovė G. Breichmanienė, dešinėje 
— pavaduotoja J. Jokūbynienė Nuotr. M. Borusienės

VYRIAUSIOS VADOVYBĖS RINKIMAI
Mieli ateitininkai.-kės."

1976 m. gruodžio 11 d. Ateitininkų 
Federacijos valdvba paskelbė Atei
tininkų Federacijos tarybos rinki 
mus ir sudarė vyriausią rinkimų ko
misija Detroite: pirm. Jonas Urbo
nas, Gintė Damušytė. Saulius Jan
kauskas, dr. Jonas Mikulionis ir Ja
nina Udrienė. Komisijos adresas: 
1418 West Elmwood. Clawson, Mich. 
48017. USA. Telefonas: (313) 435- 
4786.

Pasiremdami Ateitininkų Federa
cijos korespondentinių rinkimu nuo
statais. skelbiame sekančią Federaci
jos tarybos nariu rinkimų tvarką:

1. Kas renkama ir kas renka? 
a. Pagal Ateitininkų Federacijos rin 
kimų nuostatus, renkama 15 Federa
cijos tarybos narių penkerių metų 
kadencijai tiesioginiu, slaptu, kores
pondentiniu būdu. b. Federacijos 
tarybos nariu gali būti renkamas 
kiekvienas ateitininkas, ateitininku 
išbuvęs, nemažiau .10 metų be per
traukos. c. Balsuoti gali visi ateiti
ninkai, turi teisę rinkti MAS. SAS ar 
ASS padalinių vadovybes.

2. Rinkimų komisijos. Atskiruose 
kraštuose, kur yra organizuoti atei
tininkų vienetai. VRK-ja sudarys 
kraštų rinkimų komisijas ar Įgalios 
paskirus asmenis rinkimams talkin
ti. JAV ir Kanadoje VHK-ja eis ir 
krašto rinkimų komisijos pareigas.

3. Registracija ir sąrašų sudary
mas, VRK-ja prašo visas ateitininkų 
sąjungos padalinių valdybas bei vie
netų vadovybes pravesti visų atei
tininkų registraciją, sudaryti bend
rus padalinių sąrašus ir iki š. m. 
sausio 31 d. atsiųsti VRK-jai. Atei
tininkai, nepriklausą jokiam padali
niui, registruojasi tiesiai VRK-jc. 
Tas pats ateitininkas negali re
gistruotis keliuose balsavimo sąra
šuose. Registruojant ar registruojan
tis turi būti praneštas vardas, pavar
dė. pilnas adresas ir kurios ateitinin
kų sąjungos kuriam padaliniui pri
klauso. Balsuotojų sąrašų patikslini
mai bei pasiteiravimai atliekami iki 
vasario 15 d.

4. Kandidatų siūlymas. Kandida
tus gali siūlyti nemažiau kaip penki 

Parapijiečių-, organizacijų ir visuomenės vardu V. Miceika ir apylinkės pir. 
mininkė A. Ratavičienė įteikia adresą kun. dr. J. Gutauskui, 17 metų vado
vavusiam ir įsteiguisain Delhi Šv. Kazimiero parapiją Nuotr. J. Jurkuvėno

balsuotojai. Pasiūlyti galima tiek 
kandidatų, kiek renkamųjų. Siūlyto
jai turi nurodyti siūlomų kandidatų 
vardus, pavardes, amžių, adresą ir 
pridėti raštinį sutikimą kandida
tuoti. Savo siūlymą kandidatų siūly
tojai turi pasirašyti, nurodydami sa
vo adresus ir kurios ateitininkų są
jungos kuriam padaliniui priklauso. 
Kandidatų pasiūlymai turi būti pri
statyti VRK-jai iki vasario 15 d. Iki 
vasario 25 d. sutvarkomi visi paste
bėti kandidatų pasiūlymuose trūku 
mai, o iki vasario 28 d. sudaromas 
bendras kandidatų sąrašas.

5. Balsavimas. Balsavimo vokai su 
kandidatų sąrašais bus išsiuntinėti 
iki kovo 15 d. Pabalsavus, balsavimo 
lapeliai sugrąžinami VRK-jai iki ba
landžio 20 d. Balsai suskaičiuojami 
iki gegužės 1 d.

6. Skundai. Skundai dėl pastebėtų 
netikslumų bei prasižengimų paduo
dami per penkias dienas nuo jų vyk
dymo dienos. Skundai įteikiami per 
VRK-ją. kuri su savo paaiškinimais 
juos pateikia Federacijos valdybai 
per septynias dienas. Federacijos 
valdyba skundus išsprendžia nevė
liau kaip per 10 dienų nuo jų ga
vimo. Federacijos valdybos spren
dimas yra galutinis.

7. Rinkimų rezultatai. Nustatytu 
laiku neatsiradus skundų arba Fe
deracijos valdybai skundus išspren
dus ir balsavimams įsiteisėjus, VRK- 
ja skelbia balsavimo rezultatus ir iš
rinktos tarybos sudėtį.

Rinkimų sėkmingumas priklausys 
nuo mūsų visų organizuotumo. Todėl 
kviečiame: visus ateitininkus atlikti 
savo organizacinę pareigą, valdybas 
— laiku sudaryti sąrašus, visus — 
užsiregistruoti, pasiūlyti kandidatus 
ir pačius kandidatuoti, visus daly
vauti balsavime. Rinkimai yra susi
pratimo ir organizuotumo rodiklis. 
Tebūnie jis pilnas ir pavyzdingas.

Vyriausia rinkimų komisija: 
Jonas Urbonas, pirmininkas 
Gintė Damušytė 
Saulius Jankauskas 
dr. Jonas Mikulionis 
Janina Udrienė
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PAVERGTOJE TEWJE © LIETUVIAI PASAULYJE
AUTOMOBILIŲ VAGYS 

Automobilių vagių gaują buvo suor
ganizavęs Kauno rajono Stanaičių 
kaime gyvenantis Antanas Pažėra 
su garliaviečiu Algiu Muraška ir 
Kaune vairuotoju dirbusiu P. Alek
synu. Per paskutiniuosius šešis 1975 
m. mėnesius jie pavogė šešis auto
mobilius Kaune, Vilniuje bei kitose 
Lietuvos vietovėse. Pavogti automo
biliai buvo vežami j Maskvą, Almą 
Atą, Leningradą, Taškentą, Ašcha- 
badą. Automobilių nuosavybės doku
mentus padėdavo klastoti Lietuvos 
automobilių transporto ir plentų 
ministerijos kelių statybinių medžia
gų Įmonių susivienijimo skyriaus 
viršininkas K. šuliokas, to paties su
sivienijimo Darbėnų skyriaus direk
torius R. Černius. Vagių gaujon A. 
Pažėra buvo įvėlęs ir savo žmoną Di- 
letą. o taip pat ir tėvą Vytautą, 
brolį Joną. Tėvo ūkyje buvo rasti 
du pavogti automobiliai, brolio — 
vienas. Teismui perduota tardymo 
medžiaga vos sutilpo į 5.000 pusla
pių. Su ja 1976 m. “Tiesos” 301-302 
numeriuose skaitytojus supažindino 
korespondentai Leonas Braziulis ir 
Bronius Čekanauskas.

MONETŲ LOBIS
Lietuvos istorijos ir etnografijos 

muzėjus Vilniuje praturtėjo 311-ka 
XVII š. monetų. Jos buvo surastos 
Gorkio gatvėje, kur yra statomas 
naujas kino teatras. Iš sienos pabi
rusias žalsvas ir baltas monetas pa
stebėjo A. Bivainis ir sustabdė sie
ną griovusį buldozerį. Muzėjų apie 
ši radinį painformavo “Vilniaus sta
tybos" tresto valdytojo pavaduotojas 
A. Dominas, kuriam 1957 m. Anta
kalnyje pavyko išgelbėti nesužalotus 
mamuto griaučius. Dabar jie saugo
mi Kauno zoologijos muzėjuje.

REGISTRUOJA ŠAUTUVUS
Pernai rudenį buvo paskelbtas vil

niškės augščiausiosios tarybos įsa
kas Lietuvos gyventojams iki 1977 
m. sausio 1 d. milicijos Įstaigose 
užregistruoti visus medžioklinius 
šautuvus. Jų savininkams išduodami 
individualūs leidimai. Už šautuvų ne- 
registravimą ar jų perdavimą leidi
mo neturinčiam asmeniui numato
ma administracinė 20 rublių bauda. 
Jeigu įsakas vėl pažeidžiamas sekan
čių vienerių metų laikotarpyje, bau
da padidinama iki 50 rublių, šautu
vas konfiskuojamas.

TALENTINGAS MOKYTOJAS
Garliavos gimnazijos mokytojas 

Eduardas Pundzevičius, dėstantis 
svetimas kalbas, savo paties jėgomis 
yra išmokęs 10 užsienio kalbų. Jis 
turbūt yra vienintelis lietuvis, galin
tis susikalbėti su vengrais, moldavais 
ir rumunais. Prieš keletą metų E. 
Pundzevičius išvertė rumunų archeo
logo H. Daikovicijaus knygą “Da
kai”, pateikiančią žinių apie tautų 
kilmę. Dakai tautą I-jame š. po Kris
taus gimimo užkariavo romėnai. Sa
vo namuose jis turi nemažą užsienio 
kalbų žodynų biblioteką.

SOVIETINIS ORDINAS
Augščiausiojo Maskvos sovieto pre

zidiumas paskyrė sovietinį “Tautų 
draugystės” ordiną Mečislovui Ged
vilui, mininčiam 75 m. amžiaus su
kaktį. Vilniškės augščiausiosios tary
bos prezidiume ordiną jam įteikė 
kompartijos I sekr. P. Griškevičius. 
Savo kalba jis pabrėžė, kad M. Ged
vilas jau 40 metų ištikimai tarnauja 
sovietiniam komunizmui, ilgus me
tus yra buvęs okupuotos Lietuvos 
"ministerių tarybos” pirmininku ir 
švietimo “ministerių”. Jis taipgi pri
klauso tai kompartijos veteranų gru
pei, kurios dėka Lietuva buvo pa
skelbta sovietine respublika ir atsi

FLORIDOS LIETUVIAI
PALM BEACH, FLA. 1976 m. 

gruodžio 31 d. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Palm Beach County apy
linkės valdyba ir visi Bendruomenės 
lietuviai sėkmingai išlaikė sunkų 
brandos atestato egzaminą, suruoš- 
dami gražiai pavykusį 1977 m. suti
kimą. Pokylis buvo rengiamas Sin
ger Island esančioje “Hilton Inn” 
balių salėje. Pastaroji talpina per 
100 asmenų, tad rengėjams teko ge
rokai susispausti, nes atsilankė 120 
viešnių ir svečių, panorėjusių sutikti 
N. Metus savo bendraminčių tarpe. 
Suprantama, visi atvykusieji i apy
linkės ruošiamą pokylį energingai 
parėmė Bendruomenės idėjos sustip
rinimą šioje Floridos srityje.

Rengėjų padėka priklauso ne tik 
atvykusioms, bet ir LB Auksinio 
Floridos Kranto apylinkės valdybai 
bei jos niekada nepavargstančiam 
veteranui Vai. Balčiūnui. Jie skatino 

Sudburio lietuviškosios mokyklos 1976-77 mokslo metų mokytojai ir moki
niai. Viduryje — vedėja Nijolė Paulaitienė ir kapelionas kun. Ant. Sabas

dūrė visiškoje Maskvos kontrolėje. 
Ordino įteikimą stebėjusių partiečių 
grupėje buvo ir “socialistinio darbo 
didvyris” J. Paleckis, taip pat prisi
dėjęs prie Lietuvos nepriklausomy
bės laidotuvių.

GERIAUSI SPORTININKAI
“Sporto” laikraščio skaitytojai 21- 

mą kartą rinko geriausią sportinin
ką, atsiųsadmi 5.541 laišką. Balsų 
dauguma geriausia 1976 m. sporti
ninke pripažinta vilnietė krepšininkė 
Angelė Rupšienė, su Sovietų Sąjun
gos moterų krepšinio rinktine lai
mėjusi aukso medalį Montrealio 
olimpiadoje. Jos pagrindiniu varžo
vu buvo kitas olimpietis iš Vilniaus 
— plaukikas Arvydas Juozaitis, įver
tintas bronzos medaliu. Lietuvos 
Sporto žurnalistų Federacija geriau
siom Lietuvos komandom išrinko 
“Žalgirio” irklavimo moterų aštuon- 
vietę ir autoralio vyrų rinktinę. “Žal
girio” aštuonvietės įgulą, treniruo
jamą A. Mikšio, sudaro: R. Baltu
tytė, R. Junevičiūtė, D. Dudonytė, 
J. Narvydaitė, K. Koženkova, V. Ker- 
dokaitė, E. Eirošiūtė, J. šukytė ir 
N. Lotužaitė. šios merginos 1976 m. 
Sovietų Sąjungos irklavimo pirme
nybėse laimėjo bronzos medalį. So
vietų autoralio taurės varžybas lai
mėjo Lietuvos šešetukas — vilniečiai 
S. Brundza, A. Girdauskas, K. Gir- 
dauskas ir L. šuvalovas, kauniečiai 
J. Sagatauskas ir V. Rožukas.

PLĖŠRIEJI PAUKŠČIAI
Biologijos mokslų kandidatas P. 

šleikus “Tiesos” 1976 m. 299 nr. 
skaitytojus supažindina su plėšriųjų 
paukščių mažėjimu Lietuvoje. Nors 
jų naikinimas buvo uždraustas prieš 
septynetą metų, tų sparnuočių skai
čius nepadidėjo. Iš sakalų šeimos be
liko sketsakaliai, pelėsakaliai, rečiau 
sutinkami startsakaliai, raudonkojai 
sakalai. Medžiokliniai sakalai ir sa
kalai keleiviai Lietuvoje jau neperi. 
Vanagų šeima nebeturi didžiųjų ere
lių rėksnių ir juodųjų peslių. Kai- 
kuriuose rajonuose -mažiau beliko ir 
vištvanagių, pievinių, nendrinių lin
gių, vakarinių suopių, vapsvalesių, 
gyvatlesių, mažųjų erelių rėksnių. 
Pelėdų šeima dar turi pakankamai 
naminių ir balinių pelėdų, bet ne
užtenkamai perisi didieji apuokai, 
apuokėliai, žvirblinės, raibosios, lap- 
landinės, uralinės pelėdos ir vis re
čiau sutinkamos liepsnotosios pelė
dos. P. šleikus pagrindine šių paukš
čių sumažėjimo priežastimi laiko 
anksčiau praktikuotą beatodairišką 
jų naikinimą ir chemikalus kovai su 
peliniais graužikais bei kitais laukų 
kenkėjais.

AUGANTIS ALYTUS
Statybininkai, užbaigę pagrindi- 

nius darbus Alytaus Dainavos ir Pu
tinų mikrorajonuose, jau kopia į 
kalvas prie Vidgirio miško. Nauja
jame Vidgirio rajone 1976 m. buvo 
sumontuoti septyni stambiaplokščiai 
gyvenamieji namai, turintys 416 bu
tų, kuriuose pirmiausia bus apgy
vendintos statybininkų šeimos.

BEKONŲ ŪKIS
Jonaičių sovchoze darbą pradėjo 

stambiausias Lietuvoj valstybinis Ši
lutės kiaulininkystės ūkis, turintis 17 
kiaulidžių, 1.500 tonų talpos pašarų 
sandėlį, katilinę, vandenvietę su ar
teziniais gręžiniais, administracinį 
pastatą su valgykla, veterinarinę tar
nybą. Gamybinis šio ūkio pajėgumas 
— 24.000 bekonų per metus.

MIRĖ JUODIŠIENĖ
Vilniuje gyvenusi, ilgai sirgusi 

plaučiais ir širdimi, Valkininkų sa
natorijoje 1976 m. lapkričio 24 d. 
mirė a.a. Lionė Januševičiūtė-Juodi- 
šienė. „ v .

visus apylinkėje atostogaujančius 
tautiečius vykti į Bendruomenės 
rengiamą N. Metų pobūvį. Tad ne
nuostabu, kaa atvyko svečių iš Mont 
realio, Toronto, Klcvclando, Niujor
ko ir daugelio pietų Floridos vieto
vių. Jaunutės montrealietės — Ina 
ir Rasa Lukoševičiūtės, naujai ky
lančios meninės pajėgos lietuviškos 
dainos horizonte, svečius nustebino 
savo puikiu dainavimu, nukeldamos 
juos į okupuotos Tėvynės apsnigtus 
laukus. Tai buvo tikrai puiki staig
mena visiems susirinkusiems.

Dėkojame visiems atvykusioms į 
šią Bendruomenės metinę šventę, 
kurių daugelis nepagailėjo ilgo ke
lio, norėdami susitikti savo bendra 
minčius ir bičiulius. Rengėjai tikisi, 
kad 1978 m. sutikime dalyvaus visi 
lietuviai vienoje salėje, kuri su
talpins visų įsitikinimų asmenis.

Br. Aušrotas

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į mūsų

tradicini ZUIKIU BALIU
• Įvairus gėrimai • Šilta zuikiena, briediena, stumbriena
• Staliukų ir laimikių loterijos
• Taurių įteikimas gerinusiems šauliams ir žvejams

• Linksmoji ir šokių dalis, grojant "Rococzy"
5 asmenų orkestrui

• Pradžia_ Įėjimas — S3.50, studentams — $2.50
I 9 Vai HAMILTONO LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ IR

MEDŽIOTOJŲ KLUBO “GIEDRAITIS” VALDYBA

Futbolo rungtynės i
VAKARAI LONDONE, Ontario, :

: sausio 29, šeštadienį ;
; Programa:-----------------------------------------------------------------------  ;
; 2.00 v.p.p. futbolo rungtynės
) — -------- - —^—universiteto rajone tarp
► Windsoro didvyrių ir Londono tvirtuolių 
K dėl "Toilet Bowl" premijos.
► 30 V V (lietuvių parapijos salėje,
k ----------- -—— 1414 Dundas Street East)
; VAKARIENĖ visiem alkaniem. Londono studentai ir KLJS valdyba <

Q 30 V V (lietuvių parapijos salėje) 
ŠOKIŲ VAKARAS ("Roa

ring Twenties"), kurin kviečiami visi. Bus 
meninė programa, užkandžiai, baras. 
Gros "Atspindžiai".

g HAMILTON^
su koncertais Argentiną, Urugvajų, 
Braziliją ir Venecuelą. “Aidas” vyks
ta į P. Ameriką Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos siunčiamas. 
PLB valdyba paruošė kelionės pla
ną ir užmezgė ryšius su P. Amerikos 
Bendruomenių valdybomis. “Aidui” 
reikia paruošti kelionę ir sutelkti 
lėšas. Norį prisidėti auka prie šios 
“Aido” kelionės, prašomi siųsti au
kas šiuo adresu: “Aidas” — Cana
dian-Lithuanian Girls Choir, 121 
Rothsay Ave., Hamilton, Ont. L8M 
3G3. “Aidas” visiems iš anksto nuo
širdžiai dėkoja. J. P.

Winnipeg, Manitoba
BRUNO MALIS (Mališauskas) ir 

Patricija Maureen Handford susituo
kė 1976 m. lapkričio 20 d. Šv. Kazi
miero lietuvių šventovėje. Sutuoktu
vių apeigas atliko kleb. kun. J. Ber- 
taš!ll§. Šventovė buvo pilna lietuvių 
ir kanadiečių, ypjč iš jaunosios pu
sės. Vargonais grojo inž. Petras Stan- 
Kėvicius, o soro-giOTojo Danguolė Ja- 
nuškaitė — parapijos croro dirigen
tė. Pokylis įvyko “Assiniboine—Gor
don Hotel” didelėj* ir gražiai išpuoš
toje salėje. Dalyvįvo apie 300 as
menų, kuru tarpe teveik visas Win- 
nipego lietuviškasis jaunimas. Ves
tuvinį pokylį atida-ė mokyt. T. Bie- 
lek. Jaunasis Brmo parodė skaid
res nuo pat savo ir savo žmonos 
vaikystės dienų ik šio jų istorinio 
gyvenimo įvykio ~ vestuvių.

Gauta daugybė įveikinimų bei do
vanų. Labai gražu dovanų gauta iš 
giminių okup. Lieųvojc, Austrijos, 
JAV ir kitur. Jautasis Bruno trum
pai padėkojo girinėms bei svečiams 
už tokį gausų atsiljnkyma. Po to se
kė vaišės ir šokiai.

Bruno nuo pa' mažens priklausė 
lietuvių tautinių šokių grupei, ku
rioje visada uoliaireiškėsi. Jis baigė 
Manitobos univertetą. Jau kelinti 
metai dirba “Prciier Life Insuran
ce Co.” ir yra vino skyriaus vedė
ju. Jo pasirinktojPatricija-Maureen 
dirba banke buhatre. Abu gerai už
dirbdami nusipiro namus ir juose 
įsikūrė. Broli sMargis Mališaus
kas taip pat stuąuoja Manitobos 
un te. Tėvas Joni Mališauskas dir
ba siuvykloje, o jėmona Rose-Mary 
— ligoninėje kaigail. sesuo. Mali
šauskai abiem sūrm yra užprenu
meravę atskirai Encyclopedia Li- 
tuanica”. Vienas ų, atsiskirdamas 
nuo tėvų, išsivežė! į naują reziden
ciją. Gaila, bet nelug tokių tėvų tu
rime Winnipege, urie taip gražiai 
supažindintų savtfaikus su šeimos 
tėvyne Lietuva.

Mališauskai priiuso lietuvių pa
rapijai ir yra nmtiniai “Tėviškės 
Žiburių” skaitytoj Laimingos klo
ties naujame gyvanel K. Str.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS atgavimo ir DLK Algirdo 
600 m. mirties sukaktį minėsime va
sario 13. sekmadienį, pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos šventovėje ir 
iškilme Scott Park gimnazijos audi
torijoje 4 v. p. p. Bus paskaita, sve
čių sveikinimai ir įdomi meninė 
programa.

DR. A. SAUNORIS chirurgo prak- 
kos atlikti išvyksta į New Foundlan- 
dą, St. John’s miesto ligoninę. Sū
nus, dukra ir žentas palieka Hamil
tone močiutės globoje, nes su dak
taru vyksta ir žmona Sofija. K. B.

ATEITININKAI — jaunučiai, jau
niai ir moksleiviai 1976 m. gruodžio 
12 d. su sendraugių palyda buvo nu
važiavę į Torontą dalyvauti ateiti
ninkų Kūčiosc. Tos bendros Kūčios 
paliko mums visiems didelį įspūdį. 
Toronto moksleivių suruoštas vaidi
nimas mums padėjo pasiruošti Kris
taus gimimo šventei. Vaidinimo min- 
tis --- rnikin rodyti - artimui rnoi
le ne tik Kalėdų metu, bet ir visuo
met. Visi Hamiltono ateitininkai nuo
širdžiai dėkoja Toronto ateitinin
kams už pakvietimą ir už gražų pri
ėmimą.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄ
JUNGOS centro valdybos sureng
tuose kursuose Dainavoje dalyvavo 
dvi moksleivės ateitininkės — R. Lu- 
kavičiūtė ir E. Norkutė.

A T EITIN IN K Ų INICIATYVA 
kiekvieną sekmadienį po visų pa
maldų Jaunimo Centre ruošiama ka
vutė. Visi kviečiami žiemos metu už
eiti į Jaunimo Centrą išgerti karštos 
kavos ir pasidalinti įspūdžiais su sa
vo pažįstamais. Aušra Pleinytė

ĮVERTINDAMAS a.a. Onutės Ston- 
kuvienės pasiaukojimą artimui, ku
ri daug savo laiko paaukojo šalpos 
darbui, jai iškeliavus amžinybėn dr. 
A. Gailius KLB šalpos Fondo Hamil
tono skyriui paaukojo $10. ŠF reiš
kia nuoširdžią padėką.

KLB ŠALPOS FONDO Hamilto
no skyrius prieškalėdiniame posė
dyje pasidžiaugė gražiai praėjusiu 
parengimu, pasisekusiu vajumi ir 
aptarė ateities planus. Ta proga ko
mitetas paskyrė Vasario 16 gimna
zijai — S200, Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninei mokyklai — $200, sa- 
vanoriui-kūrėjui P. Pclskevičiui šven
čių proga — $25; už įvairius patar
navimus komitetui spaudoje Kana
dos lietuvių laikraščiams “NL” ir 
“TŽ” po $25. Komitetas nutarė ir 
1977 m. ruošti vajaus užbaigimo va
karą su gera menine programa lap
kričio 5 d. Jaunimo Centre. ŠF sau
sio mėn. pradėjo siųsti dėvėtus dra
bužius Suvalkų trikampio lietuviams. 
Pirmoji siunta — 31 siuntinys svė
rė 600 sv. Tikimasi šiais metais pa
siusti arti 100 siuntinių. Tautiečiai 
labai duosnįai aukojo vajaus metu 
pinigais ii- drabužiais. Komitetas 
turi labai daug drabužių, tik ar 
užteks pinigų jų persiuntimui? ŠF 
komitetas džiaugiasi, kad ateiną į 
pagalbą jaunos jėgos, šiuo metu į 
šalpos darbą įsijungė D. Mačienė.

KALĖDŲ PROGA M. Kvedarienė 
atsiuntė “Aidui” $50. Ji rašo: “Tai 
maža auka mano krikšto dukterų 
kelionei į P. Ameriką. Taip pat Jums 
linkiu geros sėkmės ir ištvermės or
ganizuojant šią kelionę.” “Aidas” 
nuoširdžiai dėkoja M. Kvedarienei 
už auką ir paskatinančius linkėji
mus.

“CHORAS “AIDAS” šiuo metu 
ruošiasi išvykoms: sausio 29 d. į me
džiotojų klubo balių Tillsonburge, o 
vasario 5 d. “Tėviškės Žiburių” ba
lių Anapilyje. Taip pat “Aidas” yra 
pakviestas su savo vadovu solistu V. 
Verikaičiu atlikti dalį programos 
Vasario 16 minėjime vasario 13 d. 
Hamiltone. Be to, “Aidas” ruošiasi 
kelionei į P. Ameriką. Didžiausias 
rūpestis — lėšos. Kelionės planas 
jau sudarytas. Numatyta aplankyti

sausio 29, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro 
salėje

Sudbury, Ontario
METINIS KAPELIONUOS PA

RENGIMAS įvyko 1976 m. gruodžio 
19 d. didžiojoj Christ the King para
pijos salėj, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai vietoje vaidinimo skaitė 
lietuviškas pasakas skoningai S. Ru
dienės papuoštoje scenoje. Tautinių 
šokių grupė “Ramunėlė” gražiai pa
šoko tris tautinius šokius. Diana ir 
Joana Stankutės smuikais pagrojo 
duetą ir dvi daineles. Joms pianinu 
pritarė Teresė Stankutė. Kristina Ra- 
činskaitė pagiedojo vieną kalėdinę 
giesmę. Kalėdų senelis, kurį vykusiai 
suvaidino dr. R. J. Račinskas, išda
lino visiems lietuviukams dovanėles. 
Felicija Račinskaitė pasakė Kalėdų 
seneliui kalėdinį eilėraštį. Kun. Ant. 
Sabas paruošė visiems vaikučiams 
turtingą vaišių stalą nemokamai, o 
taip pat ir choristams.
7 Dovanas vaikams parūpino Sudbu
rio LB apylinkės valdyba. Antanas 
Gatautis grojo tautiniams šokiams ir 
parūpino lietuviškų kalėdinių gies
mių plokštelių. Buvo turtinga lote
rija. Vieną laimikį padovanojo E. 
Tolvaišienė. G. Petrėnienė padova- 
nvjo eglutę. Lietuviškas skaidres ro
dė S. Rudienė. Be jos. prie parengi
mo daugiausia prisidėjo M. Paulai
tienė, B. Stankuvienė ir J. Stankus.

NAUJA VALDYBA. Gražiai išdir
busi dvejus metus Sudburio LB apy
linkės valdyba atsistatydino ir buvo 
išrinkta nauja. 1976 m. gruodžio 19 
d. Christ the King salėj buvo su
šauktas visuotinis susirinkimas. Se
noji valdyba padarė pranešimus iš 
savo dvejų metų veiklos. Susirinki
mui pirmininkavo J. Kručas, sekre
toriavo A. Kusinskis. I naują valdy
bą išrinkti: J. Kručas 32 balsais, J. 
Bataitis 29, A. Kusinskis 28, A. Juo
zapavičius 23, V. Bružas 22, St. Tol
vaišą 18, J. Remeikis 16. Kontrolės 
komisijoj sutiko būti J. Paulaitis ir 
St. Krivickas.

Išrinktieji pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Kusinskis, vicepirm. J. Ba
taitis ir V. Bružas, sekr. J. Kručas, 
ižd A. Juozapavičius, kandidatai —■ 
St. Tolvaišą ir J. Remeikis.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
pirm. J. Labuckienės rūpesčiu jau 
antri metai veikia gerose sąlygose. 
Mokyklą visiškai išlaiko Sudburio 
mokyklų valdyba (Sudbury School 
Bord): duoda nemokamai gimnazi
jos patalpas, moka mokytojams al
gas, kaip ir kitiems etninių grupių 
mokytojams, ir apmoka net knygas. 
Tėvams lieka tik sumokėti metinį mo
kestį — $13 nuo mokinio. Lankantie
ji mokyklą mokiniai daro gana gerą 
pažangą moksle.

Kanados Lietuvių Fondas atsiuntė 
Sudburio lietuvių šeštadieninei mo
kyklai $200. Pinigai palikti globoti 
LB Sudburio apylinkės valdybos iž
dininkui. Pinigai bus panaudoti, vė
liau mokinių premijoms, vaidinimų 
dekoracijoms ir panašiai. K. A. S.

Mėsos ir puikus dos gaminiai

Skanėstai----------- -
kiekvieno skoniui 'enntfujer Ltd
284 KING STRf E„ 
HAMILTON —8-8468 
740 UPPER JA6 ST., 
HAMILTON —19-4113

Darbo valandos:rmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 ikikal., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šešieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčiren. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniitiždaryta.
Nemokamo gyvyiir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilniekių patarnavimas. 
Kapitalas — vir7.000.000.

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

Vieninte* lietuvių bankelis Kanadoje 
jsūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lhvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Strt East, telefonas 544-7125 “TALKA”

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ..............  8’/z%
term, depozitus 1 m. 914 %

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

JA Valstybės
RENGIAMA LIETUVIŲ EKSKUR

SIJA, globojama vysk. V. Brizgio, 
į Šv. Jono Newmanno kanonizacijos 
iškilmes Romoje. Taip pat bus ap
lankyta Šv. Žemė, Paryžius, Lurdas, 
Neapolis, Atėnai, Viena. Ekskursija 
Įvyks š.m. birželio 13-20 d.d. Netru
kus bus paskelbtos smulkios infor
macijos.

LIETUVOS GARBĖS KONSULAS 
DR. JONAS J. BIELSKIS, 85 metų 
amžiaus, mirė 1976 m. gruodžio 26 d. 
Los Angeles mieste, ištiktas širdies 
smūgio. Velionis buvo tytuvėniškis, 
į JAV atvykęs 1908 m. ir čia išsi
mokslinęs. Visuomeninėje ir diplo
matinėje veikloje reiškėsi nuo 1916 
m., kovodamas už Lietuvos nepri
klausomybę. Jam teko būti ALTos, 
Lietuvos Vyčių pirmininku, Lietu
vos karinės misijos JAV ir finansi
nės komisijos nariu, Vašingtono lie
tuvių informacinio biuro vadovu, 
pirmojo Lietuvos konsulato JAV or
ganizatorium, konsulu 1924-26 m., o 
nuo 1939 m. — garbės konsulu Los 
Angeles mieste. Yra parašęs keletą 
knygelių lietuviškai ir angliškai, 
bendradarbiavęs lietuvių spaudoje. 
Atsisveikinimas su velioniu įvyko 
sausio 6 d. Westwoodo katalikų Šv. 
Pauliaus šventovėje, dalyvaujant 
gausiam būriui lietuvių bei organi
zacijų atstovų. Diplomatinei tarny
bai atstovavo generalinis Lietuvos 
konsulas A. Simutis iš Niujorko. Ve- 
lionies pelenai nuvežti į tautines Či
kagos lietuvių kapines.

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS, 
susitaręs su ALTos vadovybe, ruošia 
spaudai leidinį apie žydų gelbėjimą 
nacių okupacijos metais Lietuvoje. 
Angliškai! leidinin norima įtraukti 
išgelbėtų Lietuvos žydų pareiškimus. 
Jų laukiama iš visų laisvąjį pasaulį 
pasiekusių žydų. Jie ir lietuviai 
prašomi pranešti išgelbėtųjų pavar
des bei jų adresus: Rev. J. Prunskis, 
Lithuanian American Council, 2606 
West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

RYTINIO JAV PAKRAŠČIO LB 
apygardų bei apylinkių pirmininkų 
ir darbuotojų suvažiavimą sausio 29 
d. Niujorke, Kultūros Židinyje, or
ganizuoja JAV LB krašto valdybos 
vykdomasis vicepirm. Balys Raugas, 
talkinamas Niujorko LB apygardos. 
Suvažiaviman yra įtrauktas simpo
ziumas “Mūsų kelias į tautinį išsilai
kymą”, kuriame dalyvaus J. Veblai- 
tis, R. Penkūnienė ir S. Zabulis.

ADVOKATAS JURGIS DARGIS, 
sulaukęs 92 metų amžiaus, mirė sau
sio 2 d. Los Angeles mieste. Velionis 
yra buvęs teisėju, pirmuoju Kauno 
apskrities žemės reformos pirminin
ku, teisiniu vidaus reikalų ministeri
jos patarėju, Kaulio miesto tarybos 
nariu, biudžeto komisijos pirminin
ku. Jis taipgi priklausė korporacijos 
“Neolituania” steigėjų eilėms ir yra 
porą metų pirmininkavęs valdybai. 
Palaidotas sausio 8 d. Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

PASAULIO IR AMERIKOS LIE
TUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGOS su
važiavimas bus surengtas gegužės 27- 
29 d.d. Klevelande, “Park Plaza” 
viešbutyje, Klevelando klinikos ra
jone. Visais suvažiavimo reikalais 
informacijas teikia sekr. dr. J. Šon- 
ta, 47 Whitefriar St., Akron, Ohio 
44319, USA. Tel. 216-644-3.800.

Argentina
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AR

GENTINOJE salėje Buenos Aires 
mieste gražiu koncertu savo veiklos 
dešimtmetį paminėjo šios organiza
cijos jaunimo ansamblis. Su jo nu
veiktais darbais supažindino vadovė 
I. Simanauskienė, paaiškindama ir 
numatytą programą, kuriai buvo pa
sirinkti K. Donelaičio “Metai”. Ž. 
Valentinaitė skaitė “Pavasario links
mybes” ir “Rudens gėrybes”, H. 
Levanavičius — “Vasaros darbus” ir 
“Žiemos rūpesčius”. Kiekvieną “Me
tų” dalį tautiniais šokiais papildė 
jaunimo ansamblis, T. Makačino, M. 
Noviko, V. Juozapaičio, A. Bražinsko 
dainomis — mergaičių oktetas “Ži
butės”, vadovaujamas dr. J. Sima- 
nausko. Sukakties proga ansamblį 
Argentinos Lietuvių Centro ansamb
liečių vardu sveikino L. Mičiūdas, o 
padėkos žodį programos atlikėjams 
tarė SLA centro valdybos pirm. R. 
Stalioraitis. Iškilmė užbaigta vaišė
mis ir šokiais, grojant orkestrui “Eu
ropa”. /

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NŲ iškilmingas atidarymas buvo 
pradėtas pamaldomis Melburno Šv. 
Patriko katedroje, dalyvaujant Mel
burno arkivyskupui dr. F. Little. 
Mišias koncelebravo kun. dr. P. Ba
šinskas, kun. Pr. Vaseris, kun. St. 
Gaidelis, kun. Pr. Dauknys ir kun. 
V. Volodka. Giedojo jungtinis cho
ras, pakaitomis diriguojamas P. Mor
kūno ir A. čelnos, vargonais palydi
mas Z. Prašmutaitės. Lekcijas skaitė 
Lietuvių Dienų komiteto pirm. inž. 
K. Lynikas ir ALB kultūros reikalų 
vadovė D. Levickienė. Prasmingą 
pamokslą pasakė kun. P. Butkus, o 
arkiv. dr. F. Little tarė sveikinimo 
žodį. Pamaldose dalyvavo apie 2.000 
lietuvių, daug jų priėmė Komuniją. 
Prie iškilmingos nuotaikos prisidė
jo gausiu organizacijų atstovai su 
savo vėliavomis. Po pamaldų visi jų 
dalyviai Melburno gatvėmis nužygia
vo į Dallas Brooks rūmus, kur sce
noje jų laukė tautiniais drabužiais 
pasipuošę meno vienetai — Melbur
no “Dainos sambūris”, Kanados “Gy- 
vataras” ir vietinis “Klumpakojis”.

LD KOMITETO PIRM. INŽ. K. 

LYNIKAS pirmiausia pasveikino 
augštuosius svečius, kurių buvo 
gausus būrys: Melburno arkiv. dr. 
F. Little, federacinis užsienio reika
lų min. A. Peaccock, socialinės ap
saugos min. M. Guilfoyle, švietimo 
min. M. J. MacKeller, Viktorijos gu
bernatorius H. Winneke, keli senato 
bei parlamento nariai, Kanados kon
sulas Armstrong, JAV konsulas Cur
ran, ukrainiečių vysk. Prasko, pres- 
biterininkų moderatorius kun. Gunn 
ir kt. Oficialų LD atidarymą atliko 
parlamento pirm. Bill Snedden, bu
vęs liberalų vadas, dalyvavęs demon
stracijose, kai baltiečiai kovojo prieš 
darbiečių premjero G. Whitlamo 
paskelbtą Baltijos šalių pripažinimą 
Sovietų Sąjungai. B. Snedden džiau
gėsi gausiu lietuvių dalyvavimu šio
je šventėje, jų kultūriniu įnašu Į 
Australijos gyvenimą, žavėjosi puoš
nia Kanados “Gyvataro” grupe. Pa
grindinį žodį tarė imigracijos ir et
ninių reikalų min. Walter Joną. Jo 
kalba net keletą kartų buvo per
traukta entuziastiškais plojimais. 
Lietuvių Dienų dalyvius pasveikino 
ALB krašto valdybos pirm. inž. A. 
Šimkus, o inž. K. Lynikas perskaitė 
kaliforniečio kompoz. Br. Budriūno 
sveikinimo telegramą.

MENINĖ PROGRAMA buvo pra
dėta kompoz. Br. Budriūno ir poeto 
K. Bradūno kantata “Tu Vilniuj pa
silik, valdove”. Ją atliko “Dainos 
sambūris”, diriguojamas D. Levickie
nės, bosas Jurgis Rūbas ir skaitovas 
Viva Alekna. Dviem tautiniais šo
kiais programon įsijungė “Klumpa
kojis”, vadovaujamas V. Strauko, 
duetais — čikagiečiai solistai N. Lin
kevičiūtė ir B. Prapuolenis. Kana
dos “Gyvataras”, vadovaujamas G. 
Breichmanienės, pašoko “Landytinį” 
ir “Aštuonytj”. Koncertinę dalį už
baigė vadovo A. Čelnos diriguojamas 
Melburno “Dainos sambūris” G. Ver
di “Nabucco” operos “Vergų daina” 
ir J. Naujalio “Lietuva brangi”.

LIETUVIŲ DIENŲ PROGA įvy
kusiame ALB krašto tarybos suvažia
vime naujon valdybon išrinkti: pirm, 
prof. dr. A. Kabaila, nariai — A. 
Milašas, V. Patašius, dr. S. Zakare
vičius, L. Cox, V. Jaras ir P. Ropė. 
Su šia valdyba ALB vadovybė iš 
Melburno perkeliama į Sydnėjų, kur 
bus surengtos Lietuvių Dienos 1978 
m. Kontrolės komisijon išrinkti trys 
sydnėjiškiai — inž. V. Bukevičius, 
dr. B. Vingilis ir A. Reizgys.

Britanija
1976 M. PABAIGOJE MIRĖ kele 

tas lietuvių. Lapkričio 27 d. Man
česteryje širdies smūgis pakirto 
plungiškį ūkininką Kostą Srebalių, 
58 m. amžiaus. Palaidotas Peel 
Green katalikų kapinėse. Lapkričio 
30 d. Wellingborough vietovėje mi
rė pensininkas Petras Gelumbaus- 
kas, kilęs iš Žemaitijos. Nuo lietu
vių buvo atsiskyręs, organizacijoms 
nepriklausė. Aleksą Rimonį, 50 m. 
amžiaus, gruodžio 13 d. Slough vie
tovėje darbo metu pakirto širdies 
priepuolis. Velionis buvo uteniškis, 
vedęs airę. Pabėgėlių prieglaudoje 
Suffolke mirė invalidas pensininkas 
P. Partauskas, prieš kiek laiko at
vykęs iš V. Vokietijos; palaidotas 
gruodžio 22 d, Romualdas Runča, 
56 m. amžiaus Londono L. Namų tar? 
nautojas ir spaustuvės darbininkas, 
Kalėdų proga lankėsi pas savo bi- 
č'ulį Cardiffe. Gruodžio 27 d. rytą 
jis buvo rastas miręs lovoje širdies 
smūgiu. Velionis buvo šiaulietis, po
karyje dirbęs jūrininku. Palaidotas 
Cardiffe. Lietuviu Sodybos gyvento
jas Kazys Paipalas, gimęs 1904 m„ 
po sunkios ligos mirė gruodžio 27 d. 
Artimesnių giminių neturėjo. Palai
dotas sausio 4 d.

Lenkija
LENKIJOS MUITININKAI turi 

specialų sąrašą užsienio laikraščių ir 
žurnalų, draudžiamų įvežti Lenkijon. 
Čikagiškis “Draugas” paskelbė pra
nešimą, remdamasis palyginti nese
nu 1976 m. vasario 28 d. sąrašu. 
Draudžiamų laikraščių bei žurnalų 
jame yra 300, o jų 180 taikoma ypa
tingai griežta kontrolė. Draudžiamų
jų grupėje yra keturi JAV lietuvių 
spaudos atstovai: “Draugas”, “Ka
rys”, “Tėvynė” ir jau nebeinantis 
“Amerikos Lietuvis”. Ypatingai 
griežtos kontrolės grupėn įtraukti 
trys lietuviški laikraščiai — “Euro
pos Lietuvis”, “Keleivis” ir “Tėviš
kės Žiburiai”.

Vokietija
VYTAUTAS NAKAS, JAV lietu

vis, dirbęs “Laisvosios Europos” lie
tuviškų laidų redakcijoje, staiga bu
vo ištiktas netikėtos mirties. Velio
nis buvo dainininkas, Muenchene gi
linęs dainavimo studijas. Praėjusią 
vasarą jo bosas skambėjo XXIII-joje 
Europos lietuviu studijų savaitėje 
Prancūzijoje, o rudenį net trijose 
Muencheno šventovėse kaip solistas 
dalyvavo dvieju J. S. Bacho kantatų 
atlikime su vokiečiais solistais, cho
ru ir orkestru, diriguojant Christian 
von Strauchui. Velionis palaidotas 
Čikagoje.

MUENCHENO JAUNIMO “RATU
KO” susirinkime estrados sol. Viole
ta Rakauskaitė-Landienė komentavo 
savo koncertinę kelionę į JAV ir 
Kanadą. Skaidres rodė jos vyras M. 
Landas. Šia proga ypatingas dėme
sys teko veikliesiems Kanados lietu
vių jaunuoliams — Gabijai Juozapa
vičiūtei, Jūratei šeškutei, Jurgiui 
Valaičiui Ir Rasai Lukoševičiūtei, 
nuoširdžiai prisidėjusiems prie ke
lionės sėkmės.



Musų problemos Tėvynės Sarge
PRANYS ALŠĖNAS

Skaitytojus pasiekė krikščio
nių demokratų organo — poli
tikos ir socialinių mokslų žur
nalo “Tėvynės Sargas” nume
ris. pažymėtas 1976 m. nr. 2 
(36). Jį paruošė naujas redakto
rius Petras Maldeikis, perėmęs 
šias pareigas iš dr. D. Jasaičio. 
Tiesą pasakius, P. Maldeikis 
jau yra buvęs to žurnalo redak
cinio kolektyvo nariu, kai jį 
redagavo dr. Litas.

Šiame numeryje pirmuoju ei
na rašinys “80 metų” ir pasira
šytas inicialais “P. M.”, atrodo, 
paties redaktoriaus. Tai raši
nys. pažymintis “Tėvynės Sar
go” aštuoniasdešimtmetį nuo jo 
įsisteigimo (1896 m.).

A. Rinktinas rašinyje: “Mūsų 
švietimo problemos?” (su klaus
tuku) .žvelgia į jas nelabai opti
mistišku žvilgsniu, nurodyda
mas, kad išeivijos lietuviškose 
mokvklose kasmet vis mažėja 
mokinių skaičius. Pvz. Toronte 
šeštadieninė mokykla savo žy
dėjimo laikotarpyje turėjusi 
600 mokinių, o dabar — 300. 
Kodėl taip yra, straipsnyje kon
krečių nurodymų nepateikia
ma. Nurodama tik. kad pirmoji 
PLB švietimo taryba neradusi 
tinkamo kontakto su stipria 
JAV LB švietimo taryba. Ant
roji švietimo taryba su ameri
kiečiais kontaktą turėjusi, bet 
buvusi palikta be pinigų. Dabar 
PLB švietimo taryba esanti lik
viduota, jos pareigas pavedant 
vienam žmogui — PLB valdy
bos nariui švietimo reikalams, 
kuris pagrindinai rūpinąsis 
vienu reikalu — Pietų Ameri
kos lietuvių švietimu. Faktiškai 
PLB švietimo tarybos darbą 
atliekanti JAV LB švietimo ta
ryba ir gaunanti stambias su
mas iš JAV Lietuvių Fondo. Vi
sas švietimo planavimas liekąs 
vieno krašto rankose, kurias 
tvarkanti viena politinė gru
pė. ..

A. J. Kasulaičio mintys apie 
“LB — ALTos sąveiką” jau 
dėstytos 1976 m. birželio 6 d. 
Ohio LB apygardos v-bos su
ruoštose diskusijose, tik šiuo 
kartu kiek praplėstos. Išvedžio
jimai Įdomūs.

Vyt. Bagdanavičiaus gražiai 
paruoštas ir stipriai motyvuo
tas rašinys — "Jungtinių Ame
rikos Valstybių sukaktis ir lie
tuvių tautos politinio gyvenimo 
samprata”.

Lietuvių politinio susiorgani- 
zavimo problemas nagrinėja Jo
nas Kuprionis. nurodydamas, 
jog dėl grupių smulkinimosi ky
ląs nepasitikėjimas ir nepasi

tenkinimas. Didelę blogybę da
rą tie, kurie esą imasi “išrasti 
motyvus”, pagal kuriuos pa
grindinės lietuviškosios politi
nės grupės esančios skaldomos. 
Platūs lietuviškosios visuome
nės sluogsniai su nerimu žiūri 
i politinių srovių susiskaldymą. 
Ši aplinkybė daugiausia prive- 
dusi prie to, kad visi pasidarę 
neramūs ir irzlūs. Prieita prie 
to, kad nebepajėgiama sutilpti 
net tokioje nekaltoje, neutra
lioje organizacijoje, kaip Lietu
viu Bendruomenė.

Šiame žurnalo numeryje pra
dedamos spausdinti okupuotoje 
Lietuvoje parašytos arkiv. ,M. 
Reinio biografijos ištraukos.

J. Varnas paberia kiek min
čių apie St. Šalkauskį ir krikš
čioniškąją demokratiją.

P. Miškinis nagrinėja temą: 
kaip griaunama Lietuvos laisvi
nimo veikla, pabrėždamas fak
tą, kad ją griauna ne tik komu
nistai, bet ir lietuvių išeivių 
tarpe mažėjąs rūpestis Lietu
vos laisvinimo veikla, o siekia
ma bendradarbiavimo. Kaikie- 
no užsiangažavimą toje srityje 
ir norą stiprinti santykius paro
dęs šis faktas: imituojant Kini
jos ir JAV politinių santykių 
mezgimą stalo teniso žaidimų 
keliu, buvęs pasiųstas iš Cice
ro daugiausia vienai org-jai 
priklausančių lituanistinės m- 
klos moksleivių būrys stovyk
lauti j Rumšiškes — pijonierių 
stovyklom . . Prisimenami mi
rusieji —■’ a. a. A. Tumėnas, dr. 
P. Karvelis, a. a. Marija Gude
lienė, sukaktuvininkai prof. dr. 
J. Eretas 80 metų proga,-prel.
J. Balkūnas 50 m. kunigystės, 
prel. P. Juras 85 m. amžiaus 
proga.

Įvykiu ir problemų skyriuje 
yra kritiškos pastabos dėl K. 
Škirpos .knygos “Sukilimas”. 
Diplomatas dr. P. Mačiulis ne- 
diplomatiškais žodžiais ir saki
niais vanoja kitą diplomatą —
K. Škirpą ir jo darbą “Sukili
mas”. Kadangi K. Škirpa savo
joj knygoj daugelyje vietų esą 
vis nurodinėja savo stiprią pozi
ciją atstovaujant Lietuvai Ber
lyne, tai dr. P. Mačiulis K. Škir
pą klausia: nejaugi jis nesupra
tęs vokiečių užsienio reikalų 
min. von Ribbentropo jam pa
rodyto nepasitikėjimo, kai pa
kvietęs mūsų užs. reik, ministe- 
rį J. Urbšį Į "labai svarbų pasi
tarimą”, jo (Škirpos) drauge su 
Urbšiu nepriėmęs į savo kabi
netą, palikdamas prieškamba
ryje. Tas mostas, girdi, paro
dęs. kad vokiečių užs. reik, mi- 
nisteris jau tuomet mūsų atsto
vą laikęs “persona non grata”, 
atseit, nepageidaujamu. ..

“Aš noriu gyventi, gyventi, gyventi...”
Icchoko Mero kūrinys, kokio iki šiol lietuvių literatūroje nebuvo 

VYT. A. JONYNAS
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□ miTMĖJE VEIKLOJE

Lietuviškosios bibliotekos Toronte
A. RINKŪNAS

Taip jau atsitiko, kad lietuviš
kų knygų skaitymas pasidarė 
tiesiogiai proporcingas skaityto
jo amžiui: juo jaunesnis skaity
tojas, juo mažiau lietuviškai 
skaito. Daug tuo reikalu rašė
me, daug sielojomės, skaitymo 
konkursus mokiniams ir jauni
mui skelbėme, bet reikalas rie
da pirmyn lėtai. Svarbiausioji 
to priežastis greičiausiai yra ta, 
kad mokyklos neturi sąlygų 
knygynėliams tose patalpose, 
kuriose dirbama. Galima būtų 
tą trūkumą mažinti, įrengiant 
kilnojamus klasių knygynėlius, 
bet tai brangi ir varginanti pro
cedūra, kurios niekas nesiryžta 
imtis.

•Sekanti galimybė būtų gerai 
sutvarkyta, mokytojo kontro
liuojama ir rekomenduojama 
lietuviškoji “viešoji” biblioteka, 
esanti parapijoje, kuriame nors 
vietos lietuvių kultūros centre. 
Lietuvių Namuose ir pan. Gerai 
tvarkoma, ji galėtų bent iš da- 
dies atstoti mokyklų knygynė
lius.

Toronte turime dvi tokio po
būdžio bibliotekas: Prisikėlimo - 
parapijos ir Lietuvių Namų. 
Pirmoji pradėjo kurtis beveik 
kartu su naujosios išeivių ban
gos pradžia Toronte, tad ją, ve
dėjų kvietimu, teko šių žodžių 
autoriui pirmiausia ir aplankyti 
tada, kai ji kūrėsi prieš 20 me
tų, ir dabar.

Šiuo metu joje yra per 3000 
sukataloguotų knygų ir apie ke
lis šimtus archyve. Akys pir
miausia nukrypsta į katalogą, 
kuris vra dviejų skyrių —- daly
kinis ir autorinis. Iš dalykinio 
katalogo sužinome, kad čia yra 
knygų iš įvairiausių sričių. Dau
giausia yra lengvo pasiskaity
mo bei literatūros, įskaitant ir 
vaikų literatūrą, bet yra ir gana 
gausus rinkinys tiksliųjų moks
lų. Matyti ir retų knygų, pvz. 
Putino “Altorių šešėlyje” arba 
Pr. Mašioto gamtos mokslo po-

puliarizacijos knygelė “Pasakos- 
nepasakos”.

Reikalingiausias, žinoma, yra 
alfabetinis autorių katalogas. 
Man, kaip Augštesniųjų Litua
nistinių Kursų lektoriui, pir
miausia parūpo pajieškoti mūsų 
literatūros klasikų darbų, įei
nančių i kursų programą. Džiu
gu, kad jų radau daug, kaiku- 
riais atvejais net po kelis eg
zempliorius. Studentams reko
menduočiau šiuos: Aistį, J. Balt
rušaitį, J. Biliūną, B. Brazdžio- 
nį, V. Krėvę (kurio raštų čia 
surinkta ypatingai daug), V. 
Kudirką, J. Kralikauską, Mai
ronį (gausus rinkinys), K. Do
nelaitį, H. Nagi, V. Mykolaitį- 
Putiną, Šatrijos Raganą, A. Vai
čiulaitį, Vaižgantą (gausus rin
kinys), A. Vienuolį, Žemaitę.

Tėvai pranciškonai yra pasky
rę bibliotekai pakankamo didu
mo kambarį. Knygas tvarko St. 
Miniotienė kaip bibliotekos ve
dėja ir mokyt. P. Jurėnas, tam 
reikalui deleguotas lituanistinės 
Maironio mokyklos. Knygos 
duodamos sekmadieniais (nuo 
9.45 v.r. iki 1.00 v.p.p. Biblio
tekininkų ir jų globėjų pagrin
dinis pageidavimas būtų, kad 
tautiečiai, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių savo knygų 
rinkiniais namuose nebesinau
doja, perleistų juos bibliotekai.

Apie antrąją Toronto lietuvių 
biblioteką, esančią Lietuvių Na
muose, parašysiu kita proga.

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
“Striptizo” turinys beveik, ne- 

atpasakojamas. O jei atpasako
jamas, tai keliais žodžiais. Jo 
personažas — tas Kiekvienis, 
suabsoliutintas žmogus — gyve
na amžinam nerime, baimėj 
mirti. Ar jis vienas ir tas pats, 
ar čia kalbama apie kelis atski
rus individus, ar pagaliau skyre
liai vaizduoja gyvenimo tarps
nius (vaikystę, jaunystę, senat
vę), neaišku. Veikalo centre pa
prasčiausiai — žmogus, trokštąs 
gyventi, būti gyvu. Vienintelė 
būtybė, galinti pratęsti tą jo gy
venimėlį, tai Pranašas. Bet kiek
vieną kartą, kai jis ateina jo 
įstaigon, jo mirčiai terminas ati
dedamas su sąlyga, kad jis išsi
žadės vienos spalvos, vieno savo 
sielos vaivorykštės elemento. Iš 
čia ir veikalo pavadinimas — 
“Striptizas”— atseit, nusinuogL 
nimas, kuris, kaip veikalo pir
majame puslapyje aiškinama, 
yra “tapęs kasdieniniu reiškiniu 
Paryžiuje, Romoje, Nicoje ir 
Venecijoje.” Atseit, visame pa
saulyje kažkas šiuo metu, šią 
minutę atsižada ar priverčiamas 
atsižadėti savęs dalelytės, savo 
idealų, Įsitikinimų, svajonių. .. 
kapituliuoti prieš Pranašą - Ti
roną. Kas jis? Laikas, valdančio
ji partija? Kas žino? Gal Meras 
tik mėtė pėdas, kalbėdamas apie 
Paryžių ir Monte Carlo? Argi 
tenka stebėtis, kad “Vagos” ko- 
mitetininkai. laiku susigriebė, 
jog prasmukęs “Pergalėj” 
“Striptizas” anaiptol nėra nekal
tas veikalėlis, anaiptol ne pasi
šaipymas iš kapitalistinio pasau
lio ir moderniojo romano.

Nors skaitytojui gali pasiro
dyti iš pradžių romano sąranga 
pretenzinga, nors jam nebus 
lengva priimti naujovę, kad 
kiekvieno skyrelio pradžioj grįž
ta atgal tas pat tekstas, bent su 
labai nežymiais pasikeitimais. 
Įpusėjus knygą darosi supranta
ma, kodėl ta monotonija, kodėl 
autorius sumanė tokią struktū
rą, iššaukiančią pasąmonėj vaiz
dą, tarsi milžiniška ranka suktų 
kavos malūnėlį. O jame traiško
mas, it niekinga pupelė, eilinis 
žmogus.

Skaitytojui būtų lengva šūk
teli šioj vietoj, kad “Striptizas” 
kafkiškas, nihilistiškas. Taip nė
ra. Kaskart, kai personažas, tas 
bevardis žmogus (nors autorius 
ir pavadino jį Ėtienne Moreau), 
turi atsižadėti savęs dalelytės,— 
dvi minutes prieš atsižadant 
spalvos užklumpa jį “maldos 
metas”. Tada Meras prabyla vi
diniais monologais', pasąmanės 
srauto proveržiais, parašytais il
gais sudurtiniais sakiniais. Ir to
se poetinėse vizijose, primenan
čiose garsiuosius James Joyce 
monologus, skamba egzaltuota 
giesmė gyvenimui. Tose “chro
matinėse gamose” prabyla taip 
pat Mero rašytojiška galia iš
naudoti visus “žemės turtus”, 
kuriuos slepia mūsų kalba. Su
gebėjimas žaisti aliteracijom, 
pustoniais, garsų skambesiu, 
modeliuoti sintakse, sukuriant 
naujas muzikines frazes, nepai
sant skyrybos ženklų:

Aš užkabinu tinklą.
Iš tikrųjų medžių šakos išlinksta, 

bet nclūžta ir nepaleidžia jo, o gal 
undinės plaukai, tie švelnūs ir ne- 
perdrėskiami plaukai, tos švelnios 
gijos į tas šakas nepermaldaujamai 
įsikabino, apsikabino, apsivijo, ne
paleidžia, nepaleidžia mano tinklo, 
nors visi upės slenksčiai permato
mais purslais ir visa tėkme užgulė jį 
ir išrietė, išpūtė kaip burę vandeniu, 
tėkme ir visais vėjais, visais ketu
riais vėjais išpūtė, išrietė, įtempė 
kaip burę.

Raudonai juoda mano burė iš juo
do lino juodoje žemėje juodai sėto

juodomis rankomis juodai sužėlusio 
juodai išbujojusio juodais žiedais su- 
žydėjusio juodais laukais juodomis 
bangomis raudonai išplaukusio.

Ir išneša raudonai juoda burė ma
no juodai raudoną laivą į raudonai 
juodas bangas, į juodai raudoną pur
purinę spalvą kaip į nežinią, į neži
nią į nepermaldaujamą nepasotina
mą troškulį, kurio nuslopinti negali 
niekas, kurio pagirdyti negali niekas 
negali ir numalšinti ir užgesinti, į 
juodą nežinią išneša laivą ir mane 
ir undinę, mergą žvynuotą, su ma
nim, su manim. . .”

Kur, kada girdėjom šitaip 
dainuojant? Ką primena ši in- 
kantacija, šie kerų žodžiai. “Dai
navos šalies padavimus”? Puti
no eilėraščius? Kiekvienu atve
ju — kūrybą žmonių, giliai įau
gusių į savo žemę.

Šios “maldos meto” meditaci
jos, šie lyriški įtarpai sudaro at
svarą makabriškam fabulos 
tekstui kompozicine prasme. 
Merui būdingas tas pusiausvy
ros jieškojimas. Neveltui viena 
jo knygų vadinosi “Lygiosios 
trunka akimirką”. Tarsi blaško
mos liepsnos, tarsi Joninių lau
žai, draską aklą būties tamsą, 
šie kliedesingi monologai kalba 
apie daugelį neišsakomų daly
kų. Apie taurios, skaisčios mei
lės ilgesį, apie- širdgėlą skirtis 
su kraštu, apie liūdesį išsižadėti 
kuo buvo tikėta, apie vaikystės 
svajas, aukso žuvį ir žydrią 
paukštę ... Jie suteikia “Stripti
zui” nepakartojamą oratorijos 
ar išdidžios giesmės dimensiją. 
Šventiškumo ir švaros dimensi
ją, kaip kad šventiška ir švari 
būna svečiui paklota lova, smil
kalais kvepianti “prasvara”,

penkiašakė žvaigždė šeštadienio 
sutemoj. Štai kodėl “Striptizas” 
yra sudėtinga ir kartu pa- 
.prasta knyga, taip pat iš lėto 
pamilstama knyga.

“Aš esu žydas ir lietuvis” pa
rašė “Draugui” Icchokas Meras, 
atsakydamas į pasikalbėjimą 
raštu “Striptizo” pasirodymo 
proga. Jis nevartojo trupmenų: 
pusiau - žydas, pusiau - lietuvis. 
Ir gerai, nes iš tiesų mūsų lite- 
ratūron jis ateina kaip nedalo
mas žmogus — Lietuvos rašyto
jas. Net jei jo pavardė ir būtų 
išbraukta iš Lietuvos rašytojų 
sąrašų, kaip kad, atrodo, daro
ma, nežiūrint, kad Mero kūri
niai yra išversti į daugybę pa
saulio kalbų.

Atsidūręs Izraelyje, Meras 
greitai susirišo su lietuvių spau
da, pabrėžė savo nusistatymą ir 
toliau rašyti lietuviškai, kaiką 
atsiuntė “Draugui” ir įstojo į 
Lietuvių Rašytojų Sąjungą išei
vijoj. Linkėtina, kad “Striptizo” 
Įkandin sektų kiti nemažiau 
brandūs kūriniai.’Norėtųsi taip 
pat išvysti naują laidą knygos 
“Ant ko laikosi pasaulis”. Vie
nos poetiškiausių knygų, vaiz
duojančių pokario gyvenimą 
Lietuvoj, kuri išeivijos skaityto
jui mažai pažįstama.

Icchokas Meras, STRIPTIZAS 
ARBA PARYŽIUS — ROMA — 
PARYŽIUS. Romanas. Leidėjas 
— “Ateitis”, literatūros serija nr. 
11. Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė. Aplankas — dail. Zitos So- 
deikienės. 1976 m., 277 psl.. kai- 

• na — S8.00. Gaunamas “Ateities” 
.leidykloje, co Mrs. M. Bajoriū- 
nienė, 17689 Goldwin Dr., South
field, Mich. 48075, USA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AŠIS nr. 9, 1976 m. Š. Amerikos 

Lietuvių Studentų Sąjungos valdybos 
biuletenis lietuvių ir anglų kalbo
mis. Adresas: Ašis, 1081 E. 176th 
St.. Cleveland, Ohio 44119, USA.

ŽODIS, Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
biuletenis. Torontas, 1976 m. ru
duo. Nariams “Žodis” siunčiamas 
nemokamai. Visiems kitiems metinė 
prenumerata — $2. Adresas: 32 Ri
vercrest Rd.. Toronto, Ont., Cana
da M6S 4H3.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
TRISDEŠIMT PENKTASIS SUVA
ŽIAVIMAS 1975 m lapkričio mėn. 
22 d. Pick-Congress Hotel, Chicago, 
Ill. Pranešimai, nutarimai ir sveiki
nimai. 88 mašinraščio puslapiai.

LIETUVA, filatelistų draugijos 
biuletenis 1976 m. 1(167) nr. Reda
guoja Eugenijus Petrauskas, 7742 
So. Troy St., Chicago, Ill. 60652. 
USA.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA, IV TO
MAS (1944—1975 m.). Išleido JAV 
Kultūros Taryba. Tiražas 1000 egz. 
Spaudos darbus atliko VI. Vijeikio 
spaustuvė: Čikaga 1976 m., 579 psl. 
Kaina — §10. Leidinys gaunamas 
šiuo adresu: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, 
USA, ir pas knygų platintojus.

TĖVYNĖS SARGAS, politikos ir 
socialinių mokslų žurnalas, 1976 m. 
2(36) nr. Jame rašo: A. Rinkūnas 
apie švietimo problemas, A. J. Kasu- 
laitis — apie ALTa, Vyt. Bagdanavi- 
čius — apie JAV sukaktį ir lietuvių 
tautos politinio gyvenimo sampratą. 
J. Kuprionis — apie politinį susior- 
ganizavimą, J. Z. — apie arkiv. M. 
Reinį, J. Varnas — apie St. Šalkaus
kį ir kr. demokratiją, P. Miškinis — 
tema “Taip griaunama Lietuvos lais
vinimo veikla”.

ŠVENTOJI DVASIA — BAŽNY
ČIOS ATNAUJINTOJA. Charizma
tinis Bažnyčios atsinaujinimas ir 
Bažnyčios vadovų žodžiai. Paruošė 
prel. Vytautas Balčiūnas, kalbą tik
rino Petras Balčiūnas. Viršelis — 
sės. Onos Mikailaitės. 123 psl., kaina 
$2. Išleido 1976 m. “Krikščionis Gy
venime”, P. O. Box 608, Putnam, CT 
06260, USA.

22-JI KANADOS LIETUVIŲ DIE
NA. Montrealis, 1976 m. spalio 9-10. 
KLB Montrcalio apylinkės leidinys 
nr. 5. Redagavo Jonas Narbutas. 
Viršelis — dail. Romualdo Bukaus
ko. Tekstą rinko ir spausdinimą pra
žiūrėjo “Nepriklausoma Lietuva”. 
Didelio formato 64 psl.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, 
1976 m., 10 nr. Mėnesinis religinio- 
patriotinio turinio laikraštis. Red. T. 
Vikt. Gidžiūnas, OFM.
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BALTIEČIŲ INSTITUTAS SKAN
DINAVIJOJE ketvirtąją baltietiškų- 
jų studijų konferenciją rengia bir
želio 10-13 d.d. Stockholme, Švedi
joje. Ją remia Švedijos švietimo 
bei kultūrinių reikalų ministerija ir 
Stockholmo miestas. Konferencija 
bus pradėta birželio 10 d. Karališ
koj Švedu Akademijoj, o visi kiti 
jos posėdžiai vyks Hasselby pilyje. 
Registruotis ir pranešimų temas pra
šoma pateikti nedelsiant šiuo 
adresu: Baltiška Institutet, PO Box 
16273, S910325, Stockholm 16, Swe
den. Laukiama ne tik paskaitininkų, 
bet ir dalyvių. Konferencijai ruo
šiami pranešimai neturi būti ilges
ni kain 20 minučių, bet šiuo klausi
mu galės būti padaryta išimčių. Jų 
santrauka turi būti atsiųsta iki ba
landžio 10 d., o pilnas tekstas įteik
tas konferencijos pradžioje. Konfe
rencija turės keturias sekcijas: 1. 
istorijos, 2. socialinių mokslų, 3. 
kalbotyros, 4. literatūros ir meno. 
Baltiečiu Institutas negalės padeng
ti kelionės išlaidų konferencijos da
lyviams. Tikimasi, kad jie finansi
nės paramos susilauks iš savo uni
versitetų.

ISTORINIŲ LAIŠKŲ SURADIMĄ 
dviejuose valstybiniuose Lenkijos 
archyvuose praneša Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Draugijos Vroc
lavo skyriaus valdybos pirm. Vy
tautas Markavičius. Vroclavo archy
ve mokslinis darbuotojas R. Stcl- 
machas, tyrinėdamas XIV-XV š. is
torines bylas, rado Jogailos, Vytauto 
ir Jogailos įpėdinių laiškų Vrocla
vo miesto tarybai. 1416 m. vasario 
6 d. laišku Vytautas Didysis prašo 
šio miesto tarybą grąžinti 14 mar
kių, kurias kryžiuočiai buvo atėmę 
iš Rudolfo Lutkaus. Archyve taip
gi yrą ir karaliaus Jogailos raštas, 
suteikiantis Vroclavo pirkliams pri
vilegiją prekiauti Lietuvoje ir Len
kijoje. Senųjų rankraščių skyriaus 
vedėjas dr. E. Kobzajus, paprašytas 
LVK Draugijos Vroclavo skyriaus 
valdybos, pažadėjo padaryti tų isto
rinių laiškų fotokopijas. Varšuvos ar
chyve surasti Lietuvos ir Lenkijos 
valdovų po Žalgirio mūšio vesto su
sirašinėjimo su kryžiuočiais doku
mentai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTI
NĖS SĄJUNGOS Detroito skyrius 
vasario 20 d. rengia penkiasdešim
tųjų dr. J. Basanavičiaus mirties 
metinių minėjimą. Skaidrėmis iliust
ruotą paskaitą skaitys čikagietis dr. 
Jonas Puzinas. Dr. J. Basanavičius 
mirė Vilniuje 1927 m. vasario 16 d.

PROF. DR. BRONIS KASLAS, 
tarptautinės teisės specialistas, ke
lių politinių studijų autorius, sutel
kęs gausų dailės darbų ir skulptūrų 
rinkinį, įsteigė moderniai įrengtą 
meno galeriją “Warehouse Art 
Gallery” Pensilvanijos Pittstone, 
381 No. Main St. Galeriją jos atida
rymo proga per šešias valandas ap
lankė apie 300 asmenų. Jų tarpe 
buvo prel. J. Karalius iš Shenan
doah. rašytojas L. Dovydėnas iš 
Clark Summit. Prof. dr. B. Kasias 
reiškia viltį, kad šia galerija pasi
naudos ir lietuviai dailininkai, nes 
jie turės puikią progą su savo kū
riniais supažindinti plačiąją Pensil
vanijos visuomenę.

AŠTUNTAJAME TARPTAUTI
NIAME ESTETIKŲ KONGRESE V. 
Vokietijoje, Darmstadto mieste, pa
grindinis dėmesys buvo skirtas va
dinamai jaunystės stiliaus (Jugcnd- 
stil) dailės srovei, kurios pavadini
mas yra susietas su Muenchene ėju
siu žurnalu “Die Jugend” (“Jau
nystė”). ši srovė daugiausia reiš
kėsi 1895—1905 m. Europoj klestė- 
jusiame dekoraciniame mene. Pa
skaitą apie M. K. Čiurlionį esteti
kos problemas nagrinėjusiem moks 
liniukam skaitė estas Alcksis Ran- 
nit. Didįjį mūsų tautos genijų jis 
apibūdino kaip savitą dailininką, 
turėjusį ryšius su anuometinėmis 
dailės apraiškomis ir netgi jaunystės ' 
stiliaus srove. Jo piešiniuose, “Sau
lės sonatoje” bei kituose darbuose 
esą giminingų tai srovei elementų, 
tik jie čiurlioniškai perkurti.

KAZIO BRADŪNO eilėraščių rin
kinį “Alkana kelionė” netrukus iš
leis “Ateities” leidykla. Knyga jau 
spausdinama “Draugo” spaustuvėje. 
Jos apipavidalinimas ir grafika — 
dail. Vytauto O. Virkau. Rinkinys 
turės 120 puslapių.

ESTRADOS SOL. LENA VALAI
TIS (Anelė Valaitytė) sėkmingai 
reiškiasi V. Vokietijoje kaip popu
liari pramoginių dainų atlikėja, daž
nai dainuodama radijo programose, 
šeštadieniais — televizijoje. Iš savo 
gerbėjų gauna daug laiškų. Visiems 
atsako arba ji pati, arba jos sek
retorė. Lietuviai iš jos gauna lietu
viškus atsakymus, o svetimtaučiai 
— įvairiomis kalbomis. Sol. Valaity
tė yra Vasario 16 gimnazijos auklė
tinė, pasilaikiusi lietuvišką pavardę, 
nors yra ištekėjusi už vokiečio. Vie
no koncerto proga kaimyninėje vie
tovėje ji padovanojo televizijos pri
imtuvą Vasario 16 gimnazijos bepd- 
rabutietėms.

PIANISTĖ J. RAJAUSKAITĖ- 
PETRAUSKIENĖ koncertavo. Eliza- 
liethe, N.J. Koncertą Vengė vietinė 
Alexian Brothers ligoninė, kuriai 
buvo skirtas visas jo pelnas. Savo 
rečitalį J. Rajauskaitė pradėjo Čiur
lioniu, Banaičiu, užbaigė Šopenu, 
Lisztu, Albcnizu, Debussy. Praėjusį 
rudenį ji buvo pakviesta ir pradėjo 
dėstyti fortepijoną Princetono uni
versiteto Westminster Choir kolegi
joje.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGA Vilniaus konservatorijos sa
lėje surengė autorinį dviejų savo 
narių koncertą — Viktoro Budrevi- 
čiaus ir Vytauto Barkausko. Pirma
sis yra pasižymėjęs savo dainomis 
chorams bei solistams, antrasis — 
kamerinės bei simfoninės muzikos 
kūriniais. Koncerto dalyvius su šių 
kmopozitorių kūryba supažindino at
likėjai ir muzikologo Jono Bruverio 
komentarai.

DAIL. VERONIKOS ŠLEIVYTĖS 
50-tąją asmeninę parodą surengė M. 
K. Čiurlionio muzėjus Kaune. Ji 
skirta šios dailininkės amžiaus sep
tyniasdešimtmečiui ir 45 metų kūry
binio darbo sukakčiai. Pradžioje 
dail. V. Šleivytė pagrindinį savo dė
mesį skyrė grafikai, o dabar dau
giausia tapo pastele Lietuvos gam
tovaizdžius, žmones ir gėles.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo repertuarą papildė latvio drama
turgo Hario Gulbio dviejų dalių 
pjese “Vyturėliai”, nagrinėjančia 
senosios ir jaunosios kartos santy
kius. Spektaklio kūrėjai — rež. R. 
Steponavičiūtė ir dail. G. Kličius. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka akto
riai— E Danilevičiūtė, V. Vencku
tė. G. Vaiginytė, N. Mirončikaitė, 
V. Baranauskas, A. Zmaila. “Vytu
rėliai" yra trečioji šiauliečių prem
jera šį sezoną.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKA 
DEMIJOS prof. dr. Petras Vasinaus- 
kas atšventė dvigubą sukaktį — am
žiaus 70 metų ir agronominės veik
los 40 metų. Ištisą dešimtmetį jis 
yra vadovavęs mokslinio Lietuvos 
žemdirbystės, tyrimo institutui, turė
jusiam didelės įtakos žemės ūkiui. 
Sukaktuvininkas taipgi yra parašęs 
žemdirbiams skirtas keturias knygas, 
paskelbęs 500 aktualių straipsnių 
spaudoje.

AKTORIUS STASYS PETRAITIS 
1976 m. gruodžio 16 d. mirė Vilniu
je, sulaukęs 71 metų amžiaus. Velio
nis į Kauno dramos teatrą įsijungė 
1929 m., baigęs pirmąją B. Daugu
viečio vadovautos dramos studijos 
laidą. Jame dirbo iki 1952 m.. Kau
no jaunimo teatre — iki 1957 m. 
Po to — Vilniaus dramos teatre. 
Yra sukūręs daug dėmesio vertų 
vaidmenų, jų tarpe — kun. A. Straz
delį J. Petrulio pjesėje "Prieš sro
vę”, Don Kichotą M. Cervanteso 
veikalo inscenizacijoje, Pfflonijų V. 
Šekspyro "Hamlete", štokmaną H. 
Ibseno dramoje “Daktaras Štokma- 
nas”. Iš jo režisūrinių bandymų mi
nėtina V. Hugo“Vargdienių”insceni- 
zacija. Velionis buvo talentingas ak
torius, puikus grimo specialistas, 
scenoje sugebantis visiškai pakeisti 
savo išvaizdą. Nacių okupacijos me
tais dėstė grimą ir sceninę fektuotę 
Kauno dramos teatro studijoje, ku
rią įsteigė vyr. rež. J. Monkevičius, 
1943 m. žuvęs nuo bandito šūvio, 
ir kuriai vėliau vadovavo rež. P. 
Kubertavičius. Pokaryje V. Petrai
tis nedagoginį darbą tęsė teatriniame 
Vilniaus konservatorijos fakultete ir
M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 
Visą savo gyvenimą velionis buvo 
susiejęs su dramos teatru bei teat
ralų prieaugliu. Kai 1944 m. vasarą 
daug kas sprendė klausimą — pa
sitraukti ar pasilikti, prisimena jo 
idealistiški žodžiai, tarti sodely prie 
Kauno teatro: “Aš lieku, ’nes reikia 
išsaugoti didelių pastangų dėka su
kurtą lietuvišką teatrą”.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERA
TŪROS INSTITUTAS išleido V. Kuz- 
mickio ir A. Šešelgio paruoštą bib
liografiją “Jurgis Zauerveinas”, ku
ri bus naudinga išsamioms šio poeto 
lituanistinės veiklos studijoms. Bib
liografijos vertę sustiprina jo veik
los, kūrybos, pasaulėžiūros apžval
ga, ryšių atskleidimas su lietuviais 
kultūrininkais.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO choras "Jaunystė” savo 
veiklos penkiasdešimtmetį paminė
jo muzikiniame Kauno teatre, šis 
choras buvo suorganizuotas prie 
Kauno universiteto 1926 m. muz.
N. Martinonio iniciatyva. Penkiasde
šimt metų laikotarpyje jam vadova
vo: S. Šimkus, K. Kaveckas, K. 
Griauzdė, J. Dambrauskas, B. Ma- 
čikėnas, o nuo 1968 m. vadovauja da
bartinis dirigentas R. Varnas. Sukak
tuviniame koncerte "Jaunystė” su 
Vilniaus filharmonijos orkestru at
liko G. Kuprevičiaus "Pagonių gies
mes” ir St. Šimkaus kantatą “Gy
vuok, Tėvyne”, talkinama solistų A. 
Belskio, H. Zaidžio, R. Šakotytės, A. 
Liuberto. akompaniatorės S. Bielio- 
nytės. Koncerte taipgi dalyvavo cho
ro veteranų grupė ir iš visos Lietu
vos suvažiavę buvusieji choristai.

CENTRINIS LITERATŪROS IR 
MENO ARCHYVAS Vilniuje suren
gė susitikimą su dramos aktoriumi 
La:monu Noreika, mininčiu amžiaus 
penkiasdešimtmetį. Jis yra baigęs 
Vilniaus dramos teatro studiją 1948 
m., tobulinęsis Lunačiarskio insti
tute Maskvoje. 1952-59 m. dirbo 
muzikiniame Kauno teatre, 1959-63 
m. — Kauno dramos teatre, o nuo 
1963 m. dirba Vilniaus dramos teat
re. Scenoje yra sukūręs apie 80 vaid
menų, vaidinęs filmuose. Labiausiai 
betgi išpopuliarėjo kaip talentingas 
skaitovas, meistriškai perteikiantis 
V. Mykolaičio - Putino, Maironio, 
Adomo Mickevičiaus, Justino Mar
cinkevičiaus, V. Mačernio. J. Jano
nio, M. Martinaičio bei kitų rašyto
ju kūrinius. Tokių dailiojo žodžio va
karų jis yra surengęs jau apie 400.

V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAIsVaI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont.
M6H 1A8 Tel. 532-3400

AKTYVĄ/ — virš 10 milijonų

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 E
šeštadieniais 9 - 1 E
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ: 
term, indėlius 2 metų 9’/4%
term, indėlius 1 metų 9%
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas

9%
7’/2%

depozitu - čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9’/2%
nekiln. turto 91/2%
investacines 11%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Autorite Sules SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, *96 _Br°ck **.*:• .° 7 (torp Dundas ir College)

• Sąžiningos ir patikimos patarnavimas
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

Simntr? TELEVISION
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundos požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"'stereo'' ir kitos rūšies aparatus.

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881

Juozas Eimis Ramas, District Manager of Canadian Premier Life

1113 St. w„ T , 533.5454
Toronto 3, Ontario

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individuolūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

Lietuviams daroma 
NUOLAIDA

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

RADIO AND TV
«<« SALES AND SERVICE 

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilgo praktika.

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

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

T//WS 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.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą j pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

slavai grasina dešiniojo sparno 
kroatams, o pastarieji atsilygina 
tuo pačiu.

Kanadoje lankėsi Prancūzijos 
prekybos min. A. Rossi, pirma
sis vyriausybės narys po sepa
ratistinės kvebekiečių partijos 
laimėtų provincinio parlamento 
rinkimų, šio vizito tikslas — 
prekybos plėtimas tarp Prancū
zijos ir Kanados. Dabartiniu me
tu abi minėtos šalys kasmet pa
sikeičia tik 1% savo eksporto. 
Ateityje abipusį eksportą nori
ma padvigubinti. Spaudos kon
ferencijoje Otavoje A. Rossi už
tikrino kanadiečius, kad Pran
cūzija savo ryšiuose su Kvebeku 
lies tik tuos reikalus, kurie pri
klauso provincijos jurisdikcijai. 
Bus laikomasi principo nesikišti 
i Kanados vidaus reikalus. Bu
vęs Kvebeko premjeras R. Bou
rassa vedė derybas su Prancū
zija ir norėjo, kad jos lėšomis 
bei technologija Kvebeke būtų 
pastatyta uranijaus Įmonė, šios 
derybos galėjo sukelti Įtampą 
tarp Kanados ir Prancūzijos, 
nes uranijaus reikalus tvarko 
federacinė vyriausybė. Derybos 
betgi nutrūko po kvebekiečių 
partijos pergalės ir turbūt ne
bus atnaujintos. Prancūzijos 
prekybos minister} atvykti Ka- 
nadon pakvietė premjeras P. E. 
Trudeau, 1974 m. lankydamasis 
Paryžiuje. Jau tada buvo pa
brėžtas reikalas plėsti abiejų 
šalių prekybinius ryšius.

Kvebeko separatistai Montre- 
alyje bandė leisti dienraštį “Le 
Jour” (“Diena”), bet šis laik
raštis praėjusią vasarą užsidarė 
dėl nepakankamo skaitytojų 
skaičiaus, karštų ginčų tarp lei
dėjų ir redakcijos narių dėl tu
rinio kontrolės. Leidėjas F. 
Dagenais dabar paskelbė, kad 
“Le Jour” vėl pasirodys kaip 
savaitraštis. Jame bus propaguo
jama Kvebeko nepriklausomy
bė be finansinės kvebekiečių 
partijos ar Kvebeko vyriausy
bės paramos. Savaitraščiui, ku
rio vienas numeris bus parda
vinėjamas po doleri, reikės bent 
15.000 skaitytojų, kad galėtų su
vesti galą su galu. Ideologiniu 
pobūdžiu savaitraštis turės glau
džius ryšius su kvebekiečių par
tija, nes ir ii, ir leidėjai pasisa
ko už nepriklausomą Kvebeką.

Kanados paštas paskelbė me
morandumą, pasirašytą pašto 
pašto ministerio pavaduotojo J. 
Mackay, kuris nuo š.m. sausio 
24 d. pereis į viešųjų darbų mi
nisteriją viceministerio parei
goms. Memorandume pabrėžia
ma, kad iki š.m. liepos 25 d. bus 
beveik sustabdytas naujų tar
nautojų priėmimas paštan, ypač 
Į jo administracinį skyrių, šio 
žingsnio privertė imtis federaci
nio iždo tarybos atsisakymas 
paštininkų skaičių 1977 m. pa
didinti 2.500. Taryba leido sam
dyti tik 700 naujų tarnautojų. 
Suvaržymai administraciniam 
personalui įvedami dėlto, kad

jis per pastaruosius penkerius 
metus spėjo padidėti net 52%. 
J. Mackay pranešimu, naujų tar
nautojų samdymo sumažinimas 
neturės įtakos pašto paslau
goms.

Kanados statistikos duomeni
mis, 1976 m. birželio 1 d. metro
polinis Montrealis turėjo tik 
5.000 daugiau gyventojų už 
metropolinį Torontą. Remiantis 
paskutinio penkmečio abiejų 
miestų augimo duomenim, šiuo 
metu Torontas jau turėtų būti 
pralenkęs Montrealį. Spėjama, 
kad metropoliniame Toronte 
gyvena apie 2.770.000 kanadie
čių, o Montrealyje — apie 
2.762.000. Šia proga taipgi kon
statuojama. kad Montrealis jau 
turi bilijoną dolerių ilgalaikių 
paskolų, nes jas net $425 mili
jonais padidino Kvebeko vyriau
sybės įsakymas prisidėti prie 
olimpinio deficito padengimo. 
Padalinus Montrealio skolas gy
ventojams, kiekvienam vyrui, 
moteriai ir vaikui tektų po 
$1.000. Tokią išvadą daro mies
to tarybos narys M. Fainstatas.

Užsienio reikalų min. D. Ja- 
miesonas pranešė spaudai, kad 
iš Britanijos ir JAV vyriausybių 
yra gautas kvietimas prisidėti 
prie organizuojamo tarptautinio 
$1,3 bilijono fondo Rodezijos 
reikalams. Pinigai bus naudoja
mi taikiam Rodezijos baltųjų 
mažumos valdžios perdavimui 
negrų daugumai. Spėjama, kad 
šį fondą sudarys apie 15 valsty
bių, o didžiausią įnašą parūpins 
JAV. Kanados įnašo dydis tebė
ra nepaskelbtas. Užsienio minis
terijos pareigūnai betgi prasita
rė, kad jis gali siekti maždaug 
tokią sumą, kokia per pastaruo
sius penkerius metus buvo duo
ta Rodezijos kaimyninėms neg
rų valstybėms. Yra žinoma, kad 
Tanzanija tame laikotarpyje iš 
Kanados gavo $93 milijonus. 
Taigi, Kanados įnašas tarptau- 
tinin Rodezijos fondan greičiau
siai bus apie $100 milijonų. Iš 
šio fondo bus mokamos ir kom
pensacijos baltiesiems rodezie- 
čiams, išvažiuojantiems iš Rode
zijos, už jų paliekamą turtą, ku
rį išgyti padėjo pigi negrų dar
bo jėga. D. Jamiesono teigimu, 
Kanada nenumato jokių privi
legijų baltiesiems imigrantams 
iš Rodezijos. Jos gal būtų su
teiktos tik tokiu atveju, jeigu 
ten prasidėtų rasinės skerdynės.

Konservatorių vadas federa
ciniame parlamente W. Baker 
atkreipė žurnalistų dėmesį į 
faktą, kad parlamento narių 
skaičius dėl mirčių ir pasitrau
kimų yra sumažėjęs šešiais, bet 
vyriausybė delsia skelbti papil
domus rinkimus šioms vietoms 
užpildyti. Anksčiau pravestus 
tris atstovų perrinkimus laimė
jo konservatoriai. Remiantis 
Gallupo instituto duomenimis, 
savuoju populiarumu dabar jie 
dar daugiau yra pralenkę libe
ralus. W. Baker daro išvadą, 
kad perrinkimų delsimas yra 
sąmoninga liberalų taktika.

EMSI’Oli TAS
SPORTAS VISUR

Kanada laimėjo papildomas pasau
linių futbolo pirmenybių š. Ameri
kos pogrupio rungtynes. Nežiūrint 
neįprastų sąlygų ir augštos tempera
tūros, buvo žaidžiama Haiti saloje 
esant 35" karščio, Kanada 3:0 nu
galėjo JAV. Po šios pergalės Kana
da ne tik pirmą kartą pateko į šių 
pirmenybių antrąjį ratą, bet ir tapo 
savo pogrupio favoritu. Anksčiau 
nuolatiniu šios grupės nugalėtoju 
būdavo Meksika. Sį kartą pirmo ra
to rungtynėse Kanada nugalėjo Mek
siką 1:0 ir sužaidė lygiomis 0:0.

Papildomas rungtynes po dviejų 
lygiųjų 1:1 ir 1:1 turėjo peržaisti ir 
Kuba su Haiti. Čia geriau sužaidė 
Haiti, nugalėdama Kubą 2:0. Kitose 
šio pogrupio rungtynėse Salvadoras 
nugalėjo Gvatemalą 2:0 ir sužaidė 
lygiomis 1:1 su Kosta Rika. Tokiu 
būdu antrojo rato pogrupi sudaro: 
Kanada, Meksika, Haiti, Salvadoras, 
Surinamas ir Gvatemala.

Antrojo rato šio pogrupio turnyras 
bus žaidžiamas rudeni. Turnyro nu
galėtojas 1978 m. vyks i pasaulinių 
futbolo pirmenybių baigiamuosius 
žaidimus Argentinoje. Pogrupio tur
nyrui vieta dar neparinkta. Kanados 
futbolo komandos treneris Eckhard 
Krautzun (Kriaučiūnas?) stengsis iš
reikalauti, kad šis turnyras būtų 
rengiamas Kanadoje.

Futbolas yra populiariausias spor
tas pasaulyje. Nenuostabu, kad susi
domėjimas pasaulinėmis pirmenybė
mis yra labai didelis, žaidžiant po
grupio rungtynes San Salvadore tarp 
Salvadoro ir Kosta Rikos, nors stadi- 
jonas talpina 55,000 žiūrovų, visos 
vietos buvo užpildytos 4 valandos 
prieš rungtynes. Negana to, prieš 
pradinį švilpuką minia sulaužė už
tvaras ir dar 15,000 žiūrovų įsiveržė 
stadijonan.

Sekančios pasaulinės futbolo pir
menybės įvyks 1982 m. Ispanijoje. 
FIFA pirm, brazilietis Joao Have- 
lange stengsis pakeisti šių baigminių 
pirmenybių pobūdį. Pagal esamas 
taisykles, baigminiuose žaidimuose 
žaidžia 16 komandų, iš kurių 9 ar 
10 iš Europos. Jis norėtų, kaid baig
miniuose žaidimuose žaistų 20 ar 24 
komandos, įtraukiant daugiau ko
mandų iš P. Amerikos. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautiniame vyrų rankinio tur

nyre Tbilisyje dalyvavo pajėgiausios 
pasaulio komandos. Sov. Sąjungos 
jaunimo rinktinėje sėkmingai žaidė 
kauniečiai V. Sadaunykas ir V. No
vickis.

Sov. Sąjungos merginų rankinio 
pirmenybėse Panevėžyje Lietuvos 
merginų rinktinė laimėjo II v. Po 
šių pirmenybių trys lietuvaitės pa
kviestos į Sov. Sąjungos merginų 
rinktinę. Tai kaunietė Genutė Garš- 
vinskaitė, vilnietė Sigita Mažeikaitė 
ir klapėdietė Vida Katarskytė.

Klaipėdoje atidaryta moderni salė 
— patalpos uždaroms lengvosios at
letikos varžyboms ir treniruotėms.

Dviratininkų teisėjai ruošiasi Mask
vos olimpiadai. Vilniuje buvo su
rengtas dviračių sporto teisėjų se
minaras. Jame dalyvavo 40 geriausių 
teisėjų iš Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių, Panevėžio ir kitur. Bu
vo supažindinama su naujausia tei
sėjavimo aparatūra, teisėjų darbo 
metodika ir sekretoriavimu.

Lietuvoje išleista knyga “Lietuvos 
boksas”, kurioje įdėta ir Lietuvos 
bokso istorija. Pirmosios oficialios 
bokso rungtynės buvusios surengtos 
1923 m. gruodžio 29-30 d. Kaune.

Šiaulių lengvosios atletikos pirme
nybėse šešiolikametis V. Januškevi
čius šuolyje į augštį peršoko 2.01 m.

Ateitininkų žinios
Ruoškimės ateitininkų kongresui, 

kuris įvyks š.m. Darbo šventės sa
vaitgalyje Klevelande, atkreipdami 
dėmesį į Federacijos valdybos iš
keltas mintis.

Paskutinis kongresas buvo Čikago
je 1970 m. Vieną savaitę prieš kon
gresą Dainavoje buvo prieškongre- 
sinė Federacijos stovykla, kurioje 
dalyvavo moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai. Pagrindinė kongreso te
ma buvo: “Žmogus — kūrėjas Dievo 
planuose”.

1965 m. kongresas buvo Toronte. 
Kongreso tema buvo “Atvirumas 
laikui, ištikimybė idealui”.

Ateitininkų vadais yra buvę šie 
asmenys: Pranas Dovydaitis, kuris 
oficialiai buvo išrinktas 1925 m., 
nors ateitininkai jau veikė nuo 1910 
m.; Stasys Šalkauskis oficialiu vadu 
buvo 1927-1930 m.; Kazys Pakštas 
1930-1940 m. (užėjus karo metams, 
oficialaus vado nebuvo); Adolfas 
Damušis 1946-1952 m.; Simas Sužie
dėlis 1952-1963 m.; Antanas Macei
ną 1947-1949 m. (būdamas ateitinin
kų federacijos tarybos pirmininku, 
ėjo ir federacijos vado pareigas); 
Juozas Girnius 1963-1967 m.; Justi
nas Pikūnas 1968-1975 m.; Petras 
Kisielius yra dabartinis federacijos 
vadas nuo 1975 m.

Skautų veikla
• “Dainos” dr-vės adjutantėm pa

skirtos A. Paliulytė ir L. Karosaitė.
• Ona Indrelienė, nuolatinė skau

tų rėmėja, “Šatrijos” ir “Rainbyno” 
tuntams paskyrė po $50, o $10 auka 
parėmė skautų Kūčias. Nuoširdus 
skautiškas ačiū.

• Į jūr. skautes įstojo R. Rauth.
• Gruodžio 12 d. V. Janulaitytė 

atliko vyr. skaučių įžodį. Ačiū ps. A. 
šeškuvienei už priėmimą.

• Kovo 26-27 d. d. Čikagoje šau
kiamas LS Seserijos skautininkių 
suvažiavimas, kuriame bus svarsto
mi veiklos seserijoje ir visuomenėje 
klausimai. Dalyvės turės progos pa
matyti ir išgirsti Lietuvių Operos 
statomą “Romeo ir Juliją”. LSS 
skautininkių skyrius prašo visas tą 
savaitgalį atvykti į Čikagą.

• Kanados Lietuvių Fondas skau
tų veiklai paskyrė $500. Ačiū.

• Jei kas už aukas Romuvai no
rėtų gauti oficialius pajamų mokes
čių kvitus, tesikreipia į Romuvos 
ižd. A. Vasiliauską, 51 Smithfield 
Dr., Toronto, tel. CL 1-5126. C. S.

Syi^nos
Telefonų knyga

Turistas Vilniaus restorane 
paprašė telefonų abonentų kny
gos.

— Labai gaila, — atsakė ad
ministratorius, — abonentų 
knygos neturime. Galime pasiū
lyti skundų knygą. Joje rasite 
beveik visų miesto gyventojų 
pavardes ir adresus.

Skyrybos
Kalbasi dvi draugės:
— Kodėl Jadvyga skiriasi su 

vyru? Pati pasakojo, kad jis 
pusryčius jai į lovą atneša.

— Taip. Bet kasdien atneša 
pusryčius penktą valandą ryto.

Nękalba
— Aš jau metai, kai nebe

kalbu su savo žmona.
— Kodėl?
— Nenoriu jos nutraukti!

Plaukai
— Sakai, kad šią plaukų 

kuokštę laikai savo vyro prisi
minimui. Ar jis miręs?

— Ne, bet jau penkiolika me
tų, kai nupliko...

Musės
— Kelneri, sriubos lėkštėje 

plaukioja musė!
— Negali būti. Musės nemo

ka plaukioti. Parink0 Pr. Alš.

Jis vienu centimetru pagerino Lie
tuvos berniukų rekordą.

Lietuvos krepšininkams Sov. Są
jungos augščiausios lygos pirmeny
bės nėra labai sėkmingos. Tik po 
reikšmingo laimėjimo prieš III vie
toje esantį M. Spartaką 95:90 Kauno 
Žalgiris pakilo i VI vietą. Blogiau 
sekasi Vilniaus Statybai. Po geros 
pradžios (du pirmi laimėjimai) Sta
tyba nusmuko į XI vietą su tuo pa
čiu skaičiumi laimėjimų. Geriau se
kasi Vilniaus Kibirkšties moterims, 
kurios tvirtai laikosi IV vietoje.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis metinis susirinkimas — 

vasario mėn. Tiksli susirinkimo data 
ir vieta bus paskelbta vėliau.

Draugiškos krepšinio rungtynės 
tarp Vyčio ir Hamiltono Kovo jau
nių C (14) komandų įvyko sausio 
9 d. Anapilio salėje. Pradžioje rung
tynės buvo apylygės, tačiau žaidimo 
eigoje išryškėjo vytiečių pranašu
mas, kurie ir laimėjo rungtynes 
39:14 pasekme. Vyčio komandose 
žaidė: J. Karpis 7, A. Balsys 2, P. 
Tutlys 6, V. Grabauskas 16, S. Nami- 
kas, A. Slaošys 4, R. Karpis, G. Gra
bauskas 2, A. Saplys 2; Kovo koman
doje — Šulys 2, T. Stanaitis 6, E. 
Labuckas 6, Otto, Bartininkas, L. 
Stanaitis, Kontenis, Lukavičius, Bi- 
levičius.

Ateityje numatoma surengti dau
giau daugiškų rungtynių tarp abiejų 
sporto klubų įvairių amžiaus grupių.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
tės po švenčių vyksta nusistovėjusia 
tvarka. A. S.

Alfonsas A. Garbenis

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

BERESFORD ■ BLOOR, atskiras plytų namas. 8 kambariai per 2 
augštu, pakeistas dviem šeimom; pilnai užbaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėti apie SI 5.000.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas;
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
INDIAN RD. - BLOOR, atskira^ ■ ("J T A 13 kambarių per 3 
augštus, 4 virtuvės 3 K Q D '■* -žiūriniai garažai, geras pelningas 
namas; įmokėti $lys JA F*
BOUSTEAD, atskiras tributis. 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai: arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

DUFFERIN-BLOOR, atskira* A S mas, 10 kambarių per
2 augštu: vande"”-- qDU" ...Tu s Įvažiavimas ir “Lane”, 
palikimas; apie f* JA •’.Jkeu: prašo S72.900.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras ’į'-;-. * C namas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyjį"--. R D U ū ‘ “o3T-> rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus į v r* rA ■ » garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras JP'Sį; įdomintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė PARDUOT *^.5?<is; mažas įmokėjimas; 
arti Bloor gatvės. ’

WESTON RD., naujas vienaaugštis (bungalow), 3 miegamųjų; pri
jungtas garažas; statybininkai turi parduoti; įmokėti apie S15.000.
JANE - ST. CLAIR, atskiras medinis namas. 6 kambariai, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, privatus įvažiavimas; pigus pirkinys; įmokėti S5.000.
ETOBICOKE KRAUTUVĖ, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $55.000. Geras investavimas.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jh 3^ ja AJS ja

TORONTO LIETUVIŲ H/IKaI/VIAI
KREDITO KOOPERATYVE —------------------------------------

MOKA:
9’/4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sask.

7'/2% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’Zs% už asm. paskolas

9Vi% už mortgičius

AKTYVAI virš 14 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 sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P

GHOLKRD
r. cūolkO* -■
ltd. realtor^

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

BLOOR — DOVERCOURT. atskiras 10 kambarių namas: 4 kambariai 
ir prausykla pirmame augšte; didelis mūrinis garažas su labai plačiu 
įvažiavimu; ekstra sklypas daržovėm pasisodinti; netoli Bloor; apie 
$15.000 įmokėti ir viena skola; neaugšta kaina dėl skubaus pardavimo.
JANE — BLOOR, gražus 6 kambarių “English Tudor” atskiras namas; 
didžiulis židinys salone, moderni virtuvė su pusryčių kambariu; gara
žas su privačiu įvažiavmu; puikioje gatvelėje, netoli Bloor.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 didelių kambarių rupių plytų atskiras 
namas; kvadratinis plana;; 2 prausyklos, užbaigtas rūsys; didelis 
kiemas, dvigubas garažas su plačiu įvažiavimu; netoli požeminio trau
kinio stoties; viena skola.
SWANSEA, atskiras 5 kambarių mūrinis vienaaugštis (bungalow); 
didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu; reikalingas remon
to; prašoma kaina $63.900.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., apie $15.000 įmokėti; 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); užbaigtas rūsys; garažas su privačiu įva
žiavimu; arti susisiekimo.
JANE — RUNNYMEDE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas, 
gerai pastatytas bei įrengiąs: garažas; atviras židinys rūsyje; apie 
$12.000 įmokėti; greitas užėmimas.

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
rezidenciniai

Toronto Real Estate Board narys 

1055 Bloor Street West 
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

komerciniai
* investacijos
- mortgičiai 

įkainojimas 
namų drauda



Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS 

NEKVIESTOJI VIEŠNIA
Nekviestoji viešnia — mirtis neap

lenkė lietuvių ir praėjusių švenčių 
laikotarpyje. Tik ką paskyriau vieną 
pranešimą Čikagos miesto burmistro 
R. Daley ir kompozitoriaus prof. VI. 
Jakubėno mirtims paminėti. Dar aną 
pranešimą berašant, jau buvo žino
ma, kad Muenchene, V. Vokietijoje, 
staigiai mirė vos 29 m. sulaukęs solis
tas Vytautas Nakas, vienintelis mu
ziko Antano Nako ir Onos Kasakai- 
tytės-Nakienės sūnus. Jo palaikai po 
Kalėdų švenčių buvo parvežti į' Či
kagą ir po gedulingų pamaldų Mar
quette Parko liet, katalikų švento
vėje gruodžio 31 d. palaidoti Šv. Ka
zimiero kapinėse.

A.a. V. Nakas, gyvendamas Čika
goje, buvo aktyvus mūsų tautinės 
bendruomenės, korporacijos “Neo- 
lithuania", jūrų skautų narys. Yra 
dainavęs nevieną vaidmenį Čikagos 
Lietuvių Operoje. Baigęs augštuosius 
mokslus, trejus su puse metų dėstė 
Čikagos muzikos konservatorijoje, 
vėliau išvyko i Europą, kur dėstė 
Austrijos muzikos kolegijoje ir pas
kutinius dvejus metus dirbo Muen
chene “Laisvės Radijo” lietuvių sky
riuje. Kai Aušra ir rež. Jonas Jurar 
šai iš okup. Lietuvos atvyko į Aust
riją, Vyt. Nakas buvo, rodos, pirmas 
lietuvis, su jais užmezgęs kontaktą.

A.a. Vyt. Nakas buvo labai malo
naus būdo, draugiškas ir atviras, pui
kiai kalbėjo lietuviškai ir aktyviai 
dalyvavo lietuvių gyvenime. Todėl 
daugelis jo netikėtą mirti pasitiko su 
giliu liūdesiu.

Ankstyvą sausio 1 d. rytą rašyto
jui ir “TŽ” bendradarbiui Anatoli
jui Kairiui, rašytojui P. Gaučiui ir 
“Dainavos” ansamblio krikšto moti
nai Elenai Gaučienei, grįžtant iš N. 
Metu sutikimo, netikėtai paslydo A. 
Kairio vairuojamas automobilis ir 
trenkė į geležinkelio linijos stulpą 
pietvakarinėje Čikagos dalyje. Abu 
rašytojai buvo gerokai sužeisti, o E. 
Gaučienė nuvežta į ligoninę nebeat
gavo sąmonės ir buvo konstatuota 
jos mirtis. N. Metų sutikime su tais 
žmonėmis sėdėjome prie vieno sta
lo, sulaukę 1977 m. vieni kitus svei
kinom ir linkėjom laimingų bei gra
žių metų. Ir kaip liūdna, kad gyve
nime visuomet buvusiai linksmos 
nuotaikos ir giedros sielos Elenai 
Gaučienei 1977 m. truko vos 2 va
landas. Mirusios laidotuves tvarkė 
sūnus, nes rašyt. P. Gaučys, gerokai 
sulaužytas guli ligoninėje.

LEIDINYS MOKYKLOMS
Didžiosios K. Donelaičio lituanis

ST. CATHARINES, ONTARIO
- -    - * - •— —--ir- - ■ . - - - * - - ... - -   - -* "

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO su
kakties minėjimas įvyks sausio 23, 
sekmadienį, tuoj po 10 v. r. pamaldų 
pranciškonų vienuolyno salėje. Ren
gia Niagaros pusiasalio Povilo Luk
šio šaulių kuopa. Minėjimas bus iš
kilmingas, dalyvaujant visų organi
zacijų vėliavom, Klaipėdos atvadavi
mo dalyviams, laisvės kovų savano
riams - kūrėjams. Po minėjimo bus 
parodytas iš nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo garsinis filmas “Lais
voji Lietuva”. Tą dieną bus laukia
ma visų Niagaros pusiasalio bei Buf
falo lietuvių, ypač jaunimo, nes bus 
gera proga pamatyti, kaip gražiai 
buvo kuriamas nepriklausomos ir 
tikrai laisvos Lietuvos gyvenimas. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS rengia
mas vasario 19, šeštadienį. Pagrindi
nę programos dalį atliks Toronto 
“Varpo” choras. Kitos detalės bus 
paskelbtos vėliau.

MŪSŲ MINĖJIMAI galėtų turėti 
diužiausią pasisekimą, jei apylinkės 
lietuviai kiek daugiau dėmesio 
kreiptų į savo laiko planavimą. Di
delėse bendruomenėse visad užtenka 
žmonių, bet tokiose kaip mūsų atsi
randa viską žlugdančios spragos, kai 
vienas yra pasižadėjęs kitur, kitas 
nebegali pakeisti šeimos šventės da

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _ , _ ___ _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI j BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas • Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

tinės mokyklos direktorius Julius 
Širka, anksčiau gyvenęs Toronte ir 
ten vadovavęs lit. mokyklai, prieška
lėdyje į savo namus Čikagoje su
kvietė spaudos atstovus ir įteikė 
naujai išleistą K. Donelaičio mokyk
los mokytojos D. Bindokienės reda
guotą veikalą “Lietuvių literatūros 
skaitymai”, skirtą augštesniosioms 
lit. mokykloms. Į kietus viršelius 
įrišta knyga turi 589 psl. Joje yra 
34 lietuvių rašytojų kūrybos ištrau
kos. Veikalas-vadovėlis paruoštas pa
gal LB švietimo tarybos nustatytą 
kursą. Jo išleidimas atsiėjo per 
$8,000. Pusę tos sumos suaukojo me
cenatai, kurių sąrašas paskelbtas 
įžanginuose knygos puslapiuose.

Tokių literatūros skaitymų išleidi
mas pasidarė labai aktualus, kai vi
sai išsibaigė mokytojų J. Masilionio 
ir a.a. D. Veličkos paruoštų “Lietu
vių literatūros” veikalų laidos. Minė- 
tų veikalų vietoje konspektinę laidą 
buvo pažadėjusi išleisti LB švietimo 
taryba. Kai per 4 metus pažadas ne
buvo įvykdytas, K. Donelaičio lit. 
mokyklos vadovybė ir tėvų komite
tas sugebėjo surasti numatytam vei
kalui paruošti redaktorę ir taip pat 
atramą nors daliai išleidimo išlaidų 
padengti. įdomu ir tai, kad “Lietu
vių literatūros skaitymai” yra iliust
ruoti visų jame spausdinamų kūrinių 
autorių gana gražiai išėjusiomis nuo
traukomis. Šiuo vadovėliu jau naudo
jasi K. Donelaičio, Cicero ir Lemen
to lit. mokyklos.

Savo pranešime K. Donelaičio lit. 
mokyklos direktorius J. širka pa
žymėjo, kad mokykla Čikagoje gy
vuoja 18-tuosius metus. Joje šiuo 
metu mokosi apie 300 mokinių, 1968 
m. mokykla išleido pirmąją knygą 
— “Lietuva tėvynė mūsų” — geo
grafijos vadovėlį. 1976 m., minint 
JAV nepriklausomybės 200 m. su
kaktį, K. Donelaičio mokykla išlei
do patį stambiausia veikalą — “Lie
tuvių literatūros skaitymus”, kuria
me, J. Sirkos žodžiais, lietuvių ra
šytojai kalba apie tėvų žemę Lietuvą.

Per 17 gyvavimo metų K. Donelai
čio lit. mokykla išleido 27 leidinius. 
Septyniolika tų leidinių skirta moks
lui, kiti yra mokyklos metraščiai ir 
pan. Devynis tų leidinių paruošė ra
šytoja D. Brazaitytė-Bindokienė. Per 
tą laiką mokyklos laikraštėlio “Pir
mieji žingsniai” išleista 68 numeriai. 
Tokią duoklę K. Doneaiičio lit. mo
kykla yra atidavusi lietuvių raštijai. 
Mokykloje šiuo metu dirba 25 etati
niai mokytojai ir 9 pagalbiniai. Tėvų 
komitetui vadovauja inž. J. Varia- 
kojis.

tos. trečias — medžipjimo ar meške
riojimo dienos. Galima viską pakeis
ti, net įmonės antvalandžių dieną. 
Žiūrėkime visų pirma lietuvybės pul
so. o visa kita tegu būna antraeiliu 
dalyku. Net darbovietėse labiausiai 
gerbiami tie, kurie brangina savo 
tautą ir savo tikėjimą. Tai liečia ir 
vilniečius. Mes trokštame juos visus 
matyti bent svarbiausiuose mūsų 
tautos minėjimuose.

Vasario 16 yra diena aukoti Tau
tos Fonoui kiek galime. O galime 
aukoti, nes turime iš ko. Retas ku
ris nėra pasiturintis žmogus.

Tik tokiu būdu bus tikrai malonu 
gyventi didelėje Niagaros apylinkės 
lietuviškoje šeimoje ir pajusti, kas 
yra vieningumas bei solidarumas. 
Pirmoje eilėje viskas mūsų tėvynei 
Lietuvai, nes niekas kitas jos mums 
negali atstoti.

Didieji minėjimai yra proga į juos 
pasikviesti net nelietuviškos kilmės 
artimuosius. Pagal mūsų gražią tra
diciją, jie laikytini mūsų lietuviš
kos šeimos nariais. Kor.

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

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

“Lietuvių literatūros skaitymų” sutiktuvės lituanistinėje K. Donelaičio mokykloje Čikagoje. Priekyje — rašyt. B. 
Pūkelevičiūtė, poetas K. Bradūnas, K. Bradūnienė, veikalo autorė rašyt. D. Bindokienė, švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis, mokyklos direktorius J. Širka Nuotr. V. Noreikos

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems už lan

kymą manęs ligoninėje ir namuose, 
už gėles, dovanas bei pareikštas 
užuojautas mano ligos metu: kun. 
klebonui P. Ažubaliui, kun. Aug. 
Simanavičiui, OFM. dr. S. Bacevi
čiui, dr. Watt, gail. seselei p. Budrie
nei, E. B. L. Kišonams, O. J. De- 
mentavičiams, M. B. Norkams, S. A. 
Petraičiams, O. J. G. Gataveckams, 
A. A. Smailiams, Iz. Gataveckui, <M. 
Karasiejienei, A. Šimkevičienei, S. 
Aušrotienei, F. V. Urbonams už do
vanas, E. Šimkevičiūtei, S. Beržins- 
kienei, L. Kolyčienei, J. Jotautui, p. 
Diksonienei, O. J. Pavilioniams, L. 
Pearce, seselei Michaelei, KLK Mo
terų Draugijos Lietuvos Kankinių 
parapijos skyriui, KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo par. skyriui. 
Taip pat didelė padėka mano žmo
nai, dukroms, anūkams ir žentui.

Visiems labai dėkingas —
Jonas žėkas

Vakarai atviri . . .
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

moko Leninas. Kiekvienas ka
rys pasakys, kad jokia kova 
negali būti laimėta, pirma ne
išstudijavus priešo taktikos ir 
jo metodų. Užuot puldinėję nuo 
vienų prie kitų, kaip tos trys 
aklos pelės, kodėl nepastudijuo
jame komunizmo, nenorim jo 
suprasti, nepasimokom iš isto
rijos, iš įo vadų pasisakymų? 
Mums reikia daugiau apdairu
mo pritariant vienam ar kitam 
asmeniui, daugiau praktikos re
miant kurį nors Įvyki. Neištyrę, 
nepadarę analizės,- nesurasim 
apsaugos prieš žmonijos nuo
dus.

Delhi, Ontario
ZUIKIŲ BALIUS. Delhi šaulių 

kuopa ir Tillsonburgo medžiotojų ir 
žūklautojų klubas sausio 29 d. Till
sonburgo Community Centre salėje 
ruošia tradicinį zuikių balių. Progra
moje bus Hamiltono mergaičių cho
ras “Aidas’’, solistai — Vaclovas Ve- 
rikaitis ir Rimas Strimaitis su akom
paniatorium muz. Jonu Govėdu. Bus 
gera muzika, veiks bufetas, bus šil
tos briedienos, zuikienos ir kt. val
gių vakarienė. Visi kviečiami daly
vauti.

Calgary, Alberta
NAUJU METŲ SUTIKIMĄ suren

gė šeštadieninės lietuvių mokyklos 
vadovės — E. Krausienė, J. Dubaus- 
kienė, J. Vyšniauskienė, M. Stakė- 
naitė. Švytinti Kalėdų eglutė išpuoš
toje salėje traukė vįsų dėmesį. L. 
Simunėlio stipri magnetofono juostos 
muzika kėlė jaunimo poras šokiams. 
Žvakių šviesoje buvo linkima vieni 
kitiems ir kitais metais kartu sutik
ti N. Metus. Savų šeimininkių pa
ruoštas valgių stalas buvo gausus ir 
įvairus. Svečiams, nebuvusiems 
ankstyvesniuose lietuvių parengi
muose, buvo proga pasigėrėti šeimi
ninkių sugebėjimais. Elv. Krausienė 
rūpinosi, kad visi atsilankiusieji 
jaustųsi savųjų aplinkoje. Al. Šukys 
pilstė šaltus gėrimus ir skaičiavo, 
kiek liks pinigų šeštadieninei mo
kyklai. Tiems, kurie šiemet nesura
do salės, teks laukti kitų metų, bet 
nebeišgirs “Lietuva brangi, mano 
tėvynė” dainos, padainuotos viešnios 
iš Vilniaus. Gaila, jaunimui neteko 
pašokti tautinių šokių ir parodyti 
svečiams skirtumą nuo eilinio N. 
Metų sutikimo bei duoti visam ren
giniui lietuvišką pobūdį. Loterijai 
savo darbo miniatiūrinį piešinį pa
aukojo p. Waldenn. Visos pajamos 
numatytos skirti tautinių šokių rate
liui.

VEDYBŲ 25 METU SUKAKTĮ pa 
minėjo P. ir Emilija Karpos (anks
čiau gyvenę Toronte). Jiems sugie
dota “Ilgiausių metų”. Ev. Amon ir' 
V. Kučinskienė susirinkusių vardu 
juos pasveikino ir įteikė prisimini
mui dovaną. Kor.

» i Visais kelioniųV EACENAS reikalais betkur 
a et m i \ pasaulyje skambinti
All Seasons Travel, B.D?----- --------------
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario mčr 1x3 «••• h v. r iki 7 v. y.

TO RON T©"
Hamiltoniškio “Gyvataro va

dovės G. Breichmanienės laiš
kas, rašytas Australijoje 1976. 
XII. 31, gautas “TŽ” redakcijo
je 1977. I. 14. Jame “Gyvataro” 
vardu ji sveikina visus Kanados 
lietuvius N. Metų proga ir 
džiaugiasi gražia išvykos sėkme. 
Australijos Lietuvių Dienos 
Melburne prasidėjo gruodžio 26 
d. ir baigėsi 31 d. banketu. Per 
6 dienas programa buvo labai 
plati, Įdomi, įvairi. Gruodžio 29 
d. buvo surengtas atskiras “Gy
vataro” koncertas Melburne. 
Pavyko labai gerai. Gyvatarie- 
čiai gražiai atstovauja Kanados 
lietuviams ir p a č i a i Kanadai. 
Po koncerto gyvatariečiai buvo 
pakviesti pas Australijos parla
mento pirm. Snedden. Pas ji 
praleido visą popietę besimau- 
dydami. Susidraugavo su dviem 
šeimininkų sūnum ir dukra. 
Specialus priėmimas buvo su
ruoštas Kanados konsulate Mel
burne. Konsulas D. S. Arm
strong visus apdovanojo ir 
džiaugėsi “Gyvataro” pasiseki
mu bei elgsena. Numatyti kon
certai — sausio 2 d. Melburno 
miesto parke, sausio 4 — Ade
laidėje. Žiūr. 1 psl.

Metinė “Atžalyno” popietė 
praėjo labai gražioj nuotaikoj 
gausiai susirinkusios visuome
nės dėka. “Atžalynas” su vi
som trim grupėm,..atliko meni
nę programą, stebint 400 asme
nų. Didelis ačiū už loterijos 
laimikius, mamytėm už skanius 
pyragus ir visiem, kurie taip 
nuoširdžiai nuolat prisideda 
prie lietuviško jaunimo veiklos. 
“Atžalynas” ypač dėkoja už au
kas: “Paramos” bankui, Prisi
kėlimo bankui, J. Strazdui, p.p. 
Drešeriam, p. Kudabai, O. Ind- 
relienei. “Atžalynas” pakvies
tas atlikti meninę programą 
“Tauro” parengime ir Lietuvių 
Namų Vyrų Būrelio parengime. 
Jis trečią karią dalyvaus tradi
ciniame renginyje “Baltic 
Night” Seneca College vasario 
26 d. Jaunimas nuo 6 metų am
žiaus kviečiamas Įsijungti į šo
kėjų arba muzikantų eiles “At
žalyne”. Kreiptis tęl. 667-8260.

TLM Šalpos Grupės “Daina” 
rinkliavoje 1976 m. gruodžio 19 
d. surinkta $374.50. Didesnę su
mą sudarė keliolikos asmenų au
kos. Malonu būtų jų pavardes 
paskelbti, tačiau valdyba, pla
čiau šį reikalą aptarusi, nu
sprendė išreikšti bendrą nuošir
džią padėką. Tikiuosi, kad tų as
menų pavardės metiniame “D” 
susirinkime bus įrašytos proto
kolam Dėkojame Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, ir vi
siems aukotojams už suteikimą 
gražesnių šv. Kalėdų pasiliku- 
siems seneliams ir ligoniams 
lietuviams Vokietijoje. M. F. Y.

Anelė ir Izidorius Gataveckai 
sausio 3 d. atšventė savo vedybų 
25-rių metų sukaktį. Jiedu daly
vauja charizmatinio būrelio 
veikloje, tad ir iškilmė buvo 
atitinkamo pobūdžio. Prie sa
lėje paruošto altoriaus-stalo Mi
šias atnašavo kun. Aug. Simana
vičius, o šalia jo sėdėjo sukak
tuvininkai ir jų vaikai. Toliau 
salėje sėdėjo giminės ir svečiai. 
Visi aktyviai dalyvavo Mišių au
koje ir bendrai giedojo. Po pa
maldų įvyko vaišės, paruoštos 
pačių sukaktuvininkų. Vyrų var
du sveikino V. Kolyčius, moterų 

— p. Kolyčienė ir įteikė dova
ną. Sukaktuvininkų vardu vi
siem padėkojo p. Anelė. Ji To
ronto lietuvių visuomenei žino
ma ypač kaip išradinga kulina
rijos specialistė. Pvz. jos buvo 
pagamintas kepinys Gedimino 
pilis, tortas Napoleonas ir kt. 
Meniški jos kepiniai (miškas, 
kelmas, beržo šaka, ežių šeima, 
žemuogių pintinėlė . . .) puošia 
Vilniaus paviljoną Karavano 
metu. Izidorius yra parketo 
grindų specialistas. G. A.

Aida R. Žiūraitytė ir David 
L. Hudson susituokė Sv. Bazili
jaus katalikų šventovėje sausio 
16 d. Jungtuvių apeigas atliko 
jaunosios studijų profesorius 
kun. R. Maddon, kun. P. Ažu
balis ir jaunojo klebonas kun. 
H. Waite (presbiterininkas). 
Vestuvinė puota įvyko Anapilio 
salėje, dalyvaujant abiejų su
tuoktinių giminėm ir bičiuliam. 
Pasakyta daug sveikinimo “kal
bų. Pranešėju buvo inž. J. Vi
limas iš Hamiltono. Jaunasis 
yra inžinierius, o jaunoji Aida 
studijuoja literatūrą ir ruošia
si /daktaratui.

Gimnazijos krepšinio varžy
bose šv. Mykolo gimnazijos pa
talpose pasižymėjo žaidėjai — 
R. Kaknevičius ir L. Rautinš. 
Pirmasis iškovojo 22 taškus, 
antrasis — 15. Jiedu žaidė Šv. 
Mykolo gimnazijos komandoje 
“Blue Raiders” prieš “Runny- 
mede Redmen”. “The Toronto 
Star”, aprašydamas šias varžy
bas I. 10 laidoje, pažymėjo, kad 
Šv. Mykolo gimnazijos koman
da tapo varžybų laimėtoja. Stip
riausia Ontario gimnazijų krep
šinio komanda “Oakwood Ba
rons” varžybose negalėjo daly
vauti, nes buvo išvykusi Vanku- 
verin dalyvauti kitose varžybo
se. Iš Ontario krepšinio koman
dose žaidžiančių lietuvių “Star” 
paminėjo Vytą Gatavecką 
(“Huskies” komandos), iškovo
jusį 16 taškų.

Jonė ir Vytas Vingeliai gau
siame savo giminių, bičiulių ir 
pažįstamų būryje Prisikėlimo 
■parapijos patalpose atšventė 25- 
rių metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, šv. Mišias atnašavo 
kun. Aug. Simanavičius. Iškil
mei Parodų salėje vadovavo su
kaktuvininkės brolis J. Grins- 
kis. Kalbėjo kun. Simanavičius, 
kuris iškėlė Vingelių, ypač Po
nios, veiklą parapijoje, pirma
sis pabrolys — J. Vaškela, duk
terų vardu — M. Kušlikienė ir 
bičiulių — P. Saplienė. Visiems 
nuoširdžiai padėkojo V. Vinge
lis. Sukaktuvininkai išaugino 
tris dukteris, kurios ir surengė 
šias iškilmes. Jos baigė Toronto 
Maironio mokyklą, gražiai kal
ba lietuviškai ir aktyviai daly
vauja jaunimo sambūriuose bei 
organizacijose. Vyriausioji yra 
sukūrusi lietuvišką šeimą. Juo 
maloniau tai pažymėti, nes pati 
J. Vingelienė yra gimusi Kana
doje. B.

Pašto tarifai nuo š.m. sausio 
1 d. pabranginti ir siuntoms 
antros klasės, kuria naudoja
si laikraščiai. Norintiems gauti 
“TŽ” pagreitintu būdu, t.y. pir
mąja klase, nuo š.m. sausio'l d. 
reikia mokėti $25 ($10 prenu
merata + $15 pašto išlaidos). 
Užsisakantiems oro paštu, rei
kia mokėti $30 ($10 prenume- 
lata -į- $20 pašto išlaidos).
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Aukos Tautos Fondui Toronte
1976 m. spalio 1 — gruodžio 31 dienomis

$300: P. šalna O.L.S.; $100: V. 
Dauginis; $75: Br. Mikšys; $50: St. 
Kėkštas, inž. V. Liuima, P. Meškaus
kas, Miško Gėlė, S. Savičius, S. Sta- 
siulis, adv. H. D. Steponaičiai, dr. E. 
Zubrienė, S40: C. K. Jonys; $30: S. J.

$25: Aloyzas Bričkus, R. L. Hirsh, 
V. O. Yurkai, J. Juodikis, dr. R. A. 
Karka, M. Kojelis, St Kuzmickas, 
Srauni Neris, P Šturmas, G. A. Tar
vydai, A. Vasiliauskas, J. A. Vaške- 
vičiai, E. Vitartas.

S20: V. J. Astrauskai, inž. B. Ba
ranauskas, R. Dirvelis, P. V. Dunde- 
rai, P. Guobys, Ir. Kaliukevičienė, 
J. B. Maziliauskai, M. Z. Putrimai, 
A. Rasčius, A Raudys, Juoz. Saba
liauskas, R. Sonda, B. J. Sriubiškiai, 
J. Vaškela, B. Vitkus.

$10: A. Arlauskas, B. A. Arūnas, 
P. N. Balčiūnas, V. Baleiša, P. Ba
ronas, J. Bartnikas, J. Barzevičius, 
S. Bubelienė, S. Gaidelis, E. K. Ga- 
liauskai, Br. Genčius, P. Grigaravi
čius, J. Inčiūra, B. S. Yokubynai, 
A. A. Jagėlos, J. Janulaitis, VI. Jo- 
cas, P. Jukna, A. Kairys, V. Karnila- 
vičius, Ip. Krasauskas, A. Kuzmars- 
kis, M. Račys, V. Ruslys, Jer. Saba
liauskas, B. Saulėnas, V. Sičiūnas, 
V. Ūsas, St. Varanka.

$8: M. Žemaitienė; $7: E. Rač
kauskienė.

$5: Iz. Antanaitis, A. Bartkus, Pov. 
Dambrauskas, Z. Daugvainienė, J. 
Drąsutis, M. Galinaitis, V. Genčius, 
Z. Kučinskas, D. Laurinavičius, V. 
Morkūnas, Z. Simonaitienė. Aid. Ski- 
landžiūnienė, A. Stančikas.

Brangiai sesutei

Gražinai Bulvičiūtei- 
Unguraitienei

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame sesutes BIRUTĘ 
STRAZDIENĘ, DANUTĘ LAZAUSKIENĘ, brolį 
KĘSTUTI ir jų šeimas bei gimines —

Viktoras ir Elena Dadydžiai

Dr. JONĄ ir DALIĄ MAURUKUS 
bei jų šeimą

A+A
broliui VYTAUTUI mirus,

nuoširdžiai užjaučiame —

A. S. Grigaliūnai A. A. Valadkos
A. P. Ščepavičiai V. V. Balsiai

Mūsų kredito unijos nariui
* a + a Aleksandrui Lapinui
mirus, jo žmonai VANDAI, sūnums ZIGMUI, RI
MUI, KĘSTUČIUI ir jų šeimoms nuoširdžią užuo
jautą reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito 

Unijos "Litas" valdyba

HETHERINGTON
Marius Rusinas <9 v r —

5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

Telefonai: 
743-0160 arba 233-3323
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

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

D tt| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS &ENC£
REALESTATE.

W. G.JJnJtLO 11 Hi it REALTOR

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v,r.— 12 v.p.p.
Narys “Better Business“ Biuro

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

$25: Anapilio Moterų Būrelis.
Agincourt, Ont.

$25: Ig. Stasiulis.
Brampton, Ont.

$25: V. F. Urbonai.
Concord, Ont.

$30: K. Kazilis.
Florida, U.S.A.

$80: B. B. Čepauskai.
Oshawa, Ont.

$10: Alg. Medelis.
Timmins, Ont.

S25: J. Slanina; $20: K. Jasaitis, 
Lehman, Paransevičius; $15: Nežino
mas; $10: V. Bernotas, A. Kamins
kas, M. Kuzmas, inž. V. Senkus; $5: 
P. Gaigalas, A. Mergelis, F. Paliliū- 
nas, L. Sargalis; S2: Aleknavičienė, 
P. Kasparaitis.

Iš viso 1976 m. aukų surinkta 
S16050.

Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. Taip pat nuoširdi padėka Z. 
Girnienei už talką perrašinėjant ma
šinėle, K. Jasaičiui už surinkimą 
aukų Timminse, L Sendžikienei už 
tautines juosteles, “Litho Art” spaus
tuvei už pagalbą spaudiniais.

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė,

6 Constance St., Toronto, M6R 1S4 
Tol. 535-9864

• Mes greičiau būsime linkę pa
siaukoti, jei atsiminsime, kad tėvy
nėje likusieji neša kur kas sunkesnę 
naštą negu mes ... J. ERETAS

KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkuriq sali sutvarkys

Tel. 531*4674

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

f a&/»**9 99<W9Į*9 9T ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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'tflsų laukiamas metinis TĖVIŠKĖS ŽIBURIU

vasario S, šeštadieni, ANAPILIO salėje

Baliaus pradžia — 7 v.v., 
meninės programos

— 7.30 v.v.

į Bilietai — $5.00, studentams — $2.50 (galerijoje); į 
išgaunami "T. Žiburių"administracijoje ir parapijose Į 
ŠĮ (sekmadieniais) po pamaldų. Stalus (po 10 asmenų); 
j rezervuoti"TŽ"administracijoj tel. (416) 275-4672.:

MONTREAT®

• Hamiltono mergaičių "Aido" choras, vad. sol V. Verikaičio, 
su specialiu repertuaru

• duetai — solistų Rimo Strimaičio ir Vaclovo Verikaičio 
(akompaniatorius — Jonas Govėdas)

• didžioji loterija (spalvota televizija, paveikslai, skulptūros, 
keramka ir t.t.)

• mažoji loterija (su įėjimo bilietais; "Napoleono tortas 
ir daug kitų dalykų)

• geras šokių orkestras

TORONTO"'
Anapilio žinios

— Šventovės statybai vykdomi pa
ruošiamieji darbai: užsakytas plie
nas, tariamasi dėl mechanikos ir 
elektros darbų vykdymo, nustatyti 
taškai naujos šventovės sienų.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $320: V. Cuplinskienė savo sū
naus a.a. Algirdo atminimui; $200: 
J. M. Žėkai, A. J. Kaziliai. Gerada
riams nuoširdi padėka

— Anapilio Moterų Būrelis šį sek
madienį no 11 v. pamaldų didžiojoje 
Anapilio salėje ruošia narėms su 
šeimomis priešpiečius. Trumpą pro
gramą atliks "Volungės” mergaičių 
vienetas. Visos narės su šeimomis 
kviečiamos dalyvauti.

— Praėjusį sekmadienį Anapily
je sudarytas skaučių būrelis “Aguo
nėlė”. Steigiama taip nat skautų ber
niukų skiltis “Dobiliukai”.

— Vasario 12 d. Anapilio salėje 
rengiamas parapijos chorui ir bingo 
darbuotojams uždaras pobūvis.

— Gavėnios metu vykdomos rink
liavos "Share Life” reikalu įvyko 
plataus masto apylinkės parapijų 
pasitarimas. Surinktos iš parapijų 
aukos skirstomos į tris dalis: Toron
to kunigų seminarijai, nepasiturin
čių kraštų šalpai, labdaros įstaigų iš
laikymui. Susirinkime dalyvavo pa
rapijų kunigai ir komitetų atstovai.

— šį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
r. už a.a. Gražiną Unguraitienę, 11 
v. už a.a. Oną Rutkauskienę ir a.a. 
Feliksą Gikį.

— Mirus Lietuvoje a.a. dr. Gra
žinai Unguraitienei-Bulvyčiūtei, nuo
širdi užuojauta velionės seserims, 
gyvenančioms Toronte — B. Straz
dienei. Danai Lazauskienei bei vi
siems artimiesiems. Specialios pa
maldos įvyko sausio 15 d. parapi
jos koplyčioje.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pamaldos — kas sekmadienį, 

9.30 v. ryto, su sekmadienio mo 
kykla.

— Pirmadieniais — choro repeti
cijos 7.30 v. v.

— Maldose prisiminkime savo li
gonius, ypač E. Balčiūnienę ir L. 
Manšą.

— Parapijos tarybos nutari m u 
pranešama, kad š. m. visuotinis me
tinis parapijos susirinkimas įvyks 
vasario 6 d., pradedant 9.30 v. ryto 
bendrom angliškom ir lietuviškom 
pamaldom; 10.30 v. r. iki 11 v. r. ka 
va, ir 11 v. r. visuotinis metinis pa
rapijos susirinkimas. Kiekvieno bal
suojančio nario dalyvavimas ne tik 
pageidautinas, bet ir būtinas. Tik pa
tys lietuviai gali užtikrinti lietuviš
kai cvangeliškai parapijai tęstinumą.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusio sekmadienio popietė

je buvo 230 dalyvių. Svečių knygoje 
pasirašė: Betty žyvatkauskas (“Glo
be & Mail” reporterė) iš Toronto, V. 
Tautkevįčienė iš Windsoro, A. ir T. 
Sckoniai iš Staynerio, J. Šarapnickas 
iš St. Catharines.

— LN biblioteka sausio 16 d. ga
vo vertingą 25 knygų dovaną iš Jur
gio Astrausko. Už tai ji dėkoja.

— Kūčios, Kalėdos ir N. Metai 
praėjo prie gražių eglučių. Joms sto
vus padarė aktyvus LN narys P. Ka
raliūnas. LN administracija jam yra 
dėkinga.

— Prie gražių Kūčių paruošimo 
daug prisidėjo J. Bubulicnė. LN ir 
Moterų Būrelis jai reiškia didelę pa
dėką.

— Praėjus šiltai vasarai ir šei
moms vėl susirinkus į pagrindines 
buveines, valgyklose valgančių lie
tuvių skaičius sumažėjo. Mažai jų 
beateina ir į “Lokio” svetainę. Dėlto 
pastaroji šiltų valgių (pietų ir vaka
rienės) žiemos metu nebegamins. Jei, 
atšilus orui, valgytojų atsiras, “Lo
kys” mielai jiems ir vėl patarnaus.

— LN Pensininkų Klubo metiniam 
susirinkime sausio 30, sekmadienį, 
3 v. p. p., bus renkama valdyba ir 
svarstomas įstatų pakeitimas. Daly
vaus ir “Horizon” inspektorius (val
džios atstovas). Klubo narių gausus 
dalyvavimas labai reikalingas.

— Buvo nusiskundimų kad LN sa
lės lietuvaičių mergvakariams yra 
perbrangios. Dabar tas reikalas per
žiūrėtas, ir lietuvaitėms salės labai 
atpigintos. Salių reikalu kreiptis į 
LN reikalų vedėją Aldoną Skilan- 
džiūnienę.

• įvairūs gėrimai, 
šilti valgiai, skanėstai į

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Vladą ir Leokadiją 

Nakrosius. atšventusius sausio 15 d. 
savo 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

— J naują KLK Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus valdybą 
įeina: B. Birctienė, B. Danaitienė. L. 
Jurėnienė. J. Kulikauskienė. A. 
Kuolienė, E. Lukošienė, B. Sapijo- 
nienė. B. Stabačinskienė. R. Simana- 
vičienė, B. Vaitiekūnienė ir I. Že
maitienė. Revizijos komisijon išrink
tos: D. Keršienė. B. Tamulionicnė ir 
R. Valickicnė.

— Choro repeticijos —- ketvirta
dieniais 7.30 v. v. Muzikos studijoje. 
Choro dalyviai užprašė Mišias ir reiš
kia užuojautą V. Melnykui. Lietuvo
je mirus jo mamytei Marijai Mclny- 
kienei. Sekmadienį, sausio 9, per 11. 
30 v. Mišias giedojo solo Algis Si
manavičius.

— R e I i g i niai pokalbiai suaugu 
siems — vasario 9, trečiadienį, Paro
dų salėje.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre- 
ėiauieniais, 4 v. p. p.. Parodų salėje. 
Kviečiami visi pensininkai.

— Berniukų c h o-r o repeticijos 
vyksta sekmadieniais 9.30 v. r. ir 
trečiadieniais 7 v. v. Muzikos studi
joje. Chorui vadovauja sol. V. Veri 
kaitis. Kuriems nepatogu dalyvauti 
repeticijose sekmadieniais, prašome 
repeticijas lankyti trečiadieniais.

— Parapijos raštinė ruošia 1976 
m. pajamų ir išlaidų bei asmeninių 
aukotojų sąrašus ir mokestinius pa
kvitavimus. Prašome visus iš anksto 
pranešti, jei kas nenorėtų, kad jo 
pavardė būtų skelbiama, arba pa
keistas adresas ar nėra gavęs aukų 
vokelių.

— Svarbios parapijai datos: kovo 13
— parapijos vakarienė: balandžio 3
— parapijos susirinkimas; kovo 27 — 
balandžio 3 parapijos rekolekcijos, 
kurias ves kun. Alfonsas Grauslys; 
balandžio 23—24 Komo Viesulo mc 
no darbų paroda; 1978 m. — parapi
jos 25 metų sukaktis. Parapijos ta
ryba jau pradėjo posėdžiauti, kad 
tinkamai būtų paminėtas šis didelis 
parapijos įvykis.

— Religinės pamokos jaunimui, 
kurios užbaigiamos Mišiomis, įvyks 
sausio 30 d., nuo 10 iki 12 v. ryto pa
rodų salėje. Tą dieną pef 10 v. Mi
šias giedos dainos vienetas "Volun
gė".

— Atvykę į Maironio mokyklos 
metinį vakarą sausio 22. šeštadienį, 
gali statyti automobilius Neilsono 
įmonės aikštėje nuo 6 v. v. iki 1.30 
v. r. Įvažiavimas — iš Gladstone g.

Mišios: šeštadienį, 8 v. r., už 
Emiliją Mcrkevičienę, užpr. J. B. 
Danaičiai: 8.30 v. už Kazimierą Trus
ką, užpr. M. Pečiulienė; 9 v. už Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienė; 9.20 v. 
už Antaną Daukšą, užpr. M. Daukšie
nė: 9.40 v. už Samušių šeimos miru
sius, užpr. O. Karaliūnienė; sekma 
dieni, 8 v. r., už Juliją Kacevičienę, 
užpr. J. K. Jankai; 9 v. už Eugenijų 
Kubeli. užpr, šeima; 10 v. už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekūnienė; 
11.30 v. už parapiją; 7 v. v. už Simą 
ir Oną Lesniauskus, užpr. A. Rano- 
nienė.

— Pakrikštytas Aras Mykolas, Ire
nos ir Leono Baziliauskų sūnus.

— Tėvas Benediktas Bagdonas, 
OFM, sunkiai serga šv. Juozapo li
goninėje.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
— našlės, 55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik į rimtus laiškus. Pridėti 
trumpą savo gyvenimo aprašymą. 
Siųsti “T. žiburių” administracijai, 
pažymint JUOZUI.

PRIVAČIAI PARDUODAMAS neto
li Lietuvių Namų atskiras 9 kamba
rių namas. Skambinti betkuriam tes
tamento vykdytojui telefonais: 766- 

‘3886, 532-4648 arba 534-1274 To
ronte. _____ ________________

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

"SPAUDOSBALIUS — vlŠŲ VAKARAS. DALYVAU

tradicinis toronto dKaironio mofiyfilos

matini/ ŠOKIU
įdomią meninę programa (dainos ir tauti
niai šokiai) atliks visų mėgstamas Toronto 
"Gintaras", gros geras orkestras "Muzika" 
bus loterija. Veiks Įvairių gėrimų bufetas su 
užkandžiais. Visus, vyresniuosius ir jaunimą, 
maloniai kviečiame atsilankyti, jaukiai pra
leisti laiką ir paremti lituanistinį švietimą.
Vakaro pradžia — 7 v., o meninės progra
mos — 8 v. Įėjimas — $4, studentams -- $2.

Tėvu komitetas

sausio 22, 
Šeštadienį 
Prisikėlimo 
parapijos salėje

n L -•*1 w
r t

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA kviečia visus atsilankyti į

Adrianos Jocytės iš Argentinos

i KOllCt OA-šokius I
zfy I -------- I •Sc'

Anapilio salėje 
sausio 29 
šeštadienį

7.30 valandą 
vakaro.

Gros orkestras "MUZIKA"

Bilietų kaina suaugusiems — $4.00, 
studentams ir pensininkams — $2.50 
(bilietai gaunami prie Įėjimo)

Lietuviu Namu Vyrai maloniai kviečia visus lietuvius dalyvauti
(f
t MeTIHMMC POBŪVYJE . » « 

šeštadienį, (» 
7 v. vakaro, Ž

LN Karaliaus % 
Mindaugo 

menėje
ĮĖJIMAS — $3.00, 
studentams ir Zjt

pensininkams — $2.00
Rengia — LN Vyrų Būrys

tautinių šokių grupė "Atžalynas", 
fe visų mėgstamas orkestras,

Ponioms ir panelėms įėjimas nemokamas.
Namų raštinėje, pas T. Stanulį ir LN vyrus

baras, turtinga loterija ir 
kitos staigmenos
Bilietai gaunami Lietuvių

IŠSKIRTINAI RETI FILMAI 
apie prievartinį Baltijos valsty
bių prijungimą 1940 m. prie 
Sov. Sąjungos ir priverstinio 
darbo stovyklą Latvijoje bus ro
domi sausio 23, sekmadienį, 4 v. 
p.p., Toronto Lietuvių Namuose. 
Abu filmai — po 30 min. ilgu
mo. Antrasis filmas pagamin
tas 1975 m. ir slaptai iš okupuo
tos Latvijos pergabentas Į Va
karus. Abu filmai yra parūpin
ti latvių “Dauguvos vanagai” 
organizacijos. Jie turi didelį 
pasisekimą ir keliauja po visą 
Kanadą. Jų rodymą L. Namuo
se rengia: Toronto L. Fronto 
Bičiuliai, ateitininkai, laikraštis 
“Speak Up”, LŽS Toronto sky
rius ir kviečia Toronto visuo
menę gausiai dalyvauti.

Sidabrinės “Varpo” sukakties 
minėjimas bus š.in. gruodžio 3 
d. L. Namuose. Tai iškilmei ruo
šiamas naujas repertuaras. Va
dovybė maloniai kviečia įsijung
ti naujus choristus ir buvusius 
varpiečius. Reikia daugiau bal
sų — ir vyrų, ir moterų. Repe
ticijos vyksta L. Namuose 7.30 
v. v.; pirmadieniais — mote
rims, antradieniais — vyrams.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais arba be jų mote
riai prie High Park požeminio sto
ties. Rami vieta. Tel. 762-7196.

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga praneša sa
vo nariams, kad žinomas lietu
vis fizikas ir finansinis žinovas 
G. Bėrius kalbės seminare tema 
“Investavimas energijos pramo
nėje”. Seminaras Įvyks Valterio 
Drešerio draudos agentūros pa
talpose, 3830S Bloor Street W., 
Etobicoke (šiaurinėje Bloor pu
sėje prieš Six Points Plaza) sau-, 
šio 28. penktadienį, 7.30 v. v. 
Prašome narius dalyvauti. V-ba

Žymiųjų smuikininkų D. Po- 
merancaitės-Mazurkevičienės ir 
Jurio Mazurkevičiaus religinis 
koncertas Įvyks St. James ka
tedroje vasario 8. antradieni, 
8.30 v.v. Rengia CBC radijas.

Kanados Lietuvių G y d y tojų 
Draugija sudarė naują valdybą: 
pirm. dr. A. Pacevičius, vice- 
pirm. dr. M. Arštikaitytė-Ulec- 
kienė, sekr. ir ižd. dr. S. Šal
kauskis, nariai — dr. A. Dikso- 
nas, dr. J. Sungaila. Ši draugija 
savo lėšomis remia lietuviškas 
institucijas, ypač Vasario 16 
gimnaziją. Dėlto ir metinis jos 
nario mokestis yra $80. Draugi
ja stengiasi Įjungti ir jaunes
niuosius medikus, gyvenančius 
Įvairiose Kanados vietovėse.

PALIKIMAS
Parduodami 104 akrai prie 
Magnetawan upės į šiaurę 
nuo Burkes Falls, Ont.

Skambinti
TOMUI SUNGAILAI

tel. 822-6256
Toronte

TOLI IR ARTUį
MMMMMMMWWMMMMwmW

“T. Žiburių” spaudos baliaus 
bilietai jau platinami. Juos ga
lima gauti *TŽ” administracijo
je arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. Jau daug stalų 
užimta, bet erdvioje Anapilio 
salėje jų dar yra. Jaunimui bi
lietai yra 50% pigesni. Spaudos 
baliuje dalyvaus daug jaunimo 
iš Hamiltono (vien aidiečių bus 
apie 50). Didžiojoj loterijoj yra 
stambių laimėjimų. Jų tarpe yra 
spalvota televizija, dail. A. Ta
mošaičio, dail. T. Valiaus, S. 
Jaškaus paveikslai ir žymiųjų 
mūsų keramikm kūriniai. Dail. 
T. Valius didelio formato pa
veiksle vaizduoja čiurlioniškas 
temas. Dail. A. Tamošaičio pa
veiksle atsispindi lietuviška nuo
taika ir stilius. Mažojoje loteri
joje taip pat bus vertingų lai
mikių, kurių dalis irgi jau su
telkta.

Gauta auka “T. Žiburiams” 
$60 iš duosniųjų spaudos rėmė
jų — Jonės ir Domos Kaunai- 
čių, taip pat iš Toronto skautų 
tėvii komiteto $25. Reiškiame 
nuoširdžią padėką.

“Varpo” choras, vadovauja
mas muz. J. Govėao, vasario 19, 
šeštadienį, koncertuos St. Ca
tharines, Ont., Vasario 16 minė
jime. Tai išvykai intesyviai ruo
šiamasi. Choristai prašomi da
lyvauti visose repeticijose: mo
terys — pirmadieniais, vyrai — 
antradieniais. Bendros repetici
jos — antradieniais (iš anksto 
susitarus). — Balandžio 16, At
velykio šeštadieni, L. Namuose 
“Varpas” rengia šokių vakarą ir 
koncertą. Jis kviečia visus tą va
karą skirti “Varpui” 
ti jo veiklą.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos komiteto rengtas N. 

Metų sutikimas praėjo sėkmingai. 
Atsilankė 250 žmonių. Vakarienė 
buvo ypač gera — šiltų ir šaltų val
gių pilnas švediškas stalas. Įvai
rus baras pakankamai visus aptar
navo. Pelno gauta $1810.

— N. Metų sekmadienį klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius gerai visiems 
išaiškino Mišių užprašymą. Parapi
joje yra užprašoma Mišių daug dau
giau, negu klebonas, būdamas vie
nas, gali atlaikyti. Didelė dalis už
prašytų Mišių yra perduodama AV 
parapijos arba Romos kunigams. As
muo, duodamas auką Mišioms, auko
ja savo darbą (uždirbant tuos dole
rius). Kas be didelių pastangų gau
na pinigus, to ir auka Mišioms turė
tų būti atitinkamai didesnė. Sekma
dieniais Mišios yra atnašaujamos už 
parapijiečius. Parapijietis Mišių me
tu gali turėti savo intenciją. Dievo 
malonė ir duosnumas nėra matuoja
mi žemės matais — kalbėjo klebo
nas.

— Mirė Vincas Vincas Kriščiūnas, 
88 m. amžiaus. Palaidotas iš mūsų 
parapijos sausio 11 d. S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— “Rūtos” klubo Kūčios gruodžio 

24 d. seselių namuose buvo labai 
įspūdingos. Dalyvavo per 30 asmenų. 
Tai viengungiai ir vienišos šeimos, 
kurios neturi artimųjų. Kalėdines 
maldas skaitė klubo narys kun. J. 
Kubilius. Kūčių stalo valgiai buvo 
grynai lietuviški ir gausūs. Po Kū
čių buvo giedamos kalėdinės gies
mės. Patalpos buvo iliuminuotos mė
lynų žvakučių šviesa. Jos priminė 
Betlėjaus naktį. Kūčios buvo ypa
tingai įspūdingos. Buvo ir tokių, ku
rie tik prieš daugelį metų Kūčias 
šventė Lietuvoje, tėvų namuose.

— Bernelių pamaldos pradėtos ka
lėdinių giesmių koncertu, kurį atli
ko parapijos choras. Mišias atnaša
vo kleb. kun. J. Kubilius. Šventovė 
buvo pilna žmonių. Atsilankiusieji 
parodė didelį duosnumą, nes suau
kojo per $1.000. Klebonas kun. J. 
Kubilius visus pakvietė į svetainę, 
kur prie stiklo vyno ir kitų vaišių 
dalijosi kalėdiniais sveikinimais bei 
linkėjimais. Daug buvo svečių iš 
kitų kolonijų. Svetainė buvo pilna 
žmonių.

— Kotryna Taujenienė-Daukšaitė 
netikėtai mirė sausio mėn. 4 d., 
kraujui išsiliejus smegenyse. Mirtis 
sutapo su jos gimtadieniu, baigiant 
87 metus. Gyveno Montrealyje duk- 
tės Stasės Danaitienės rūpestingoje 
šeimos globoje. Gedulingos pamaldos 
buvo atlaikytos AV šventovėje sau
sio 8 d., 10 v. r. Kūnas lėktuvu nu
skraidintas į Torontą. Palaidota iš 
Prisikėlimo parapijos šventovės 5v. 
Jono lietuvių kapinėse šalia savo vy
ro Juozo. Liko nuliūdę — duktė Sta
sė Danaitienė, vyras Antanas, vaikai 
Rūta ir Algis, Toronte — duktė Ade
lė Ledienė su sūnumis Rimu ir Al- 
miu.

— Sv. Onos Draugijos susirinki
mas — sausio 23, sekmadienį, po 
11 v. r. pamaldų seselių patalpose.

Arkiv. Jurgio Matulaičio 50 metų 
mirties sukaktis sueina sausio 27 d. 
Ta proga rengiamas minėjimas Auš
ros Vartų par. salėje sausio 30, sek
madienį, tuojau po Sumos. Bus se
selės Onutės Mikailaitės paskaita ir 
skaidrės iš Šv. žemės. Velionis yra 
žymus Lietuvos veikėjas, marijonų 
vienuolijos atnaujintojas ir N. Pr. 
Marijos seserų įsteigėjas. Vatikane 
ruošiamasi paskelbti jį palaimintuo
ju. Beatifikacijos byla dar nebaigta.

Sol. Gina čapkauskienė gruodžio 
24 d. Šv. Kazimiero šventovėje gie
dojo Bernelių Mišiose. Gruodžio 30 
d., sausio 1 ir 2 d.d. kanadiečių 
teatre davė tris koncertus, atlikda
ma žymiųjų kompozitorių klasiki
nius dalykus ir operų arijas. Visuose 
trijuose koncertuose dalyvavo daug 
žmonių. Sausio 15 d. ji dainavo Bal- 
timorėje radijo valandėlės metinia
me parengime-baliuje. Kovo 9 d. pa
kviesta į Otavą — metinį baltiečių 

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Res.: 256-5355

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

t k | I f ■ A J f ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A V MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6,0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nėkiln. 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 nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

vakarą parlamento rūmuose. A. A.
N. Metų sutikimas, rengtas AV 

par. komiteto, susilaukė gausių daly
vių — apie 250 asmenų iš Montrea- 
lio, Otavos ir kitų vietovių.'Dvi vieš
nios buvo iš okupuotos Lietuvos ir 
nemažas būrys kitataučių. M. Kaspe
ravičienė paruošė puikų, kulinariš- 
kai stilingą šaltų valgių stalą. Įėji
mas kainavo tik S7.50, jaunimui $5. 
Gaila tik, kad jaunimo buvo nedaug, 
nes jie suruošė atskirą N. Metų suti
kimą Laurentidų kalnų viešbutyje. 
Geriau būtų sutikti N. Metus visiems 
kartu. Buvo pasigesta įprastos N. 
Metų sutikimo programos, gražesnio 
salės papuošimo, geresnio orkestro. 
Trumpą sveikinimo žodį šaulių kuo
pos vardu tarė V. Sušinskas ir AV 
par. komiteto vardu — inž. Iz. Mališ- 
ka. Aplamai, nežiūrint mažų trūku
mų, N. Metų sutikimas buvo jaukus 
ir sėkmingas. Linkėtina tęsti šią 
iniciatyvą, kurioje reiškėsi šauliai ir 
AV par. komitetas, ir kitais metais.

I KLB Montrealio apylinkės val
dybą išrinkta K. Makauskienė, o ne 
Markauskienė, kaip per klaidą buvo 
paskelbta “TŽ”. ,

Pradėjo veikti šaulių biblioteka. 
Ji bus atidaryta kiekvieną sekma
dienį nuo 10 v. r. iki 12.30 v. p. p. 
Aušros Vartų salėje šaulių būstinės 
kambaryje. Bibliotekoje jau turima 
per 450 įvairaus turinio knygų. No
rintieji bibliotekos knygomis pasi- 
nauooti sąlygas ir smulkesnes infor
macijas gali sužinoti pas bibliotekos 
vedėją Ričardą Simaniūkštį tel. 766- 
1395. Be anksčiau bibliotekai paau
kotų R. Simaniūkščio 200 knygų, V. 
Kačergius paaukojo 35 knygas, J. 
šiaučiulis 50, P. Verikis ir S. Reutas 
91. Yra pasižadėjusių ir daugiau. 
Visi maloniai prašomi, kas turite at
liekamų dar nauootinų knygų, bet- 
kokio turinio lietuvių kalba arba ki
tomis kalbomis apie Lietuvą, ypač 
Lietuvos nepriklausomybės laikotar
pį, paaukoti jas šaulių bibliotekai.

Suinteresuoti lietuviškos knygos 
likimu prašomi kreiptis j bibliotekos 
vedėją arba kiekvieną L. K. Mindau
go šaulių kuopos valdybos narį.

J. šiaučiulis
“Lito” nariai galės pasidaryti savo 

šeimų foto portretus nemokamai. 
Tuo reikalu visiems jau buvo išsiun
tinėta trumpa informacija su kalė
diniu "Lito” biuleteniu. Belieka tik 
užsirašyti į eilę, kadangi fotografavi- 
masis turi būti atliktas vienos savai
tės laikotarpyje.' Vieno portreto ko
pija 8 x 10 colių bus duodamo ne
mokamai, o už papildomas kopijas 
arba mažesnio formato portretus, 
kas jų norės, teks mokėti patiems. 
Užsakymus bus galima įteikti maž
daug po mėnesio laiko, atsiimant 
pirmąją portreto kopiją.

Patartina “Lito” nariams nenutęs- 
ti užsirašymo laiko fotografuotis, 
ypač tiems, kurie dirba ir betkuriuo 
laiku atvykti negali, šeima supran
tamas kiekvienas savarankiškai gy
venąs "Lito” narys. Portretų pavyz
džiai yra išstatyti abiejuose “Lito” 
skyriuose.

Fotografavimas bus atliekamas 
profesijonalų fotografų vasario 15- 
19 d.d. laikotarpyje seselių patalpo
se 3 v.p.p. — 8 v.v. šiokiomis die
nomis ir 10-5 v.v. šeštadienį. Užsi
rašyti į eilę fotografuotis tel. 766- 
5827.

“Litas” 1976 m. pradėjo su $6,- 
211,064.67 ir užbaigė su $6,848.092.07 
balansu. Taigi metų laikotarpyje pa
didėjo $637,027.40 arba 10.2%. 1976 
m. pelnas — $16,111; 1975 m. pel
nas — $7,773.96. Pr. R.

PADĖKA
Sąvo ir žmonos vardu nuoširdžiai 

dėkoju klebonui kun. dr. F. Jucevi
čiui ir visiems mūsų bičiuliams, ma
ne gausiai lankiusiems ligoninėj ir 
namuose. Dėkoju už jų nuoširdžius 
linkėjimus, kurie man palengvino 
pergyventi sunkią operaciją. Taip 
pat nuoširdus ačiū už dovanas ir gė
les. Jūsų nuoširdumo mes niekados 
neužmiršime.

Antanas ir Teofilė Šmitai


