
Įj I ĖVISKFS ŽIBURIAI ”~T T II E LIGHT S___ OF H O M E L A ND
Nr. 10 (1413) 1977 KOVAS-MARCH 10 • LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672

Kanapinis atvažiavo...
Spalvingos yra mūsų liaudies tradicijos, apimančios beveik 

visą buitinį žmogaus gyvenimą — šventes, metų laikus, vestuves, 
krikštynas, pakasynas ir 1.1. Neaplenkia jos nė Gavėnios, ypač 
Užgavėnių. Jose atvyksta Kanapinis, susiremia su Lašininiu, jį 
nugali ir paskelbia pasninko metą — Gavėnią. Tai spalvingas, 
folkloriškas moralinės - religinės idėjos pabrėžimas bei primini
mas. kad atėjo rimties metas. Mūsų liaudis ištisus šimtmečius į 
tai žiūrėjo su nuoširdžiu rimtumu. Gavėnia buvo savitardos metas, 
kai žmogus turėjo susilaikyti nuo viliojančio valgio, šokių, alko
holio. įprastų pasilinksminimų. Ir tai buvo savaime suprantamas 
dalykas — niekas nekvestionavo Gavėnios prasmės, nes tai buvo 
jau šimtmetinė tradicija, susieta su dorinio bei religinio gyvenimo 
rimtumu. Žmogaus kančia atsispindėjo Kristaus kančioje, kuri 
baigiasi galutine pergale. Tai prasmingas kelias, kuriuo ėjo didžio
ji mūsų tautos dalis. Jį neigė, kritikavo tiktai antikrikščioniškai 
nusiteikę elementai, nenorėję ar nesugebėję įžvelgti senosiose 
tradicijose pozityviosios prasmės. Jie buvo paveikti ateistinių, 
pozityvistinių, liberalinių idėjų, kurios kalbėjo neva didesnės švie
sos vardu, bet nesugebėjo duoti tautai dorinės bei moralinės atra
mos. Nežiūrint visų bandymų, lietuvių tauta išliko ištikima krikš
čioniškajai tradicijai net ir šiandieną, kiek dabartinės sąlygos 
leidžia.

Kaip tie .krikščioniškieji papročiai dabar atrodo Lietuvoje, 
iš šios Atlanto pusės sunku įžvelgti, nes žymi dorinio bei religinio 
gyvenimo dalis yra tarytum pogrindyje, nerodoma. Į tuos papro
čius iš arti galima žvelgti išeivijos gyvenime. Pastarasis yra mūsų 
tautos gyvenimo tęsinys. Nors jį stipriai veikia svetima aplinka, 
tačiau per ištisą šimtmetį krikščioniškai lietuviškos tradcijos ne
išnyko. Daugelio ištikimų šeimų dėka jos išsilaikė ligi mūsų dienų. 
Tai tradicijai priklauso ir Gavėnia. Ji tebėra respektuojama lietu
vių kolonijose kaip dvasinės rimties metas. Organizacijos nerengia 
įprastinių šokių vakarų, daug kas susilaiko nuo alkoholio, nuo 
rūkymo ar panašių dalykų. O jeigu ir nesusilaiko, tai bent pagal
voja, kad Gavėnios metu reikėtų susilaikyti ... Be to, Gavėnioje 
rengiamos rekolekcijos, suintensyvinamas religinis gyvenimas. 
Šeimos jaučia reikalą atkreipti dėmesį į savitvardą, uolesnį daly
vavimą religiniame gyvenime. Tai sveikos tradicijos ženklai. Tuo 
tenka tik gėrėtis ir linkėti, kad krikšioniškoji tradicija nepradėtų 

, silpnėti O pavojus yra! Svetimos įtakos veikia ne tik pasauliečius, 
bet ir dvasios vadus. Kaikur jau matyti šiokio tokio svyravimo. 
Atsiranda viena kita grupė, kuri ryžtasi laužyti šimtmetinę Gavė
nios tradiciją ir rengti balius bei šokius. Nors tai tėra tautos 
papročių sritis, bet niekas neužsitarnauja garbės vainiko, laužy
damas prasmingas krikščioniškos tautos tradicijas.

Jei Gavėnia yra rimties metas, tai reikia ta rimtimi ir gyventi. 
Juk per metus prisibaliavojam. prisišokam, prisidainuojam. Tad 
tebūnie Gavėnia dvasinės atgaivos metas, įgalinąs pasitraukti iš 
kasdieninės rutinos ir susitelkti ties esminėmis gyvenimo verty
bėmis, ties moralinėmis bei religinėmis problemomis. Jos dažniau
siai yra giliai asmeninės, ir niekas kitas jų neišspręs, jei pats 
nerasi sprendimo. Kiti gali padėti, bet esminė atsakomybė tenka 
pačiam. Viena tokių regimų problemų yra alkoholis. Sakoma, kad 
okupuotoje Lietuvoje žmonės geria degtinę stiklinėmis, skandin
dami tuo būdu savo rūpesčius. Išeivija taip pat nepasižymi blaivy
be. Vysk. M. Valančius, tas didysis blaivybės apaštalas, turėtų daug 
darbo ir išeivijoje. Jisai stebėtųsi išeivijos dvasios vadų dėmesio 
nekreipimu į alkoholio problemas. Jis taip pat stebėtųsi mūsų 
organizacijų centrų abejingumu moralinėje srityje. Jis turbūt pa
judintų ir sakyklas, kurios nedrįsta prabilti tais klausimais. Kai 

* asmenų ir tautos gerovė reikalauja, turi prabilti visi tie. kurie yra 
įpareigoti budėti. Menkas yra menas plaukti pasroviui į prarają, 
bet didelis menas yra susiorientuoti migdančiame pavojuje ir 
išdrįsti pasakyti tai, kas būtina, gelbėti tai, kas dar neprarasta. 
Tai Kanapinio misija — nugalėti patogiai įsitaisiusį nutukusį 
Lašininį ir parodyti, kad asmeninio ir tautinio išlikimo laidas yra 
ne išlepimas, o savitvarda, ne sveikos tradicijos laužymas, o jos 
išlaikymas.

DVI DIENAS MADRIDE POSĖDŽIAVO TRYS DIDŽIŲJŲ V. EUROPOS 
kompartijų vadai: Italijos — E. Berlinguer, Prancūzijos — G. 
Marchais, Ispanijos — S. Carrillo. Nors kompartija Ispanijoje 
tebėra nelegali, vyriausybė davė sutikimą neviešiems trijų vadų 
pokalbiams ir parūpino apsaugą. Šiuo pasitarimu, atrodo, buvo 
norėta sustiprinti ispanų kompartijos vado S. Carrillo poziciją, 
nes augščiausiasis Ispanijos teismas netrukus turės padaryti galu
tinį sprendimą komunistų partijos legalizavimo klausimu. Spau
dos konferencijoje S. Carrillo užėmė griežčiausią liniją Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų atžvilgiu, pripažindamas, kad tiems kraš
tams trūksta demokratijos. Prancūzas G. Marchais sovietinį komu
nizmą vertino teigiamai, reikšdamas viltį, kad ateityje socialistinė

Tarptautinės organizacijos 
“Amnesty International’’ par
lamentinės Kanados grupės pir
mininkas senatorius P. Yuzykas 
nori, kad premjero P. E. Tru
deau vyriausybė kreiptųsi į So
vietų Sąjungos vyriausybę ir 
pareikalautų išleisti iš kalėjimo 
sergantį biologą dr. S. Kovalio
vą. “Amnesty International’’ 
pranešimu. Vilniuje 1975 m. 
nuteistas dr. S. Kovaliovas bu
vo uždarytas Permės kalėjime, 
šiauriniame Urale. Jis yra rei
kalingas vidurių operacijos, 
kuri lig šiol nebuvo padaryta. 
Simptomai įtaigoja, kad dr. S. 
Kovaliovas serga vėžiu, bet ka
lėjimo administracija neleidžia 
jo operuoti. Už reikalavimą me
dicininės pagalbos jis buvo nu
baustas 27-niom parom izoliato
riuje. Be operacijos dr. S. Ko
valiovas negalės pakelti septy- 
nerių metų kalėjimo. Sen. P. 
Yuzykas norėtų tiesioginės 
premjero P. E. Trudeau ape
liacijos, bet jos nesitiki sulauk
ti. Dėlto jis žada kreiptis į už
sienio reikalų min. D. Jamieso- 
ną ir dr. S. Kovaliovu papildyti 
Helsinkio konferencijos pažei
dimų sąrašą.

Ontario teisingumo min. R. 
McMurtry pokalby su Belleville 
studentais pasisakė už marijua- 
nos vartojimo legalizavimą, mo
tyvuodamas faktu, kad teismai 
yra perkrauti tokiomis bylomis 
ir kad jos dažniausiai baigiasi 
išteisinimu arba labai nežy
miom finansinėm bausmėm, 
šią mintį jis pakartojo ir žurna
listams. Federacinė vyriausybė 
marijuanos vartojimą esą turė
tų išbraukti iš kriminalinio Ka
nados kodekso. Tada ją būtų 
galima pardavinėti specialiose 
Ontario vyriausybės kontroliuo
jamose krautuvėse, kaip kad 
dabar daroma su alkoholiu. To
kiam R. McMurtry sumanymui 
pritarė didžiausias Kanados 
dienraštis “The Toronto Star”, 
bet prieš jį griežtai pasisakė 
tabloidinis dienraštis “Toronto 
Sun”. Susilaukęs kitų ministe- 
rių, nuostabos, R. McMurtry tei
sinasi liežuvio slystelėjimu, dėl 
kurio jis buvo neteisingai su
prastas žurnalistų. Dabar jis 
teigia, kad su marijuanos varto
jimu reiktų kovoti pagal Kana
dos įstatymą arba jį panaikinti, 
jeigu tokia kova nėra vedama.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio salėje vasario 20 dieną. Iš kairės: gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, dail H. žmuidzinienė, dail. VI. žilius, pasakęs pagrindinę kalbą, p. žiliuvienė Nuotr. Vyt. Maco

Lituanistiniai kursai Vilniuje
Sielojantis lietuvybės ateiti

mi, iškyla įvairių sprendimų, 
kurių eilėje yra ir lituanistiniai 
kursai Vilniaus universitete. I 
juos kviečia propagandiniai 
“Tėviškės” draugijos pareigū
nai ir sudaro visai neblogas 
ekonomines sąlygas jaunimui, 
pasiryžusiam lankyti tuos kur
sus ištisas 6 savaites. Išeivijos 
lietuviai žiūri į juos labai ne
vienodai. Vieni juos smerkia 
kaip grynai propagandinį lizdą 
išeivijos jaunimui indoktrinuo- 
ti bei infiltruoti, kiti giria kaip 
lietuvybės gelbėtoją ir skatina 
jaunimą juo pasinaudoti. Tie 
du požiūriai susidarė stebint iš 
tolo minėtu kursų veiklą bei 
remiantis daugiai| samprotavi
mais nei konkrečiais duomeni
mis, nes jų programa niekur ne
skelbiama. Buvusių kursų da
lyvių pasakojimai daugeliu at
veju pasirodė migloti, apgaub
ti gana šviesiu šydu, lyg ir tei
sinančiu vieno ar kito studen
to žygį į Vilniaus kursus. Paga
liau Vakarus ir “TŽ” pasiekė 
1976 m. vasaros kursų progra
ma. Iš jos aiškiai matyti, kas 
ten dėstoma ir kokių žmonių.

Paskaitų temos
Visų pirma reikia pripažinti, 

kad programa sudaryta jau 
brandaus amžiaus ir išsilavini
mo jaunimui. Pvz. įrašytos to
kios paskaitos: “Lietuvių kalbos 
kilmė” — prof. V. Mažiulis, 
"Lietuviu kalbos turtingumas 
ir grožis’” — doc. J. Pikčilin- 
gis, “Senosios lietuvių literatū
ros bruožai” — doc. A. Jovai
šas, “Lietuviškų knygų istori
jos bruožai” — doc. G. Raguo- 
tienė, “Lietuvos gamtos pa
minklai" — prof. C. Kudaba 
(atšaukta). “Lietuviu vardyno 
tyrinėjimai” ’”— filol. m. kand. 
A. Vanagas, “Baltų kalbu tyri
nėjimai" — doc. J. Kabelka, 
“Lietuvių tautosakos savitu
mas ir meninė vertė” — prof. 
D. Sauka, “Lietuvių kalbos ak
centologija” — doc. A. Pup
kis, “Lietuvių kalbos dialektolo
gija” — prof. Z. Zinkevičius, 
“Lietuvių kalbotyros laimėji
mai” — prof. Z. Zinkevičius, 
“Lietuvių kalbos sintaksė” — 
doc. J. Žukauskaitė, “Naujoji 
lietuviu dramaturgija” — filol. 
m. daktaras J. Lankutis, “Vil
niaus senamiesčio architektūra” 
— doc. R. Batūra, “Lietuvių 
kalbos morfologija" — vyr. 
dėst. K. Ambrasas, “Lietuvių 
kalbos istorijos bruožai” — 
prof. J. Palionis, “Lietuvių kal
bos tyrinėjimai Lietuviu kal
bos ir literatūros institute” — 
Mokslu Akademijos narys ko- 
resp. K. Ulvydas. “Lietuvių kal
bos leksika” — doc. E. Jakaitie
nė, “Dabartinė lietuvių proza” 
doc. E. Bukelienė ir kt.

Iš suminėtų paskaitų bei dės

tytojų matyti, kad kursams pa
rinkti rimtai pasiruošę asme
nys. Pasiklausyti jų būtų labai 
naudinga ne tik išeivijos jauni
mui, bet ir visiems, kurių lie
tuvių kalbos mokėjimas ir ži
nojimas yra labai riboto lygio. 
Jei visos Vilniaus kursų paskai
tos būtų tokios, kąh> ką tik su
minėtos, nebūtų ‘jčriėkaištų, nes 
jos ribojasi grynai lituanistika, 
kurios išeivijos jaunimui la
biausiai reikia.

Deja, yra kita medalio pusė, 
kuri pozityviąją Vilniaus kursų 
dalį aptemdo jau nebe moksli
nėm miglom. Programoje ma
tyti grynai propagandinės, ko
munistinės indoktrinacijos pa
skaitų, prikaišiotų beveik kiek
vienos dienos tvarkaraštyje. Ir 
taip šalia rimto dėstytojo išny
ra sovietinis propagandistas. 
Štai faktai.

“Filosofinės” paskaitos
Jau trečią kursų dieną (1976. 

VII. 7) atsiranda kulto reikalų 
įgaliotinis K. Tumėnas, kurio 
paskaitos ar pašnekesio tema: 
“Religijos ir bažnyčios padėtis 
Tarybų Lietuvoje”. Tai Mask
vos patikėtinis vykdyti religijos 
persekiojimui Lietuvoje. Jis 
pats yra ateistas, žymus komu
nistų veikėjas, kuriam pavesta 
tvarkyti religinius reikalus. 
Kaip ir savo rašiniuose, taip ir 
kursuose jis kalba apie sovieti
nę konstituciją, teikiančią sąži
nės laisvę, kuri praktiniame 
gyvenime tapo žiauriu perse
kiojimu. Argi iš tokio žmogaus 
galima laukti objektyvaus padė
ties nušvietimo? Kodėlgi nelei
džiama tuose kursuose prabilti 
persekiojamam vysk. J. Stepo
navičiui arba vysk. V. Sladkevi
čiui? Jie galėtų pasakyti tiesų 
žodį apie religinę būklę, bet so
vietinė “laisvė” laiko juos na
mų arešte.

Sekančios dienos programoje 
(1976. VIII. 8) įrašyta doc. E. 
Meškausko paskaita “Filosofi
jos mokslas Tarybų Lietuvoje”. 
Iš jo “filosofijos” sklinda mask- 
vinis marksizmas, nuo kurio 
kenčia visa Lietuva. Jo paskai
ta nebuvo lituanistinė, o tik 
propagandistinė-marksistinė. Ki
taip ir negalėjo būti, nes Euge
nijus Meškauskas jau 1926-1930 
m. buvo komjaunuoliu, o 1927- 
1931 m. studijuodamas Kauno 
universitete buvo vienas iš 
marksistinės draugijos “Auro
ra” organizatorių. Sovietinės 
okupacijos metu jis tapo mark
sizmo-leninizmo dėstytoju Vil
niaus un-te (1944-1947). Nuo 
1947 m. tapo filosofijos kated
ros dėstytoju, o nuo 1956 m. — 
jos vedėju. Jam iškilti padėjo 
įsirašymas nariu į Sov. Sąjun
gos kompartiją 1951 m.

Tvarkaraštyje įrašyta ir prof. 
J. Merkio paskaita “Lietuvių 

tautos kova už socialinę ir na
cionalinę laisvę”. Tema skamba 
tautiškai, bet savo turiniu ji 
buvo tokia pat marksistinė, 
kaip ir kitos. Kas per vienas ta
sai prof. J. Merkys? Apie jį ži
nių neteikia nė enciklopedijos. 
Galbūt tai tvarkaraščio klaida. 
Yra žinomas socialiniu temų is
torikas Vytautas Merkys, kuris 
dalyvavo Lietuvos “istorijos” 
rašyme bei jos klastojime. Ir jo 
paskaita negalėtų būti kitokia.

“Istorinės” paskaitos
Kursų tvarkaraštyje įrašytas 

ir “istorikas” J. Jurginis, už
tempęs Lietuvos istoriją ant so
vietinio kurpalio. Jo paskaitos 
tema — “Lietuvos feodalinės 
valstybės bruožai”. Ir čia. kaip 
savo raštuose, jis dėstė grynai 
marksistini-sovietini požiūrį, 
kaip to reikalauja Maskva. Nu
silenkti pastarajai J. Jurginiui 
nebuvo sunku, nes jis jau savo 
jaunystėje buvo komjaunuoliu 
Ukmergėje, 1928-1940 m. kom
partijos nariu Panevėžyje ir 
Kaune. Suimtas 1929 m. ir nu
teistas ketveriem metam kalė
jimo. Kurį laiką (1939. IV-XII) 
yra gyvenęs JAV-se. Sovietinė
je okupacijoje yra pagarsėjęs 
kaip Lietuvos istorijos klastoto
jas.

Neužmirštas nė istorikas doc. 
Robertas Žiugžda. Jis išeivijos 
moksleiviams bei studentams 
kalbėjo tema “1940 metai Lie
tuvoje”. To laikotarpio neper- 
gyvenusiem jaunuoliam jis te
galėjo kalbėti apie “buržuazinį 
nacionalizmą”, jo “vergiją” ir 
sovietinį “išlaisvinimą”. Ir tai 
nieko nuostabaus! Juk sovieti
nis dėstytojas kitaip kalbėti ir 
negali. Be to, jis yra komparti
jos narys nuo 1946 m., baigęs 
Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerijos augštąją diplo
matinę mokyklą, 1955-1965 m. 
dirbęs partijos aparate, 1965- 
1968 m. buvęs “Moscow News” 
korespondentu JAV-se.

Į lituanistikos dėstytojų gre
tas įrikiuotas ir V. Kazakevi
čius, pagarsėjęs komunistine 
propaganda “Gimtajame Kraš
te”, ryšių su užsienio lietuviais 
komitete. Jo tema kursuose: 
“Kultūriniai Tarybų Lietuvos 
ryšiai su užsienio lietuviais”. 
Tai sritis, kur paskaitininkas 
galėjo piršti vadinamąjį “bend
radarbiavimą". kreipiamą sovie
tine linkme. Antra jo paskaita 
buvo “Užsienio lietuvių kultū
ros tyrinėjimai Tarybų Lietu
voje”. Ir čia toji “kultūra” te
buvo daugiausia užsienio lie
tuvių komunistų menkaverčiai 
kūriniai.

įvairūs renginiai
Taip atrodo lituanistinių Vil

niaus kursų dalis, skirta sovie-
(Nukelta į 6 psl.) 

demokratija bus patobulinta. • 
Italas E. Berlinguer pabrėžė 
Sovietų Sąjungos laimėjimus, 
bet kritikavo diktatūros apraiš
kas. Aiškus žmogaus teisių lau
žymo pasmerkimas nebuvo pa
darytas. Vietoj jo vakarietiškų
jų kompartijų vadai paskelbė 
europinio komunizmo dogmą. 
Su šios dogmos paskelbimu ko
munizmas dabar suskilo į tris 
dalis — sovietinį, kinietišką ir 
europinį. Tuo pačiu metu Bul
garijoje tarėsi augštieji Sovie
tų Sąjungos. Lenkijos, R. Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Veng
rijos, Bulgarijos. Rumunijos, 
Kubos ir Mongolijos komparti
jų pareigūnai. Spėjama, kad jų 
dėmesio centre buvo kova su di
sidentais, pasiruošimas Belgra
do konferencijai.

SUSITIKO SU V. BUKOVSKIU
Prez. J. Carteris Baltuosiuo

se Rūmuose įvykusiame susiti
kime su disidentu Vladimiru 
Bukovskiu pažadėjo ir ateityje 
nevengti pareiškimų, ginančių 
žmogaus teises. Pokalbin) kuris 
truko 10 minučių, nebuvo įsi
leisti žurnalistai ir fotografai. 
Šis susitikimas betgi yra isto
rinis jau vien dėlto, kad tokio 
žingsnio neišdrįso padaryti bu
vęs prez. G. Fordas, kai Vašing
tone viešėjo rašytojas A. Solže- 
nicinas. Pastarasis dabar gyve
na Vermonto valstijos Caven
dish miestelyje, savo nuosavybę 
apsitveręs augšta tvora. Jos 
tikslas — apsaugoti jį ir jo šei
mą nuo sovietų agentų bei 
jiems palankių asmenų provo
kacijos.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Disidentų grupė, sekanti Hel

sinkio konferencijos pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje, suren
gė spaudos konferenciją Mask
voje. Dalyvių eilėse buvo J. Sa- 
charovienė, buvęs gen. mjr. P. 
Grigorenka, elektroninių skai
tytuvų mokslininkas V. Turči- 
nas ir žydų aktyvistas V. Sle- 
pakas. Trūko dviejų suimtųjų 
— grupės vadovo J. Orlovo ir 
poeto A. Ginzburgo. Likusie
ji grupės nariai žadėjo tęsti sa
vo kovą už žmogaus teises, 
skelbti Helsinkio nutarimų pa
žeidimus. Žurnalistams išdalin
tame rašte teigiama, kad Sovie
tu Sąjungos kompartijai di
džiausią rūpestį kelia žmo
gaus teisių sąjūdžio stiprėji
mas, kuris gali baigtis bendro 
fronto sudarymu su satelitiniais 
kraštais. Be to, sąjūdis jau pra
deda susilaukti paramos ir iš 
vakarietiškų kompartijų Euro
poje. Antrasis raštas pabrėžė 
grupės solidarumą su Čekų ir 
slovaku kova. Disidentas Vladi
miras Borisovas, išleistas iš psi
chiatrinės ligoninės Leningra
de, skelbia, kad jam laisvę atne
šė viešoji pasaulio opinija. įvai
riose psichiatrinėse ligoninė
se jis buvo kankintas net devy
nerius metus. Laikraštis “Izves- 
tija”, puldamas disidentus, ap
kaltino juos špionažo ryšiais su 
amerikiečių ČIA žvalgybos 
agentūra.

TRIUKŠMAS RĖL FESTIVALIO
Venecijoje šią vasarą įvyks 

meno festivalis, rengiamas kas 
dveji metai. Iš rengėjų komite
to pirmininko pareigų pasitrau
kė socialistas C. R. di Meana, 
protestuodamas prieš Sovietų 
Sąjungos ambasadoriaus N. Riz- 
jovo kišimąsi į festivalio reika
lus. N. Rizjovas phgrasino at
šaukti oficialų sovietų ir sate

litinių kraštų dailininkų dalyva
vimą, jei festivalin bus įsileisti 
disidentų dailininkų darbai iš 
Sovietų Sąjungos ir jos įtakoje 
esančių R. Europos šalių. Fes
tivalio rengėjai taipgi yra su
planavę pravesti diskusijas žmo
gaus teisių klausimu. Ambasa
dorius N. Rizjovas pareiškė, 
kad jo statomų reikalavimų at
metimas gali turėti liūdnų pa
sekmių kultūriniams Sovietų 
Sąjungos ir Italijos ryšiams. Sis 
incidentas kilo *tokiu metu, kai 
Italijos kompartijos vadas E. 
Berlinguer Madride pasisakė už 
europinį komunizmą ir vakarie
tiškųjų kompartijų savarankiš
kumą. Festivalis gali sukelti pir
mą viešą susikirtimą tarp sovie
tinio ir europinio komunizmo 
vadų. Italijos kompartija ragi
na festivalio rengėjus tęsti or
ganizacinį darbą ir ignoruoti 
betkokį išorinį kišimąsi.

ŽEMES DREBĖJIMAS
Rumunijos sostinę Buchares- 

tą nusiaubė stiprus žemės dre
bėjimas, nušlavęs beveik visą 
senamiestį. Prez. N. Ceausescu, 
nutraukęs viešnagę Nigerijoje 
ir atidėjęs numatytą susitiki
mą su Ispanijos karalium J. 
Carlos, paskelbė tautinės ne
laimės stovį. Bucharestan buvo 
atsiųsti tūkstančiai karių namų 
griuvėsiams tvarkyti. Spėjama, 
kad tokių sugriautų namų yra 
apie 30.000. Tikslus aukų skai
čius tebėra nežinomas, bet žu
vusių jau suskaičiuota apie 600, 
sužeistų — apie 3.000. Rumuni
jos vyriausybė kreipėsi į užsie
nio valstybes, prašydama para
mos pasauliniu mastu. Penkias 
minutes trukęs žemės drebėji
mas buvo jaučiamas Italijoje, 
Graikijoje, Bulgarijoje, Jugo
slavijoje. Austrijoje ir net So
vietų Sąjungoje, tačiau žalos 
tuose kraštuose nepadarė.

BANDĖ NUSIŽUDYTI
V. Berlyno Spandau kalėjime 

bandė nusižudyti buvęs A. Hit
lerio įpėdinis Rudolfas Hessas, 
persipjaudamas rankų gyslas. 
Nuernbergo teisme jis bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos. Kalėjime yra uždarytas nuo 
1941 m. pabėgimo Britanijon ir 
dabar jau turi 82 metus am
žiaus. Nuo 1966 m. R. Hessas 
yra vienintelis kalinys Spandau 
kalėjime, kurį tvarko buvusieji 
sąjungininkai — amerikiečiai, 
britai, prancūzai ir sovietai. Va
kariečiai jau seniai nori jam 
dovanoti bausmę, bet tokiai 
minčiai nepritaria sovietai. Bu
vęs ginklavimosi min. Albertas 
Speeras atlikęs 20 metų baus
mę, neseniai išleido slaptą 
Spandau kalėjimo dienoraštį. 
Jame paliečiami ir lietuviai sar
gybiniai, su kuriais A. Speerui 
teko susidurti Nuernbergo ka
lėjime 1947 m. pradžioje. Jie 
vokiečius nustebino savo nuo
širdumu. atidarydami vienučių 
duris, leisdami susitikti su ki
tais kaliniais. Kartų prisimini
mą paliko tik vienas lietuvis, 
kumščiu smogęs A. Sperrui į 
veidą pro durų langelį. Šio in
cidento, vienintelio visoje kali
nimo istorijoje, A. Sperras ne
pranešė kalėjimo vadovybei, 
nes tas lietuvis buvo netekęs sa
vo krašto ir galbūt net savo Sei
mo. Už rankos pakėlimą prieš 
kalinį jam grėsė atleidimas iš 
Minėtieji lietuviai, matyt, pri
klausė amerikiečių sudarytai 
sargybų kuopai.



Tėviškės žiburiai2 psl.

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 

Telefonas 275-4672
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai" 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $10.00, pusmetinė—$6.00. Rėmėjo prenumerata $15. 
Skelbimai ruošiamam numeriui primami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. "Žiburiai", Inc. 
Subscription rates: $10.00 per year, $6.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

1977. III. 10 —Nr. 10(1413)

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
š. m. vasario 28 dieną mirė

•a.a. Eleonora Banylienė

Palaidota Sv. Jono lietuvių kapinėse Anapilyje 
kovo 3 dieną. Velionė buvo radviliškietė, 79 metų 
amžiaus.

Vyras, vaikai ir anūkai

Kremlius ir Vatikanas - Rytų politika

Mylimam TĖVELIUI

Lietuvoje mirus

liūdesio prislėgtą sūnų VIKTORĄ SKUKAUSKĄ 

su šeima giliai užjaučia —

/. P. Čiurliai A. P. Šalnos

U. A. Kartavičiai L. A. Smolskiai

O. T. Krasauskai L. V. Štuikiai

Dr. R. ir K. Čiurliai, f
New Jersey, JAV

A. Petrikėnų šeima, 

New Jersey, JAV

A + A
s.v. Vytautui Senkevičiui

mirus, jo brolį v.s. ČESLOVĄ SENKEVIČIŲ su 
šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

Toronto skautininkai-ės

Vytautui Senkevičiui

mirus, jo motinai VERONIKAI, broliui ČESLOVUI 
su šeima, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžių užuojautą —

A. ir G. Stankai

Endriui Jurkšaičiui

mirus, žmonai JIEVAI, sūnui PETRUI, dukroms

LINAI, MORTAI ir ONAI su šeimomis gilią

užuojauta reiškia —

Čeikos, Naujokai, Kasiulienė

Brangiai MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

ONĄ DALINDAITĘ ir jos brolius — POVILĄ, 
KAZIMIERĄ, KLEOPĄ bei jų artimuosius giliai 
užjaučiame —

Rasa L. ir Edis Venslovaičiai

Sofija ir Antanas Dilkai

Šiuo klausimu įsidėmėtiną straips
nį išspausdino žurnalas "Religion in 
Communist Lands” 1976 m. 4 nr. Jo 
autorius Dennis J. Dunn yra South
west Texas State universiteto isto
rijos profesorius, žurnalo leidėjas 
yra Religijos ir Komunizmo Studi
jų Centras Kestono kolegijoje, Bri
tanijoje. Jo direktoriumi yra angli
konų kunigas Michael Bourdeaux. 
Centro vadovybėje yra įvairių kon
fesijų intelektualų, jų tarpe ir ka
talikų. Čia pateikiame vertimą 
straipsnio, kuriame kritiškai svars
toma Vatikano Rytų politika, bet ne
liečiama katalikybė kaip doktrina.

RED.

Beveik 13 metų Vatikanas 
bando rasti modus vivendi (su
gyvenimo būdą) su Kremliumi 
ir jo Rytų satelitais. Si raida, 
vadinama Rytų politika (Ostpo- 
litik), nustebino daugelį stebė
tojų, nes tikinčiųjų Bendrija ir 
komunistai yra aršiausi priešai. 
Santykiai pagerėjo ypač 1975 
m. liepos ir rugpjūčio mėnesį, 
kai Vatikanas per arkivyskupą 
Agostino Casaroli patvirtino ir 
dalyvavo sovietų rengtoje Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje Helsin
kyje'. Nėra vietos apžvelgti vi
sus įvykius, liečiančius Vatika
no — komunistų atolydį, ap
linkybes ir asmenybes, privedu- 
sias prie naujų santykių-. Pa
kaks pasakyti, kad santykiai 
prasidėjo su popiežiumi Jonu 
XXIII ir Nikita Chruščiovu ir 
kad pasiekti šie rezultatai: ti
kinčiųjų Bendrijos persekioji
mas Lenkijoje, Vengrijoje ir 
R. Vokietijoje sumažėjo (tai ne
liečia tikinčiųjų Bendrijos So
vietų Sąjungoje. Rumunijoje ir 
Čekoslovakijoje): antikomunis
tinė Vatikano propaganda su
mažėjo; įvyko visa eilė pasima
tymų tarp Vatikano ir komunis
tų pareigūnų; katalikai komu
nistų valdomuose kraštuose pa
sijuto Vatikano apleisti.

Popiežiai ryžosi pasiekti su
sitarimą su soyietų imperija 
svarbiausia dėlto, kad milijo
nai kataliku, dalis jų su stip
riausiomis tikinčiųjų Bendrijo
mis katalikų pasaulyje, gyvena 
komunistų valdomoje R. Euro
poje. Roma neabejotinai tikisi, 
kad šiuo susitarimu ji galės pa
gerinti savo paslaugas šiems 
katalikams. Iki šiol, deja, ši vil
tis neišsipildė“. Daug katalikų 
R. Europoje bijo, kad popie
žiaus kompromisai su komunis
tais greičiau pakenks tikinčių
jų Bendrijai, o ne padės; ato- 
lydžio politika jau dabar iššau
kė nesutarimus tarp Romos ir 
Rytų Europos vyskupų ir. svar
biausia. sukėlė sąmyšį pasau
liečiuose'.

Kodėl Maskva ir jos satelitai 
nori susitaikymo su Roma? Ti
kinčiųjų Bendrija Lenkijoje, 
sovietų imperijos Europoje 
centriniame taške, turi labai 
daug pasekėjų masėse. Pavyz
džiui. 1970 m. Edwardas Giere- 
kas (Lenkijos komunistų parti
jos vadas) kreipėsi Į tikinčiųjų 
Bendriją, prašydamas padėti 
atstatyti tvarką po lenkų darbi
ninku riaušių prie Baltijos5. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje Lie
tuvos Katalikų Bendrija ir Uk
rainos unitai katalikai (uždraus
ti nuo 1946 m.) yra nepastovu
mo šaltiniai". Jie dėl izoliaci
jos ir tebesitęsiančio persekio
jimo priklauso nuo Vatikano 
pagalbos bei gynybos. Taip ato- 
lydžiu su Roma Maskva bando 
valdyti katalikus R. Europoje, 
ypač Lenkijoje. Ji tikisi pada
ryti satelitų vyriausybes po
puliaresnėmis katalikų masėse 
ir pagaliau susilpninti bei su
painioti katalikus, ypač Ukrai
noje ir Lietuvoje.

Socializmas ir. kaikuriais at
vejais, komunizmas laimėjo įta
kos kaikuriose Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos dalyse. Ro
mos Katalikų Bendrija, galinti 
daug prarasti šiose srityse, bu
vo priversta atidžiai peržiūrėti 
įvairias socializmo rūšis ir iš
vystyti glaudesnius santykius 
su sovietų orbita7. Sovietų po
žiūriu modus vivendi su Roma 
padarytų komunizmą priimti
nesnį Trečiojo Pasaulio srity
se. kur tikinčiųjų Bendrija te
bėra stipriK. Toks modus vi- 
vivendi įgalintų komunistų va
dovus įrodinėti, kad jų politinė 
programa Katalikų Bendrijos 
nėra kategoriškai pasmerkta. 
Tiksliau sakant. Kremlius galė
tų priminti Vatikano norą dirb
ti su komunistais kaip įrody
mą. kad komunizmas neperse
kioja religijos.

Vatikanas, matyti, yra įsiti
kinęs. ypač nuo sovietų invazi
jos Vengrijoje 1956 ir Čekoslo
vakijoje 1968 m., kad Sovietų 
Sąjunga išlaikys savo vyrau
jančią poziciją R. Europoje. 
Taip pat reikia atsižvelgti į so

vietu karo mašineriją ir jų įta
ka Viduriniuose Rytuose. Taip 
dėl V. Europos saugumo Roma, 
matyt, nusprendė, kad geriau 
dialogas, negu konfliktas". 
Praeityje taip pat tikinčiųjų 
Bendrija dirbo su represyvio- 
mis vyriausybėmis ir, Vatikano 
nuomone, komunikacija gali 
švelninti Rytų — Vakarų įtam
pą. Kremlius supranta, kad Ka
talikų Bendrija yra esminė jė
ga Europoje, ypač Ispanijoje, 
Italijoje. Portugalijoje, Prancū
zijoje. Belgijoje ir V. Vokieti
jos dalyse'". Susitarimas su 
Vatikanu gali paveikti V. Euro
pą priimti sovietų saugumo 
tikslus, kaip tai liudija popie
žiaus parama neseniai įvyku
siai Helsinkio konferencijai, ir 
net paruošti kelią V. Europos 
“finlandizacijai”.

Katalikų — komunistų dialo
gas taip pat išsivystė, nes abi 
pusės turi tuos pačius tarptau
tinius tikslus; išvengti atomi
nio karo ir skatinti pastovumą 
R. Europoje. Bet Vatikanui 
sunku suderinti savo norą iš
vengti atominio karo su Sovie
tų Sąjungos pastoviomis pa
stangomis griauti pasaulio pu
siausvyrą. Romai nelengva su
derinti savo norą išlaikyti pa
stovumą R. Europoje su sovie
tų vykdoma R. Europos kultū
rine priespauda. Maskvai, aiš
ku, nėra jokiu problemų: jos 
užmojis ardyti pasaulio tvarką 
nesiekia sukelti atominį sunai
kinimą. bet greičiau išplėsti 
sovietų įtaką ir viešpatavimą 
R. Europoje.

Vatikanas taip pat pradėjo 
R. politiką, be abejonės, turė
damas viltį atversti ar bent 
neutralizuoti komunistus ateis
tus per kontaktą su tikinčiųjų 
Bendrija. Roma, remdamasi sa
vo tikėjimu ir tikrovės suvoki
mu. yra tvirtai įsitikinusi, kad 
jos moralinė pozicija yra pra
našesnė už komunistų ir kad 
eventualiai laimės". Komu
nistai galbūt tikisi, kad Roma 
prisiims jų galvosenos ir veiki
mo būdus. Iš tikrųjų jų opti
mizmas yra pagrįstas, turint 
galvoje Vatikano apleidimą 
Lietuvos katalikų ir Ukrainos 
unitų — katalikų bei Vatikano 
elgesį su kardinolais Slipyj ir 
Mindszenty'„-i. . t

Popiežiusv taip pat, matyti, 
mano, kad kaikurie socialistų 
principai ir tikslai yra vertingi. 
Popiežius Paulius VI visoje ei
lėje enciklikų ir oficialių raštų 
išreiškė palankumą kaikuriom 
socialistų idėjom ir pasmerkė 
nekontroliuojamo kapitalizmo 
blogybes. Enciklikoje “Populo- 
rum progressio” (1967) popie
žius smerkė pusiausvyros stoką 
tarp pasaulio gėrybių gamybos 
ir paskirstymo, tendenciją 
augščiau statyti privatinę nuo
savybę už “pagrindinius bend
ros gerovės reikalavimus” ir 
kolonizmo tendenciją. Taip pat 
popiežius pripažino jėgos pa
vartojimą ten. “kur yra aiški, 
sena tironija, kuri padarytų di
džiausią žalą pagrindinėms as
meninėms teisėms ir pavojin
gai pažeistų bendrą gerovę”. 
Komunistai dar turi surasti ku
rios katalikų idėjos ir institu
cijos palaikytinos, kai bus su
daryta “beklasė visuomenė”, 
tačiau jie vertina Vatikano pa
ramą jų idėjoms ir jo puolimus 
prieš kapitalizmą'•"•. Kadangi 
Vatikanas nuėjo toliau pusiau
kelės. kad susitiktų komunis
tus, Maskva gali sakyti, jog jos 
pozicija buvo teisinga nuo pat 
pradžios ir tikinčiųjų persekio
jimas buvo pažangi politika.

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Davisville ir Eglinton) 
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Liekame visiems be galo dėkingos ir dėkingi.

sesuo Ona Plienaitienė 
seserėnas Jonas Plienaftis
seserėčia Anelė Puterienė ir šeima

Vatikanas būtų izoliuotas, jei 
nebūtų laikęsis atolydžio politi
kos su komunistinėmis valdžio
mis. Popiežiaus diplomatai, ma
tyt, jautė, kad Romai atėjo lai
kas prisitaikyti prie besikei
čiančios tarptautinės politikos 
tikrovės. Juk Amerikos ir Va
karų Europos vyriausybės ban
dė atsisakyti šaltojo karo, o 
Italijoj sustiprėjo komunistų 
partija 1960—1970 m. laikotar
pyje. Kiekvienu atveju tikėki
mės, kad prisitaikymo eigoje 
tikinčiųjų Bendrija nepaauko
jo moralinių principų.

1. Apie Vatikano pažiūrą į Euro
pos ateitį žiūr. arkiv. Agostino Ca
saroli, La Santa Sede e l'Europa, 
“Civilta Cattolico", 1972 m. vasario 
19 d., p. 367-81.

2. Apie naujausias Rytų Europos 
katalikų — komunistų santykių ap
žvalgas žiūr. Hansjakob Stehle, 
Die Ostpolitik des Vatikans, Mu
nich, 1975: Trever Beeson, Discre
tion and Valour, London, 1974: 
Wilfrid Daim, The Vatican and 
Eastern Europo. New York, 1970 ir 
Munich. 1967; Gerhard Simon, The 
Catholic Church ant the Communist 
State in the Soviet Union and 
Eastern Europe; Bohdan R. Bo- 
ciurkiw ir John W. Strong, Religion 
and Atheism in the USSR and 
Eastern Europe, London, 1975; šio 
autoriaus Communist • Catholic De
tente: Its Origins and Evolution; 
Bernard Eissenstat, The Soviet 
Union: The Seventies and Beyond, 
Lexington, Mass., 1975, p. 121-40; 
Papal — Communist Detente, “Sur
vey”, No. 99. Spring, 1976, p. 140—■ 
54.

3. žiūr. Miklos Veto, Kremlin and 
Vatican, "Survey”, July 1963, p. 
163—72.

4. Hansjakob Stehle, Vatican 
Policy Towards Eastern Europe. 
“Survey", No. 65. January 1968, p. 
115; Khronika Litovskoi Katoli- 
cheskoi Tserkvi, No. 4, 1972, p. 
3—4; No. 9, 1974, p. 16—17.

5. Dunn. Communist — Catholic 
Detente, p. 126.

6. Žiūr. sekančias Bohdan R. Bo- 
ciurkiw studijas: Religious Dissent 
in the USSR: Lithuanian Catholics, 
leidėjas James Scanlan ir Richard 
De George; Marxism and Religion. 
Dordrecht — Holland. 1976 (spaus
dinama); Religious Dissent and 
the Soviet State. Bociurkiw ir 
Strong, op. cit., p. 60—73; Religious 
Situation in the Soviet Ukraine, 
"The Ukranian Quarterly” (bus iš
leistas).

7. Harisjokob Stehlė. Die Ostpo
litik des Vatikans, p. 402; Herve 
Leclerc, L' Ostpolitik du Vatikan; 
Le point de vue de Rome. “Est & 
Ouest". 16—31. December 1971. p. 
508—9; Casardi. Santa Sede e 1’Eu- 
ropa, p. 370—374.

8. Sovietų autoriai pripažino ti
kinčiųjų Bendriją, kaip Trečiojo 
Pasaulio jėgą, žiūr.: pvz. M. V. 
Andreev. Katolitsizm i problemy 
sovremennogo rabochego i natsiol- 
noosvoboditelnogo dvizheniya (Ka
talikybė ir dabartinio darbininko 
bei tautiškai — išlaisvinančio sąjū
džio problemos), Moscow, 1968; 
I. V. Lavretsky, Nekotorye voprosy 
politiki Vatikana v Afrike (Kaiku
rie Vatikano politikos Afrikoje 
klausimai); Voprosy istorii religii i 
ateizmą (Religijos ir ateizmo isto
rijos klausimai), VI. Maskva, 1958, 
p. 105—29.

9. L'Osservatore Romano, 1974 
sausio 19 d.; Leclerc, L'Ostpolitik 
du Vatikan, p. 507; Hansjakob Steh
le, Die Ostpolitik dės Vatikans. p. 
402 sq.

10. "Sovetskaya Rossiya", 1973 
rugpjūčio 23 d., p. 4.

11. Dunn, Papai — Communist 
Dėtente, “Survey" No. 99. Spring. 
1976, p. 140—154.

12. T. p.
13. S. M. Kirchanova. Problema 

čeloveka (žmogaus problema). Vop
rosy nauchnogo ateizmą (Mokslinio 
ateizmo klausimai), Nr. 6 Moskva 
1968, p. 268-69. Vpr.„. , str.

PADĖKA

1977 m. vasario 14 d. mirė 

Veronika Kesiūnienė.

Nuoširdžię padėka reiškiame prel. dr. J. Tadaraus- 
kui, kun. L. Januškai už maldas laidotuvių namuose, už 
gedulingos Mišias ir palydėjimg į kapines.

Dėkojame visiems, gausiai lankiusiems laidotuvių na
muose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles.

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems, gausiai palydė- 
jusiems velionę j amžino poilsio vietg.

Nuoširdi padėka giminaičiams, ponioms ir draugams, 
kurie visokeriopai mums padėjote jos ligos ir laidotuvių 
metu.

Nuliūdę —
sūnus, dukterėčia, žentas

PADĖKA

1976 m. gruodžio 14 d. Toronte mirė
a + a inžinierius Jurgis Preikšaitis

Nuoširdžiai dėkojame: kun. klebonui Aug. Simana
vičiui už maldas pirmąjį vakarą laidotuvių namuose, kun. 
klebonui A Trakiui iš Čikagos už maldas anrąjį vakarą ir 
kartu su kun klebonu P Ažubaliu atlaikiusiems gedulin
gas pamaldas Išganytojo lietuvių evangelikų šventovėje lai
dotuvių dieną, kun. A Prakapui už lankymą ligoninėje, 
kun klebonui A. Žilinskui už lankymą namuose

Nuoširdi padėka p.p. E. M. Bumeisteriams, globoju
siems savo namuose kun kleboną A Trakj, p.p. V. T. Gra
žuliams už visokeriopą pagalbą.

Dėkojame atsisveikinimo vakarą kalbėjusiems: KLB 
krašto valdybos pirmininkui J. R. Simanavičiui, Toronto 
LB apylinkės pirm. P. Šturmui, Lietuvių šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro v-bos atstovui S. Jokūbaičiui, Toronto Vla
do Pūtvio šaulių kuopos atstovui V Bačėnui, ''Baltijos” jū
rų šaulių kuopos pirm. P Jonikui, Liet. Atgimimo Sąjū
džio Toronto skyriaus atstovui dr. K. Liutkui; kapinėse at
sisveikinusiems — Lietuvių Namų pensininkų klubo pirm. 
S. Pociūnui, artimųjų vardu — J. Karpiui, Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio centro valdybos vardu S. Jakubickui.

Dėkojame gen. Lietuvos konsului dr. J. Žmuidzinui už 
dalyvavimą laidotuvėse

Dėkojame karsto nešėjams — Toronto šauliams, Ha
miltono ir Delhi dalyvavusiems šauliams.

Dėkingi visiems, įamžinusiems velionį Kanados Lietu
vių Fonde, atsiuntusiems gėles, išreiškusiems užuojautas 
spaudoje, per radiją, laiškais bei gyvu žodžiu, visiems, gau
siai palydėjusiems į amžino poilsio vietą — Šv. Jono liet, 
kapines Anapilyje Labai įvertiname ir dėkingi liekame 
už parodytą visų nuoširdumą mūsų skausmo valandose.

Liūdinti žmona — Marija Preikšaitienė
sūnūs — Alfonsas ir Romas 
anūkas ir proanūkiai

Krito žiedas kaip naktys, kaip dienos, 
Kaip gyvenimas visas nukris, 
O jis vienas, jis vienas, jis vienas 
Praraston praeitin nebegrįš.

(B. Brazdžionis)

PADĖKA

A+A 
Pranas Bastys, 
mūsų mylimas brolis ir 
dėdė mirė 1977 metų 
sausio 22 d. Toronte.

Nuoširdžiai dėkojame 
Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, lankiu
siam velionį ligoninėje, 
suteikusiam paskutinį pa
tarnavimą, atsilankiusiam 
laidotuvių namuose bei 
tarusiam atsisveikinimo 
žodį pamaldų metu.

Dėkojame klebonui kun. 
Petrui Ažubaliui, dalyva
vusiam pamaldose, taru
siam atsisveikinimo žodį

laidotuvių koplyčioje Anapilio ir Lietuvių Kankinių para
pijos vardu.

Dėkojame kun. Barnabui Mikalauskui, OFM, lankiu
siam velionį ligoninėje ir dalyvavusiam koncelebracinėse 
Mišiose, kun. Antanui Prakapui, OFM, palydėjusiam velio
nį į Šv. Jono kapines Anapilyje.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto N. Pr. Marijos sese
lėms, atsilankiusiom laidotuvių namuose bei pamaldose.

Nuoširdus ačiū J R Simanavičiui, vadovavusiam or
ganizacijų atsisveikinimui laidotuvių namuose, giedoju
siam pamaldų metu ir pranešusiam šią liūdną žinią per 
radijo valandėlę "Tėvynės prisiminimai”.

Ypatingą padėką reiškiame gerb. Lietuvos konsului 
dr. J. Žmuidzinui, tarusiam atsisveikinimo žodį laidotuvių 
namuose. Taip pat didelis ačiū sekančiom organizacijom, 
kurių atstovai tarė atsisveikinimo žodį: Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai, Toronto apylinkės valdy
bai, Tautinei Sąjungai, Kanados Lietuvių Fondui, Toron
to Lietuvių Namams, "Paramos” bankeliui, LŽS Toronto 
skyriui, Toronto Lietuvių Pensininkų Klubui.

Ypatinga padėka dr A Pacevičiui už profesinį patar
navimą ligoninėje

Esame dėkingi muz. J Govėdui, atlikusiam muzikinę 
dalį šv. Mišių metu, dr. J. Kaškeliui, agr. Br. Barcevičiui, 
velionies artimiem draugam už paskutinius jautrius žo
džius prie kapo. Ačiū artimiesiems velionies draugams, ne- 
šusiems karstą paskutinio poilsio vieton. Dėkojame visiems, 
kurie palengvino sunkią mūsų naštą, ypač šeimininkėm, 
kurios paruošė šiltus užkandžius.

Nuoširdi padėka visiem, pareiškusiem užuojautą spau
doje, laiškais bei asmeniškai, prisiminusiems mūsų mielą 
brolį ir dėdę spaudoje, užprašiusiems šv. Mišias už velionį, 
aukojusiem įvairiom organizacijom velionies atminimui, 
otsiuntusiem gėles, lankiusiem velionį ligoninėje, dalyva- 
vusiem laidotuvių namuose, šv. Mišiose, kapinėse bei pus
ryčiuose.



Toronto “Gintaro” šokėjai metiniame koncerte Anapilio salėje, sulaukę per 700 žiūrovų, viešnių, svečių, rėmėjų Nuotr. O. Burzdžiaus

Pirma karta pas anoniminius alkoholikus V. Matulaitis
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Kanados "Gyvataras" Sydnėjuje

Prieš 40 metų buvo pradėti 
organizuoti žmonės, kuriuos al
koholiniai gėrimai dažnai nu
vesdavo į ligonines ar kalėji
mus. Šis sąjūdis dabar jau iš
plitęs JAV, Kanadoje ir kitur. 
Daug kas yra girdėjęs apie AA 
(Alcoholic Anonymous — Neži
nomasis Alkoholikas), bet labai 
mažai kas žino apie to sąjūdžio 
pagalbą nepajėgiantiems save 
valdyti. Dėlto, radęs progą, nu
vykau į AA susirinkimą.

Nuoširdumo atmosfera
Paprasta salė po šventove. 

Paruoštos kėdės, kava, užkandė
liai. Prie Įėjimo pasitinka pora 
vyrų, kurie pasisveikina ir pasi
sako savo krikšto vardus (Jonas, 
Petras). Ir aš prisistatau tik 
krikšto vardu. Pasikeičiam ke
liais sakiniais apie orą. Pasiūlo 
išgerti kavos, užkąsti ir palauk
ti, kol daugiau susirinks. Tuoj 
pajutau labai draugišką nuotai
ką. Už vaišes nemokama, nėra 
nario mokesčio, nėra Įėjimo 
mokesčio, nėra jokių sąrašų.

. Susirinko apie 70 žmonių: 
jaunų, vyresnių ir jau beveik 
baigiančių žemės amžių — mo
terų, vyrų, darbo žmonių, inte
lektualų. .. Visi buvę varginami 
alkoholio. Daugelis jų buvo pra
radę daug turto,, gerus darbus, 
šeimas, buvę ligoninėse, kalėji
muose, kalbėję su Įsivaizduoja
momis Įvairiausių formų būty
bėmis, gyvenę pragarą žemėje. 
Jie žinojo, kad visa tai jiems 
kartosis nuo alkoholinių gėri
mų, bet gėrė nesulaikomai.

Šiandien jie yra prisikėlę iš 
to dvasinio ir fizinio purvo AA 
dėka. Jie visi atviri sau ir kiek
vienam kaimynui salėje, kurių 
jis žino tik tariamą ar tikrą 
krikšto vardą. Jie visi yra per
gyvenę tas pačias kančias, pil
nai vienas kitą supranta, kad 
jiems alkoholis yra nuodai. Jie 
negali jo liesti nė lašo. Jie pa
vieniui negali nugalėti šio bjau
raus Įpročio — ligos. Dėlto jun
giasi Į grupes. Vienas kitame 
randa sustiprinimą, paramą, o 
visi kartu pasiveda Augščiausio- 
jo globai, čia niekas neklausia 
religijos, tautybės, išsimokslini
mo, turto. Kiekvienas remiasi 
savo dvasiniu įsitikinimu, bet 
jungiasi į būrį. Žmogus įieško 
atviro, nuoširdaus, tiesaus drau
go. Sąjūdžio nariai priima jį to
ki. koks jis yra. Kiekvienas sten
giasi su kitų pagalba kilti, eiti į 
blaivų, šviesesnį gyvenimą ir 
nepalikti kitų pražūčiai. Jie 
gelbsti kitus, kad patys galėtų 
išsilaikyti naujame lygyje.

Susirinkimo eiga
Susirinkimą pradeda vienas 

jų, nes valdybos nėra, tačiau 
kiekvienas jaučia atsakomybę 
už kitus. Taip susidaro broliška 
nuotaika. Pradedantis susirinki
mą pasisveikina bendru “labas 
vakaras” ir “aš esu alkoholi
kas”. Kiekvienas salėje atsako: 
“Aš esu alkoholikas”. Tas vie
šas pareiškimas nėra savęs kal
tinimas, o pareiškimas, kad al
koholis jam yra kenksmingas. 
Panašiai, kaip žmogus pasisaky
tų. jog jis yra alergiškas pienui, 
k i a u š i n i a ms, penicilinui.. . 
Reiškia, jei žmogus tą maistą ar 
vaistą naudos, susirgs. Argi ge
ras draugas, žinodamas, kad ki
tas negali to maisto valgyti, pa
kartotinai siūlys?

Nors kiekvienas jų sako “esu 
alkoholikas”, tačiau daugelis jų 
jau seniai nevartoja alkoholinių 
gėrimų. Jis žino, kad nuo pir
mo naujo lašo gali susirgti ne
pataisomai. Tačiau tie prisipaži

nimo žodžiai jam yra garbingi, 
nes šiandien pajėgia susilaikyti 
nuo alk. gėrimų.

Po pasisveikinimų paskaito
ma iš AA knygos, kuri aiškina, 
kaip šis sambūris veikia. Vado
vaujantysis pakviečia iš anksto 
savanoriškai sutikusį papasako
ti savo gyvenimo alkoholio li
gos eigą ir pakilimą Į naują, 
blaivų gyvenimą. Visa tai išgir
dęs gėriesi žmogaus pastango
mis ir Dievo palaima, kad jis iš
brido iš to gilaus liūno.

Dvylika žingsnių
1. Kiekvienas turi suprasti ir 

prisipažinti, kad yra bejėgis ko
voti su alkoholiu ir kad savo gy
venimo pats nepajėgia tvarkyti.

2. Tikėti, kad Augščiausiojo 
malonė gali pagelbėti sugrįžti į 
normalų gyvenimą.

3. Pasiryžti ir pavesti savo 
valią bei gyvenimą Augščiausio
jo galiai.

4. Be baimės, šaltai įvertinti 
moralinį savo gyvenimą.

5. Prisipažinti Dievui, sau ir 
artimui savo klaidas.

6. Pasiryžti pašalinti visus 
tuos moralinius trūkumus.

7. Prašyti Dievą, kad jis pa
gelbėtų pašalinti trūkumus.

8. Pasidaryti visų nuskriaus
tų ar įžeistų žmonių sąrašą ir 
jiems atsiteisti.

9.1 Pasistengti su visais tiesio
giniu būdu atsiteisti - susitaiky
ti.

10. Nuolat prisiminti savo 
klaidas ir jas prisiimti.

11. Mąstyti apie Dievą ir pra
šyti jo pagalbos nugalėti šiam 
įpročiui.

12. šiuos žingsnius vykdyti 
savo gyvenimo reikaluose.

Palaikyti ryžtą
Pats svarbiausias dalykas — 

nuolat girdėti kitus kalbant 
apie tą sunkų, pasibjaurėtiną 
buvusį suklupimą — ligą ir grį
žimą į blaivų, normalų gyveni
mą. Ta nuoširdi suklupusio 
žmogaus istorija’pažadina kiek
viename iš jų pasiryžimą gyven
ti blaiviai, be alkoholio, be nuo
dų.

Paklausiau vieną jų, ar nenu
sibosta girdėti nuolat panašius 

asakojimus. “O, ne! Visa tai 
norėtųsi girdėti nuolat, norėtų
si matyti kitus prisikeliančius. 
Tada manyje sutvirtėja pasiry
žimas būti blaiviu žmogumi ir 
džiaugtis gyvenimu kartu su sa
vo šeima ir draugais”.

Vienas pasakotojų prisiminė 
svajojęs su šeima nuvąžiuoti 
per visą Kanadą į Vankuverį, 
Irt ta kelionė visad baigdavosi 
už 16 mylių prie artimiausios 
smuklės dėl pirmo stiklo alaus. 
Dabar, po susidraugavimo su 
AA, aplankė su visa šeima Van
kuverį ir daugelį kitų Vietovių 
be sustojimo už 16 mylių — jo 
gyvenimas visiškai pasikeitė.

AA nėra religinė ar medici
ninė draugija. Ji neaprūpina pa
šalpomis, pastoge, maistu ar 
drabužiais. AA padeda alkoholi
kams, kurie nori būti blaivūs. 
Jie jaučia atsakomybę kiekvie
nas už save ir už kitą, stengiasi 
vieni kitus padrąsinti, stiprinti 
pasiryžimą gyventi blaiviai.

Buvo maloni staigmena atsi
rasti tarp žmonių, kurie yra nu
galėję girtavimą, yra atviri sau 
ir kitiems. Jie jaučia pareigą ir 
norą vieni kitiems padėti. Juose 
nematyti puikybės ar didybės 
melo. Savo prisikėlimo nelaiko 
heroišku, tiktai tiesia nepažįsta
mam draugui pagalbos ranką. 
Aš nesu sutikęs kitos tokios 
grupės žmonių, kurioje vyrauja 

toks artimas nuoširdumas bei 
draugiškumas, nors jie buvo 
skirtingo amžiaus, išsilavinimo 
ir lyties.

Susirinkimo eigoje buvo pa
minėti “sukaktuvini nkai”. 
Trumpiausia sukaktis buvo vie
no mėnesio, kelios vienerių me
tų. ilgiausia — per 20 metų nuo 
paskutinio vartojimo alkoholi
nio gėrimo.

Lietuvių grupė
Aš esu labai dėkingas Mont- 

realio lietuvių AA grupelei, ku
rios tarpininkavimo dėka teko 
sužinoti apie šį susirinkimą. 
Tokių susirinkimų Toronte bū
na po 20 ar daugiau kasdien 
įvairiose vietose. Susirinkimų 
laiką bei vietą galima sužinoti: 
Intergroup Offices, 272 Eglin- 
ton Ave. West, Toronto, Ont. 
M4R 1B2; tel. 487-5591.

Montrealyje lietuvių tarpe 
pradžioje atsirado tik keli žmo
nės, kurie įsijungė į šį sambūrį

ir sugrįžo į blaivų, produktingą, 
normalų gyvenimą. Jų grupė 
augo, o dabar jau skaitoma de
šimtimis. Jų nariai vienas kitam 
padeda kovoti su šia kankinan
čia liga. Atrodo, kad daug kam 
iš torontiečių būtų labai naudin
ga įsijungti į tokį sambūrį.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 922-7981, 245-1617

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namud *Tel. 535-6252 
Greitos potarnovimos, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

y?

Santė et
Bien-etre social
Canada

UŽPILDYKITE JUOS

Health
and Welfare
Canada
Marc Lalonde,
Minister

Senatve/ 
pen/ininkai
Garantuotų 

pajamų, 
papildo 
blankai

ATSIŲSKITE JUOS!
Garantuotų pajamų papildo
blankai neseniai buvo išsiųsti
visiem pensininkam, gaunantiem
papildų. Kad jūsų pensijos
papildas būtų tęsiamas ir po kovo
31 dienos, privalote vėl prašyti.
Dėlto būtinai užpildykite savo
blankų ir grųzinkite adresuotame
voke, kuris yra pridėtas prie
blanko, kaip galint greičiau.

A. KRAMILIUS
Gyvataras — jaunimėlis, 
Genovaitė — gražumėlis, 
Pabaigtuvės, išleistuvės 
Graudžios ašarėlės . . .

“Gyvataras” po Lietuvių Die
nų Melburne išvyko autobusu į 
Pietų Australijos sostinę Ade
laidę. Australijos sostinę Kan
berą ir New South Wales sosti
nę Sydnėjų.

Sydnėjuje tuo metu vyko ne
va festivalis, kurio idėja pasisa
vinta iš mūsų meno dienų, čia 
ir “Gyvataras” turėjo progos 
pašokti australų publikai Mar
tin Plazoje. Tai gatvė miesto 
viduryje, kurioje buvo sulaiky
tas judėjimas. Pati gatvė buvo 
net kelis kartus perstatyta ir 
vėl išgriauta, kol iš jos padary
ta šiandieninė pėsčiųjų poilsio 
ir pramogų alėja.

Kaip ir visur, “Gyvataras” 
gražiai šoko. Tai buvo sausio 
14 d. pietų metas. Kas buvo 
Martin Plazoje, jį matė, bet šio 
miesto televizija (net trys ka
nalai) filmavo kelias prostitutes, 
surengusias kažkokią demon
straciją. įdomu, kad ir spauda, 
ir televizija labai puikiai paste
bi grupes ir cirkus, kai jie čia 
atvyksta iš sovietinio “rojaus”.

Sausio 15, šeštadienis. Karšta 
australiška popietė. Renkamės 
į atsisveikinimo koncertą su 
“Gyvataru” Bankstowno stadi- 
jone. Tai sporto salė pakraštyje 
Bankstowno mokomojo aero
dromo. Nieko čia nėra puoš
naus, tačiau erdvi salė šį karštą 
australišką vakarą yra savos rū
šies palaima iš šaltos Kanados 
atvykusioms šokėjams.

I spektaklį susirinko apie 700 
sydnėjiškių. štai išeina “Gyva
taras”. Pasitinka juos audrin
gos katutės. Atrodo, kad jie ne
jaučia australiškos vasaros 
karščių, nei nuovargio. Visų 
akyse šypsena. Tai parodo, kad 
jie nebuvo atvaryti čia šokti 
kengūrų žemėje. Išeina prane
šėja Jolanta, ji kaip lietuviško 
darželio lelija. Girdėti jau tie 
žodžiai: “Prie Baltijos jūros ry
tiniu krantų . . . Kraštas vadina
si Lietuva ... Iš šaltos Kana
dos . . . Nuo Niagaros krioklių 
. . . Jums į karštą Australijos 
šalį atvežėme dovanų". Publi
koje nevienas svajonėmis grįž
ta į tėviškės laukus, apsipila 
džiaugsmo ir s i e 1 v a rto ašaro
mis. Džiaugsmo, kad dar yra 
svetur gimusio lietuviško jauni
mo, kuris, nežiūrint didelių as
meniškų išlaidų ir nuovargio, 
tūkstančius mylių veža broliui 
ir sesei lietuviui dovanų . . . 
Sielvarto, kad šiam gražiam 
jaunimui nėra vietos jų kilmės 
krašte Lietuvoje.

Prasideda koncertas. Šokis 
seka šokį. Jie vienas už kitą gra
žesni, vienas už kitą įdomesni. 
Tarp šokių, kol pranešėjos Jo
lanta Jokūbynaitė, Viltis ir Ra
munė Zubrickaitės savo žavin
gais žvilgsniais vilioja publiką, 
Irena Jokūbynienė šlapiu rank
šluosčiu “gesina" australiškos 
vasaros prakaite paskendusį 
akordeonistą Kazimierą Deks- 
nį; Nepajutome, kaip “Gyvata
ras” atpylė 20 šokių. Plojimai 
nesiliauja, bet jau daugiau ne
išprašome.

Trumpas padėkos žodis Syd- 
nėjaus apylinkės pirm. Kasty
čio Stašionio, ir skirstomės vėl 
į namus, lyg atsigėrę tyro šalti
nio vandens. Aš. kaip korespon
dentas, seku “Gyvatarą” į Lie
tuvių Klubą Bankstowne, kur 
ruošiamas jiems priėmimas ir 
atsisveikinimas. Tikiuosi juos 
pamatyti, ką jie daro, kaip jie 
elgiasi nulipę nuo scenos.

Rengėjai šios “paskutinės va
karienės” perspėjo, kad nebū

Kanadiečių “Gyvataras" šoka Sydnėjuje, nepaisydami australietiškos kaitros Nuotr. E. Juškevičiaus

tų kalbų. Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas kun. P. Butkus pana
šiomis progomis visada randa 
lengvesnį žodelį, bet kai čia bu
vo uždrausta kalbėti, tai jis ka
nadiečiams parašė devynių 
“posmų” dainelę, kurią su pub
likos pritarimu ir padainavo. 
Štai ji:
t:jo Randas toks per svietą 
Su naujiena netikėta,
Kad atskrenda “Gyvataras” 
Lietuvybei įpūst garo.
(Publika atsako)
Oi čir vir, oi oi oi, kas šiandieną, 

tai nevakar
Oi čir vir, oi oi oi, nežinia kas bus 

rytoj.
Sapnas topo realybe, 
Lyg kalėdine grožybe, 
“Gyvataras" atplazdėjo. 
Net Melburnas sudrebėjo. Oi...
Trūksta žodžių apsakyti, 
Linksta plūksna aprašyti 
Jų grakštybę ir miklumą. 
Tą čystybę ir meilumą. Oi...
Toks šaunus tas “Gyvataras”, 
Rodos, skrenda sparnais aro, 
Mikliau šoko už kengūras 
Net ministerius užbūrė. Oi...
Šoko, kraipęs, žvilgsnius šaudė, 
Daug simpatijų prigaudė, 
Nauji miestai, melsvos marios 
Gerų vėjų meilės barams. Oi. ..
Trenkė vyrai net sušilę, 
Sukosi merginos pakilę. 
Barstė džiaugsmą, gintarėlius, 
Bet oi bus ir ašarėlių. Oi. ..
Kaip viskam ateina galas, 
Ir linksmybėm ir skandalam, 
Greit pakilsit Hamiltonan 
Širdyse palikę roną. Oi...
Ačiū tau, šaunus jaunime, 
Lai gražus liks atminimas.
Ačiū tau, Kanada, už kelionę, 
O vadovėm už storonę.
Oi, čir vir, oi oi oi, nežinia kas būs 

rytoj.

A. Kramilius taip pat neiš
kenčia nepasveikinęs, nors ir 
pavėluotai, sužieduotuvių proga 
Kazimierą Deksnį ir Klarą 
Goldbergaitę, įteikdamas leng
vą dovanėlę. “Gyvataro” gyvas
tis— vadovė Genovaitė Breich- 
manienė taria atsisveikini
mo žodį. Ji Dievo apdovanota 
ne tik grožiu, bet, tarp kitų do
vanų, ir gražia iškalba. Apie 
viską čia jos pagalvota, įskai
tant ir kanadišką klevo lapelį 
su Hamiltono įrašu, kuriuos ji 
išdalino Sydnėjaus lietuvių pa
reigūnams. Gyvatariečiai su
dainuoja austraiiečiams' “Bra
vo, bravisimo”. Sydnėjiškiai at
sirevanšuoja tradiciniu “Il
giausių metų”. Vadovė Geno
vaitė prisipažįsta, kad austra- 
liečiai geresni dainininkai.

Toliau vaišių metu skamba 
dainos, mezgasi pažintys, šalia 
sėdinti mergina dainuoja kaip 
profesijonalė. Sakau: “Ar tik 
nedainuoji “Aide” pas Verikai- 
tį? — Taip. Ar ponas iš Kana
dos, kad žinote apie “Aidą”? —

“Ne, sakau, aš iš Lietuvos”. 
Nusistebi mergina, kad mes ži
nome apie jų darbus ir tikriau
siai viduje apsidžiaugia, kad ne
veltui “Aide” laiką gaišina.

Pasiūliau Tomui “gimnazis
čių” (marinuotų silkių). Sakau, 
gal pas juos tokių skanėstų nė

Nenuleiskime ranku!
Rašytojas Tomas Venclova, 

pasiekęs laisvąjį pasaulį, prieš 
išskrisdamas Amerikon, tris sa
vaites gyveno Paryžiuje ir susi
pažino su Prancūzijos lietuviais. 
Vasario 16 šventės proga jis pa
skelbė savo pareiškimą, skirtą 
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menei. Pastarosios vadovybė iš
vertė jo pareiškimą į prancūzų 
kalbą, pridėjo savo paaiškini
mus ir išsiuntinėjo savo na
riams, spaudai bei kitiem veiks
niam. štai originalus jo tekstas:

Brangūs tautiečiai, iš patyri
mo žinau, kad daugumai Lietu

ra. Vyrukas pyktelėjęs atrėžia: 
“Tai ką, manai, mes ten Kana
doje valgome? Turime visa, 
ką ir jūs. Tik pažiūrėk j tuos 
raugintus agurkus: “Polskie 
agorki — product of Canada". 
Paraudonuoju, pakišęs tokį ne
vykusį klausimą.. .

Vėl skamba dainos. Jaunasis 
Sydnėjaus dainininkas Darius 
Gakas - Gečiauskas, kurį kana
diečiai jau spėjo praminti “Ca
ruso”, veda dainą po dainos, 
joms pritardamas ir su rankom, 
ir su kojom...

štai jau ir po vidurnakčio. 
Klubo kapela tebegroja. Pasi
rodo pirmutinės ašarėlės... 
Kai stebi tas merginas scenoje, 
tai negali įsivaizduoti, kad jos 
mokėtų ir verkti...

Sydnėjaus “Dainos” choro 
administracija paskubomis su
šaukė iš atostogų choristus, 
kad gražiau išlydėtų kanadie
čius su malda ir giesme. Bet čia 
nevisi Sydnėjuje suinteresuoti, 
kad mūsų kanadiečiai svečiai 
išgirstų giesmes, štai, apie 3 v. 
ryto jau gerai privaišintus sve
čius vienas darbuotojas pasi
kviečia dar į “Bar-B-cue”.

Sekmadienis, sausio 16. Gra
žiai skamba “Dainos” choro 
giesmės. Dairosi choristai — 
kur “Gyvataras"? Jų tik vado
vė G. Breichmanienė ir I. Jo
kūbynienė su keliais šokėjais. 
Visiem kitiem pakako to “bar
becue”. Jaudinasi vadovė Ge
novaitė, kad mažai jos jaunimo 
pamaldose. Nesijaudink, sa
kau, čia ne jūsų ir jūsų jauni
mo kaltė.. .

Po pamaldų sakau kun. P. 
Butkui----važiuojava į aero
dromą nors iš tolo ranka pamo
juoti ir ašarėlių “pamieruoti”... 
Ir tikrai radome graudžius 
verksmus dar gavėnios nesulau
kus. Verkia tie, kurie išvažiuo
ja, verkia ir tie, kurie pasilie
ka. Sydnėjiškis Vincas Masio- 
kas nieko neišlydi, bet, nusipir
kęs porą dėžučių popierinių 
nosinukių, jas dalina “free of 
charge”. Pakiša dėžutę akorde
onistui Kazimierui, šis gaspa- 
doriškai atkerta: “Man nerei
kia, aš savo atsivežiau”. Nesu 
įkyrus reporteris, tad ir nelin- 
dau perartL tų ašarų upelių, 
kad, ko gero, pats ten neįkris- 
čiau. Muitinės tarnautojai, ma
tydami daug graudžių scenų, 
klausinėja, kur prasidėjo ka
ras, kad tiek daug jaunų žmo
nių apsiašarojusių. Pagaliau 
“gaspadorius” Kazimieras, pa
ėmęs kažkokį ilgą įrankį, užbai
gia visus graudžius verksmus. 
Dingsta iš akių tie malonūs vei
deliai, kurie čia atnešė tiek 
daug dovanų, tiek daug džiaugs
mo. Mintyse prašome Augščiau- 
siąjį, kad jie laimingai sugrįž
tų i savo šaltąją Kanadą ir su
grįžę nepamirštų mūsų kengū
rų žemėje.

Plojome jums, šaunus Kana
dos lietuvių jaunime koncer
tuose, verkėme jus išleisdami, 
nes jus visus iki vieno taip 
karštai pamilome.

vos gyventojų vasario šešiolik
toji tebėra viena svarbiausių is
torijos datų. Su ja ir šiandien 
siejame savarankiško, demokra
tinio gyvenimo viltį. Tokios vil
ties neturėdami, būtume dvasiš
kai mirę. Laimė, taip nėra. Jūs, 
užsienio lietuviai, vieninteliai 
minite žymiąsias mūsų istorijos 
datas niekieno nevaržomi. Jūs 
didele dalimi užtikrinate ir mū
sų kultūros, ir valstybingumo 
tąsą. Naujasis demokratinis są
jūdis Lietuvoje kreipiasi ir į 
jus: nenuleiskite rankų, neuž
mirškite šios savo misijos.

Jūsų T. Venclova
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® PAVERGTOJE IT/ni Ji
KALBOS KOMISIJA nanli žmonių triūsą, trupantį ir pa-

© LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuviškosios kompartijos centro 

komitetas ir ministerių taryba (stei
gė prie Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos komisiją. Jos užda
viniai — suvienodinti terminiją, ra
šybą spaudoje, periodiniuose ir ne
periodiniuose leidiniuose, tarnybi
niuose dokumentuose, operatyviai 
spręsti sudėtingus literatūrinės lie
tuvių kalbos klausimus. Komisijos 
pirmininku paskirtas Lietuvos Moks
lų Akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto direktorius prof, 
dr. K. Korsakas, pavaduotojais — 
Vilniaus universiteto baltų filologi
jos katedros vedėjas dr. V. Ma
žiulis, “Komunisto” žurnalo vyr. red. 
G. Zimanas, kompartijos propagan
distas, prisidengęs filosofijos dokto
ratu, sekretorium — LMA lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto žody
nų skyriaus vadovas K. Ulvydas, fi
lologijos kandidatas. Salia jų komi- 
sijon įjungta dar 12 narių — kal
bininkų ir tokių partiečių, kaip A. 
Laurinčiukas, V. Niunka, D. Rodą, 
R. Šarmaitis, nieko bendro netu
rinčių su filologija. “Tiesos” 33 nr. 
skelbiama: "Lietuvių kalbos komisi
jos parengtos rekomendacijos yra 
privalomos visoms respublikos mi
nisterijoms, žinyboms, organizaci
joms, redakcijoms ir leidykloms". 
Komisijos nutarimus praneš leidi
niai "Kalbos kultūra", “Mūsų kalba”, 
“Tarybinė mokykla".

KUBOS CUKRUS
Naują darbo sezoną pradėjo Kė

dainių cukraus fabrikas, aprūpin
tas cukrašvendrėmis iš Kubos. Iš 
šios kubietiškos žaliavos kasdien pa
gaminama po 250-26(1 tonų smulkaus 
cukraus. Gamintojai yra įsijungę į 
kompartijos propaguojama socialis
tinį lenktyniavimą, kuriame pirmau
ja E. Aukštiejaus ir J. Macijausko 
vadovaujamos pamainos.

SPORTO RŪMAI
Vasario 4 d. Alytuje buvo atida

ryti naujieji sporto rūmai, kuriu 
projektą paruošė architektas A. Kul
vietis ir konstruktorius S. Byla, kau
niečiai, su kitais miestų statybos pro
jektavimo instituto darbuotojais. 
Pagrindinę pastato sieną puošia vil
niečio L. Katino sukurta 110 kv. 
metrų ploto dekoratyvinė mozaika 
meno bei sporto temomis, šių rū
mų patalpų plotas — 10.000 kv. 
metrų. Areną iš trijų pusių supa 
tribūnos. Jose ir parteryje bus vie
tos beveik porai tūkstančių žiūro
vu. Atskiros treniruočių salės yra 
sunkiosios atletikos, imtynių, fech- 
tavimosi atstovams. Jas papildo pa
galbinės patalpos, žiūrovams skir
tas priesalis, kavinė ir bufetas. 
Naujiesiems sporto rūmams vieta 
buvo parinkta tarp Putinų, Daina
vos ir Vidgirio mikrorajonų. Rū
muose vyks įvairūs visuomeniniai 
renginiai, koncertai, stambios varžy
bos, treniruosis vaikų ir jaunimo 
sporto mokyklos auklėtiniai.

VILNIAUS PASTATAI
Vakarų pasaulio spaudoje dažno

kai pasišaipoma iš naujųjų pastatų 
Maskvoje dėl jų prastos kokybės, 
susietos su statybininkų nerūpestin
gumu, blogomis statybinėmis me
džiagomis. Kad tokių pastatų pasi
taiko ir Vilniuje, liudija Vidos Biels
kytės prasitarimas “Tiesos” 11 nr. 
“Dienos aidų” skiltyje: “Prasiskver
busi į pastatų sienas drėgmė jų ne
puošia. Pereini miesto centru, ir čia 
jau skaudu žiūrėti į perniek nuei-

BALTIC
TOURS

Ekskursijos 
i Lietuvą

1977m.
Vienos savaitės ekskursijos į Lietuvą 

Dviejų savaičių ekskursijos j Lietuvą, 
Bavariją, Vokietiją ir Britanijos

Londoną. Visos ekskursijos lydimos prityrusių palydovų

Vienos savaitės ekskursijose — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuje su 1 dienos išvyka į Kauną ir 1 naktis Maskvoje

Balandžio 24 - gegužės 2 ....... $858
Rugsėjo 18 - rugsėjo 26 ....... $858
Spalio 9 - spalio 17 ....... $826
Dviejų savaičių ekskursijose i Lietuva, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.

Birželio 26 - liepos 10 ........ $1,253
Liepos 17 - liepos 31 ........ $1,253
Dviejų savaičių ekskursijose j Lietuvą, Vokietija ir Prancūziją — 
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su 1 dienos išvyka j 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje.

Birželio 8 - birželio 22 ............$1,276
d

I kelionės kainą įeina: lėktuvas ekonomine klase GIT, I klasės viešbu
čiai dviem žmonėm, 3 valgiai j dieną; Muenchene, Londone, Paryžiuje 

— pusryčiai ir pietūs, apžiūrėjimas miestų ir pervežimas bagažo. 
Ekskursijų kainos apskaičiuotos pagal 1977 m. balandžio 1 d. kainas ir 
yra valdžios patvirtintos. Skrydžiai — iš Bostono, Niujorko ir Montrea- 
Ho “Pan American World Airways" ir "IATA”.
Tolimesnių informacijų apie mūsų ekskursijas j Lietuvą teiraukitės

Algirdas Mitkus
BALTIC TOURS
Vietų skaičius ribotas. Patartina 
kreiptis kaip galint anksčiau.

tamsėjusį dailių pastatų tinką. Kar
tais dėl paprasčiausio nerūpestingu
mo ir pats dailiausias pastatas grei
tai pradeda atrodyti apšiuręs, tarsi 
be šeimininko. Būna ir taip, kad, vos 
perdavus pastatą naudotis, tenka ša
lia žėglioti pastolius jo išorės repre
zentacijai atstatyti.”

KUNIGIŠKIŲ MOKYKLA
Bronius Kurkulis "Literatūroj ir 

Mene" primena apleistą senąją Kuni
giškių kaimo mokykla, kurią lankė 
Vaižgantas ir galbūt dail. K. Šklė
rius. Kunigiškių kaimas šiandien 
yra Anykščių rajono pakraštyje prie 
Rokiškio rajono ribos. Jame įsikūręs 
kolchozo “Lenino keliu” centras. 
Pradinė Kunigiškių mokykla, staty
ta praeitame šimtmetyje, priklauso 
negausiai tokių išlikusių mokyklų 
grupei. Apie jos dabartinį likimą B. 
Kurkulis rašo: “Kolūkiui pastačius 
naują mokyklą, senoji pasidarė ne
bereikalinga, joje apsigyveno kol
ūkiečiai ar šiaip kolūkyje dirban
tys žmonės. Architektūros požiūriu 
tai gana vertingas senosios kaimo 
mokyklos pastatas, jis įtrauktas į 
vietinės reikšmės istorijos paminklų 
sąrašą. Tačiau dabartiniai jos šei
mininkai, atrodo, mažai to paiso. Tai 
bene labiausiai apleistas pastatas vi
same kaime. Matyt, pats laikas susi
rūpinti šio kultūros pastato likimu 
ir neleisti jam galutinai sugriūti...” 
B. Kurkulis siūlo senosios mokyklos 
pastate įrengti Kunigiškių kraštoty
ros muzėjų su specialiu skyriumi 
Vaižgantui ir K. Sklėriui.

PRAMOGINIAI ŠOKIAI
Tradiciniame augščiausios klasės 

pramoginių šokių konkurse “Vilnius- 
77" vasario 12-13 d.d. Vilniaus spor
to rūmuose varžėsi 18 šokėjų porų 
iš įvairių Sovietų Sąjungos miestų. 
Pagrindinė kova vyko tarp vilnie
čių Dalios ir Vido Kamaičių bei 
leningradiečių Nadeždos ir Viktoro 
Davidovskių. Klasikinių šokių gru
pėje I vietą laimėjo D. V. Kamai- 
čiai, II — N. V. Davidovskiai, III 
— kauniečiai Violeta ir Leopoldas 
šeniauskai. P. Amerikos šokiuose 
antrą kartą laimėtojais tapo N. V. 
Davidovskiai. Daliai ir Vidui Kamai- 
čiams, kaip ir pernai, teko antroji 
vieta.

KAUNIEČIŲ KERAMIKA
Kauno dailiosios keramikos ga

mykla "Jiesia” savo sąrašuose turi 
net 250 pavadinimų įvairiu gaminių. 
Jie populiarūs ne tik Lietuvoje, So
vietų Sąjungoje, bet ir užsienyje, 
kur kasmet parduodama 15G. Kau
niečių keramika keliauja čekoslova- 
kijon, R. Vokietijon, Suomijon, o 
nuo šių metų pradžios eksportuoja
ma ir Ispanijon.

PLEČIA “VAIRĄ”
Šiauliuose plečiama dviračių ir 

variklių gamykla “Vairas”. Ypač 
populiarūs jos gaminiai — dviračiai 
berniukams “Ereliukai” ir mergai
tėms skirtos “Kregždutės”. Gamina
mas ir universalus dviratis “Vyturė
lis". Pastaruoju metu "Ereliukai” ir 
“Kregždutės" susilaukė patobulini
mų, gražesnės apdailos. įmonės pa
jėgumą beveik dvigubai padidins nau
jasis dviejų hektarų gamybinio plo
to galvaninis ir presų skyrius su ad
ministracine dalimi, sandėliais, va
lymo įrenginiais, vandens aušintu
vais. Per metus tada bus pagamina
ma 525.000 dviračių ir 390.000 varik
lių motoriniams dviračiams. Staty
bos darbus tikimasi užbaigti iki 1980 
metų. V. Kst.

8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168, USA
Tel. (617)969-1190

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas”, atlikęs meninę programą “T. Žiburių” spaudos vakare. Jis rengiasi išvykai 
į P. Ameriką vasaros metu. Aplankys keletą lietuvių kolonijų Nuotr. St. Dabkaus

Minėjimų bangaVokietijoje
KUN. BR. LIUBINAS

Ir šiemet pasistengta kiek ga
lint gražiau paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį jau 59-tąjį kartą. Be 
abejonės, tokie minėjimai

S HAMILTONNT

HAMILTONO ORGANIZACI
JŲ POSĖDIS. Kovo 10 d., 7 v.v., AV 
par. salėje šaukiamas bendras apy
linkės organizacijų, krašto tarybos 
narių ir apylinkės valdybos posė
dis. Bus svarstomi svarbūs reikalai. 
Visi atstovai prašomi dalyvauti.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS, 
ruoštas “Aido" vasario 22 d., praėjo 
su labai dideliu pasisekimu. “Aidas" 
nuoširdžiai dėkoja prel. dr. J. Tada- 
rauskui už paaukojimą salės nuomos 
choro kelionei į P Ameriką. Didelė 
padėka tenka šeimininkei A. Deks- 
nienei. kuri nepagailėjo laiko ir dar
bo. kad balius būtų kuo geriausias 
valgiais. Taip pat aidietės dėkingos 
ponioms: P. Krivinskienei, I. Zubie- 
nei, D. Vaitiekūnienei, T. Povilaus- 
kienei už paaukotą laiką ir darbą, 
ruošiant šį balių. “Aidas" reiškia 
nuoširdžią padėką A. Žilinskui už 
gražią muziką. J. Petkūnui ir V. Vit
kevičiui už pagalbą baliaus metu ir 
visiems už gausų atsilankymą.

METINIS “A I D O" KONCERTAS 
— šokiai įvyks š. m. balandžio 23 d. 
Jaunimo Centre. Visi stalai nume
ruoti ir bilietai bus platinami iš 
anksto.

CHORAS "A I D A S” išvyks į P. 
Ameriką rugpjūčio 4 d. ir grįš rug
pjūčio 29 d. Aplankys Argentinos. 
Urugvajaus, Brazilijos, Kolumbijos ir 
Venecuelos lietuviškas kolonijas su 
koncertais, ši kelionė pareikalaus 
daug darbo ir lėšų. Todėl visi yra 
kviečiami paremti šį žygį. Tam tiks
lui "Aidas" yra paruošęs loteriją, 
kurios visi laipiikiai yra suaukoti 
lietuvių menininkų. Jiems už tai 
“Aidas” nuoširdžiai dėkoja. Loteri
jos knygutes galima sekmadieniais 
grąžinti Jaunimo Centre kavutės me
tu. Laimikių traukimas įvyks Jauni
mo Centre metinio koncerto metu 
balandžio 23 d. J. P.

MOHAWK COLLEGE kovo 12, 
šeštadienį, 10.30 v. r. — 4 v. p. p. 
Daugiakultūriame Centre, 35 Catha
rine St. S., rengia parodą, kurioje 
demonstruos galimybes ateiviam pa
gerinti anglų kalbą kolegijoje. Taip

MesOs ir puikūs dešros geminiai

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $8.000,000.

Specialios ekskursijos Į Lietuvą 1977 m.
(Vilnius -

Minskas -

Maskva) 

gegužės 
gegužės 
birželio 
liepos 
rugpjūčio 
rugsėjo 
rugsėjo

19 — birželio
26 — birželio
16 — birželio

7 — liepos
4 — rugpjūčio
8 — rugsėjo

15 — rugsėjo

303 King St. E., Hamilton, Ontario TEL. 525-3273

buvo surengti visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose, kur gyvena 
lietuvių. Tik pačioje Lietuvoje 
nebuvo leista viešai prisiminti 
tos garbingosios sukakties, nes 
ten vis dar tebesistengiama 
Įkalbėti, jog tai netiesa, kad

pat bus įvairių tautybių tautinių dra
bužių ir valgių paroda.

PRIEŠVELYKINI LAIMĖS RATĄ 
ruošia Žūklautojų ir Medžiotojų Klu
bas “Giedraitis” kovo 26. šeštadienį, 
lietuvių parapijos salėje. Pradžia — 
7 v. v. Laimėjimai — kumpiai ir kt. 
Bus stiprių gėrimų ir kavutė.

Valdyba

FLORIDOS 
LIETUVIAI

JUNO BEACH, FLA. Lietuvių 
Bendruomenės Palm Beach County 
apylinkės valdyba, užsitikrinusi tin
kamą patalpą, nutarė II. 22 suruoš
ti Užgavėnių pobūvį. Suprantama, 
pobūviui suruošti 70-čiai asmenų 
reikėjo daug darbo bei sumanumo. 
Galima tik pasidžiaugti, kad darbš
čiosioms bendruomenininkėms netrū
ko nei ryžto, nei sumanumo įvykdyti 
šį nelengvą užsimojimą. Susirinku
siems svečiams iš tolimosios Kana
dos ir JAV nepritrūko nei sėdimų 
vietų, nei skanių gaminių. Deja, 
šių metų žiema Floridoje buvo ne- 
perdaug meili iš šiaurės atvykusioms 
vasarotojams: šalčių bangos viena 
po kitos per du mėnesius sekė vie
na kitą ir nusiaubė šalčių nepaken
čiančią vietinę augmeniją. Visdėlto 
atsilankiusieji patyrė, kad ten, kur 
susirenka mūsų būrys, tai ir šilimos 
netrūksta.

LB apylinkės valdyba pasikvietė 
kaimynystėje vasarojančią čikagietę 
dailiojo žodžio menininkę Eleną 
Blandytę. Pastaroji savo puikiu dek
lamavimu susirinkusius svečius su
būrė į vieną lietuvišką šeimą, besi
gėrinčią "Jūratės ir Kastyčio" mei
le, pasiryžusią kovoti su gamtinėmis 
jėgomis.

Nuoširdžiausia rengėjų padėka 
priklauso ne tik darbščioms šeimi
ninkėms už skanėstų parengimą, 
bet ir mieliesiems svečiams, pasiry- 
žusiems važiuoti ilgus nuotolius, kad 
susitiktų ir pabendrautų savųjų tar
pe. Br. A.

• Kas aukojasi pinigam, jų ne- 
aukoja geriem darbam

'enninąer Ltd

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

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ... 714% 
term, depozitus 1 m. 814%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 %
nekiln. turto pask. 10%

2
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30. Smulkesnių 
41 informacijų 
18 teirautis 

telefonu
Z arba
29 rašyti: 

1918 m. vasario 16-ji yra Lietu
vos laisvės atgavimo diena.

Vokietijoje minėjimai tik ne
daug kur buvo atlikti pačią va
sario 16-tąją. Tik poroje vietų 
tai buvo įmanoma padaryti ir 
šiemet. Vasario 16-toji paminė
ta tą pačią dieną Vasario 16 
gimnazijoj ir 8591 LS kuopoj 
Schwetzingene. Abiejose tose 
vietovėse iškilmių minėjimai 
buvo filmuojami, nes ruošiamas 
televizijai filmas apie Lietuvą. 
Vasario 16 gimnazijoj minėji
mas įvyko priešpiet. Pradėtas 
pamaldomis, kurias laikė kata
likų kapelionas kun. Jonas Dė
dinas ir evangelikų kapelionas 
kun. Fricas Skėrys. Salėje buvo 
trumpai susikaupta šventės 
proga.

Gimnazijos tautinių šokių šo
kėjai turėjo tuojau išvykti į 
Schwetzingeną, nes ten prasi
dėjo minėjimas tuoj po pietų. 
Jis ten pradėtas abiejų konfesi
jų pamaldomis. Katalikams šv. 
Mišias laikė ir lietuviškai sakė 
pamokslą kun. Bronius Liubi- 
nas, o evangelikų kun. Fricas 
Skėrys toj pačioj koplyčioj kal
bėjo ir meldėsi vokiškai. Tada 
susirinkta į amerikiečių kino 
salę tolimesnei programai. Ją 
pradėjo 8591 LS kuopos vadas 
mjr. Jonas Valiūnas, pasveikin
damas vokiečių kalba susirin
kusius, ir po to anglų kalba pa
pasakojo apie to susirinkimo 
prasmę. Po jo kalbėjo vokiškai 
pagrindinis paskaitininkas dr. 
Albertas Gerutis iš Šveicarijos, 
nušviesdamas įvykius Lietuvo
je nepriklausomybę atkuriant ir 
paskutiniųjų metų įvykius, pa
rodančius, kad Lietuvos gyven
tojuose iki šios dienos glūdi gy
vas laisvės troškimas. Pabaigoje 
paskaitininkas prabilo ir lietu
viškai. Antroje dalyje reiškėsi 
Vasario 16 gimnazijos meninin
kai. Muzikos mokytoja Violeta 
Rakauskaitė-Landienė davė sa
vo dainų koncertą, o jaunimas, 
paruoštas ir vadovaujamas mo
kytojos Marytės Dambriūnai- 
tės, atliko keletą tautinių šokių. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Vasario 12 Lietuvos nepri
klausomybės šventė buvo pa
minėta Kaiserslauterne. Čia, po 
bendrų pamaldų katalikams ir 
evangelikams, paskaitą skaitė 
Vasario 16 gimnazijos dir. Vin
cas Natkevičius, o meninę dalį 
atliko gimnazijos muzikos mo
kytoja dainininkė Violeta Ra
kauskaitė-Landienė. Minėjimui 
vadovavo PLB Vokietijos kraš
to valdybos pirm. Jurgis Bara- 
sas. Po oficialiosios dalies susi
rinkusieji, kurių buvo apie 100, 
draugavo savo tarpe prie šokių 
muzikos.

Vasario 13, sekmadienį, Lie
tuvos nepriklausomybės šventė 
buvo paminėta Mainzo mieste. 
Pamaldas čia atlaikė kun. Bro
nius Liubinas, o oficialiojoje 
dalyje kalbėjo amerikiečių avi
acijos pik. Itn. Donatas Sku
čas apie Helsinkio susitarimus 
ir jų įtaką į Lietuvos padėtį. 
Pik. Itn. Skučas ta pačia tema 
jau buvo kalbėjęs Karlsruhes 
lietuviams, Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį minėjusiems 
vasario 5. Mainze dar tarė žodį 
Vokietijos LB valdybos pirm. 
Jurgis Barasas. Minėjimui va
dovavo Alfonsas Miškelevičius, 
kuris vėliau sekusiame apylin
kės susirinkime buvo išrinktas 
Mainzo LB apylinkės pirminin
ku vietoj neseniai mirusio Juo
zo Kriščiūno. Į apylinkės valdy
bą, šalia Miškelevičiaus. išrink
ti — Juozas Lasys ir Eduardas 
Sarcevičius.

Vasario 16 minėjimų banga 
nuvilnijo per visą Vokietiją, su
žadindama lietuviuose prisimi
nimą pareigos ne tik tyliai my
lėti savo tėvynę, bet ir tą meilę 
rodyti viešumai, neužmirštant 
priminti, kad Lietuva yra pa
vergta, bet pasiryžusi kovoti už 
laisvę.

JA Valstybės
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 

JOS pirm. Leonardas Andriekus šios 
organizacijos vardu pasiuntė raštą 
Čekoslovakijos prezidentui ir kom
partijos vadui Gustavui Husakui. 
reiškiantį susirūpinimą kultu rine 
priespauda toje šalyje. Laiške pa
brėžiama, kad lietuviams dėl dauge
liu atvejų panašios istorijos yra ge
rai žinoma šimtmečius trukusi čekų 
ir slovakų kova už pagrindines žmo
gaus teises, įskaitant ir žodžio lais
vę. Raštas baigiamas Helsinkio kon
ferencijos priminimu: "Mes ragina
me Jus užbaigti čekų ir slovakų ra
šytojų bei intelektualų persekioji
mą, pažeidžiantį Helsinkio nutari
mus, darantį nepataisomą žalą Če
koslovakijos kultūrai”.

LK RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖ
JŲ SĄJUNGA išleido “LKB Kroni
kų" III tomą, apimantį šio pogrindi
nio laikraštėlio 16-22 numerius. 
Minkštais viršeliais knyga kainuoja 
$4, kietais — §6. Norintieji įsigyti 
kreipiasi šiuo adresu: LKRŠ Rėmėjų 
Sąjunga, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629, USA. “LKB Kro
nikos” jau yra išverstos į vokiečių ir 
italų kalbas, verčiamos į anglų ir is
panų.

LIETUVOS VYČIAI JAV turi 
48 veikiančias kuopas. Kartais kyla 
reikalas užmegzti ryšius su kuopo
mis dėl bendros lietuviškosios veik
los, bet neretai tokiu atveju pasigen
dama adresų. Bendrinę informaciją 
apie Lietuvos vyčius šiuo metu tei
kia centro valdybos visuomeninės in
formacijos pirm. Daniel Averka, 14 
Codman Hill Ave,, Dorchester, Mass. 
02124. Tel. 617-825-5147. Apie nau
jų narių įsijungimą bei kuopų stei
gimą informuoja centro valdybos 
vicepirm. narių reikalams Philip 
Skabeikis, 102-26 93rd Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Tel. 212-441-4775.

Argentina
BUENOS AIRES L 1 E TUVIAI 

šiemet surengė du Vasario 16 minėji
mus. Pirmąjį, susietą su dr. J. Basa
navičiaus mirties 50 metų sukakti
mi, vasario 6 d. surengė Argentinos 
Lietuvių Centras. Minėjimas buvo 
garsinamas spaudoje, per radiją ir 
televiziją, susilaukų gausių dalyvių. 
Sėkmingai praėjo ir antrasis Vasa
rio 16 minėjimas, kurį Aušros Vartų 
parapijos salėje surengė Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Ta
ryba. Programos atlikėjų gretose 
buvo J. Lukoševičiaus vadovaujamas 
“Nemuno” ansamblis, atvykęs iš Sao 
Paulo. Brazilijos, turintis 10 porų 
šokėjų. Vasario 6 d. “Nemunas" at
liko programą Mindaugo Draugijos 
surengtame minėjime Berisse. Iš
kilmingos pamaldos Vasario 16 pro
ga įvyko Buenos Aires Šv. Dominin
ko katedroje vasario 13 d. Mišias at
našavo Quilmes vysk. Jorge Novak. 
Po pamaldų visi dalyviai nužygiavo 
prie Argentinos laisvės paminklo 
Mayo aikštėje. Eisenoje dalyvavo ir 
Sao Paulo nemuniečiai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Seniau Buenos 
Aires lietuviai turėdavo vieną Va
sario 16 minėjimą, rengiamą ALOS 
Tarybos, bet iš šios organizacijos 
prieš porą metų pasitraukė AL Cent
ras, kuris dabar minėjimus rengia 
atskirai.

Urugvajus
PRAMONĖS IR RANKDARBIŲ 

PARODOJE, kuri buvo skirta Mon
tevideo 250 metų sukakčiai, dalyva
vo ir keli lietuviai: V. Dorelis ir M. 
Mockevičienė — su tautinėm juos
tom. dr. A. Stanevičius — su lietu
viškų kryžių rinkiniu. A. čeičytė — 
su įvairiais rankdarbiais. R. Tapa- 
rauskaitė - Iglesias su dekoratyvi
nėm stiklinėm. Tautinių šokių prog
ramą atliko “Ąžuolyno" ansamblis ir 
vyresnieji “Rintukai”.

Australija
GRAŽŲ VASARIO 16 MINĖJIMĄ 

surengė ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba, visą programą patikėdama 
jaunimui. įvadinį žodį tarė R. Ra
dauskas, paskaitą skaitė J. Reisgytė. 
Programoje taipgi dalyvavo jauno
sios deklamatorės R. Barkutė. E. 
Sucrowerskyj, dainininkai G. Hur- 
ba, D. Ga'kas. A. Sliterytė, pianistė 
L. Savickaitė, Marinos Cox vadovau
jami jaunieji šokėjai. Australijos 
Lietuvių Fondo valdyba kaip tik bu
vo paskyrusi keletą premijų jauniem 
s pandos darbuotojam. Viena jų teko 
“Mūsų Pastogės" bendradarbiui Ri
mui Milašiui, su kuriuo minėjimo 
dalyvius supažindino red. V. Kazo
kas. Premiją jam įteikė AL Fondo 
įgaliotinis Sydnėjuje B. Stašonis. 
Kuklias vaišes minėjimo dalyviams 
paruošė “Aušros" tunto skautės. I 
visą šį jaunimo renginį buvo įsiter
pęs tik vienas vyresniosios kartos 
atstovas — kun. P. Butkus, skaitęs 
invokaciją.

METALURGIJOS INŽ. VYTAUTAS 
JANAVIČIUS. 86 metų amžiaus, 
įtaigiai mirė Sydnėjuje vasario 10 d. 
Velionis buvo šiauliškis, gimnaziją 
baigęs Liepojoje, inžinieriaus diplo
mą gavęs 1916 m. Petrapilio politech
nikos institute, praktiką atlikęs pra
moniniuose Ukrainos centruose. Grį
žęs Lietuvon, iki 1923 m. dirbo Vil
niuje. vėliau — Lietuvos geležinke
lių valdyboje Kaune. Iš tėvo pavel
dėjęs Aleksandrijos dvarą su plyti
ne ir durpynu, pagarsėjo kaip 
pavyzdingas ūkio tvarkytojas, jame 
pastatęs ir savo lėšomis išlaikęs mo
kyklą. Velionis taipgi buvo Šiaulių 
apskrities tarybos nariu, ilgamečiu 
Šiaulių gimnazijos komiteto pirmi

ninku. Prisidėjo prie Lietuvos 
elektrifikacijos, pramonės steigimo. 
Su kitais iniciatoriais suorganizavo 
“Molio” bendrovę, didžiausią Lietu
voje plytų bei kitų molio gaminių 
įmonę. Australijoje dirbo kaip eili
nis darbininkas, inžinierius ir san
dėlininkas geležinkelio dirbtuvėse, 
žmona Marija Matulionytė, kurią bu
vo vedęs 1923 m., mirė 1976 m. spa
lio 9 d. Jiedu išaugino tris sūnus — 
Vytautą, Jurgį ir Algį. Vytautas yra 
parašęs alegorinio pobūdžio romaną 
“Pakeliui į Atėnus”, o Jurgis kuria 
poeziją lietuvių ir anglų kalbomis, 
reiškiasi dailėje.

Austrija
KILIMŲ, GRAFIKOS IR KERA

MIKOS parodą “Lietuvos menas — 
tradicija ir dabartis” sausio 10-30 d. 
d. Zalcburge surengė Austrijos ir 
Sovietų Sąjungos bičiulių draugija. 
Šią lietuvių parodą, nors ir įtrauktą 
į sovietinius rėmus, gražiai įvertino 
vietinis dienraštis “Salzburger Nach- 
richten”, pabrėždamas, kad Vilniu
je įvyks austrų paroda “Zalcburgo 
menas nuo 1500 m. iki šiandien”. 
Tas pats dienraštis paskelbė ir 
straipsnį "Memorandumas sovietams 
Lietuvos klausimu." Jame cituojami 
reikšmingi Innsbrucko vyskupo P. 
Rausch žodžiai: “Kas tyli, tas yra 
bailys". Pasirodo, Zalcburgo katali
kų vyrų sąjungos pirm. W. D. Zuzan 
parodos atidarymo proga Sovietų Są
jungos konsului M. Kriukovui bandė 
įteikti memorandumą okupuotos Lie
tuvos klausimu. Jame pabrėžiama, 
kad sunku yra suprasti meno rody
mą užsienyje, kai pačiame krašte 
naikinami ar paliekami be priežiū
ros krikščioniškojo meno kūriniai. 
Kruopščiai paruoštame memorandu
me išvardinami pagrindiniai religi
jos persekiojimo faktai, dėl “LKB 
Kronikos” platinimo suimti lietu
viai, M. Tamonio nužudymas, švento
vių išniekinimas. Kryžiaus kelio sto
čių sunaikini mas Barstyčiuose. 
Straipsnis iliustruotas sovietų konsu
lo M. Kriukovo ir W. D. Zuzano nuo
trauka. Sovietų konsulas Zalcburge 
memorandumą atsisakė priimti. Jis 
paštu buvo pasiųstas į Vieną Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui. Laikraščio 
dėka memorandumas bei informaci
ja apie dabartinę Lietuvos būklę pa
siekė platų skaitytojų būrį.

Britanija
BRADFORDO “VYČIO” KLUBAS 

metiniame susirinkime naujon vai- 
dybon išrinko pirm. — J. Adomonį. 
vicepirm. — St. Grybą, sekr. __ V.
Gurevičių, ižd. — V. Kalpoką, kultū
rinių renginių vadovu — A. Leščins
ką. nariais — F. Adomonį ir J. Rei
nį. St. Grybas priminė šiais metais 
įvyksiančią klubo dvidešimtmečio su
kaktį. Jos atitinkamu paminėjimu 
turės pasirūpinti naujoji klubo val
dyba.

Italija
VASARIO 16 PROGA tradicinį žo

dį per radiją okupuotiems tautie
čiams Lietuvoje tarė diplomatijos 
šefas Stasys Lozoraitis. Priminęs Va
sario 16 aktą, jis pabrėžė pasaulio 
tautų bendruomenėje augantį poli
tinį bei moralinį pasipriešinimą 
smurtui ir priespaudai. Žodį baigė 
JAV prez, J. Carterio inauguracinės 
kalbos citata: “Auga aistringas lais
vės troškimas, šia nauja dvasia va
dovaujantis, šiandien naujos veiklos 
pradžioje negali būti Amerikai kil
nesnės ir garbingesnės užduoties, 
kaip padėti kurti teisingą bei taikin
gą, tikrai žmonišką pasaulį...” Dip- 
plomatinės tarnybos vardu S. Lozo- 
tis pasveikino visus lietuvius tėvy
nėje ir užsienyje, linkėdamas jiems 
laimės asmeniniame gyvenime, sėk
mės darbuose Lietuvos gerovei.

Vokietija
VOKIETIJOS BALTIEČIŲ DRAU

GIJA sausio 14-16 d. d. surengė se
minarą savo nariams Lueneburge, 
Rytų Akademijos patalpose. Prane
šimą apie dabartinę rezistenciją Lie
tuvoje padarė dr. A. Gerutis, atvy
kęs iš Šveicarijos Berno, apie V. Vo
kietijos užsienio politiką ir R. Euro
pos problemas — federacinio parla
mento (Bundestago) atstovas Schroe- 
deris. Seminare dalyvavo nemažai 
vokiečių, jų tarpe ir Lietuvos vokie
čių draugijos valdybos narys Alber
tas Ungeris, redaguojantis jos laik
raštį “Die Raute" (“Rūta”). Paly
ginti gausūs buvo latviai ir estai, o 
lietuvius galėjai suskaityti beveik 
ant vienos rankos pirštų. Netikėtu 
seminaro svečiu tapo italas filologi
jos dr. Guido Michelini, kuris 1975- 
76 m. aštuonis mėnesius studijavo 
lietuvių kalbą Vilniaus universitete 
ir dabar jau kalba lietuviškai. Savo 
• pecialybe pasirinkęs lyginamąją 
kalbotyrą, jis gilina germanistikos 
studijas Hamburgo universitete. Se
minaro dalyviai lankėsi Prof. Carl 
Schirreno draugijoje, kuri, įsikūrusi 
Lueneburge. puoselėja Lietuvos vo
kiečių tradicijas. Istorijos prof. C. 
Schirenas XIX š. vadovavo Baltijos 
vokiečių kovai su rusifikacija. Dr. 
A. Gerutis su V. Banaičiu Luene
burge aplankė M. Lietuvos veikėją V. 
Mačiulaitį, ilgus metus vadovaujantį 
Vokietijos Lietuvių Susivienijimui. 
Pastarasis jau yra peržengęs am
žiaus aštuoniasdešimtmetį, bet dar 
tebėra tvirtas ir žvalus, tik menkai 
teprigirdi. Už lietuvišką veiklą jis 
buvo suimtas, uždarytas Sachsenhau- 
seno stovykloje ir žiauriai sumuštas. 
Kančios stovykloje ir atsiliepė' į jo 
klausą.



VĖL NAUJA OPERA
Čikagos Lietuvių Opera praėjusį 

rudenį pradėjo 21-jį darbo sezoną. 
Nors likusios skolos po originalių 
lietuviškų operų pastatymo praėju
siais metais spaudžia operos viene
tą, bet šiemet vėl pasiryžta išeiti į 
scenos rampą su tarptautine opera, 
nes tik tokiais atvejais tikresnis yra 
biudžeto subalansavimas. Sį kartą pa
sirinkta Charles Gounod 5 v. opera 
“Romeo ir Julija”. Premjera įvyks 
kovo 26. šeštadienį, 8 v.v. Spektaklis 
kartojamas kovo 27, sekmadienį, 3 
v.p.p., ir balandžio 3, sekmadienį, 3 
v.p.p., Marijos Augšt. Mokyklos salė
je. Kai Čikagos Lietuvių Opera pra
dėjo savo darbą, nuoma už salę buvo 
palyginti nedidelė — S350 už spek
taklį. Pernai salės nuomos kaina pa
kilo iki SI.000 ui spektaklį, šiemet 
gi jau teks mokėti po SI,500.

DU KANADIEČIAI
Žvelgdami į “Romeo ir Julijos" 

vadovų bei atlikėjų sąrašą, matome, 
kad šiemet didelė atsakomybė pati
kėta dviem Kanadoje gyvenantiem 
lietuviam solistam — G. Capkaus- 
kienei ir R. Strimaičiui. G. Capkaus- 
kienė Julijos vaidmenį atliks visuo
se trijuose spektakliuose, o pagrin
dinį Romeo vaidmenį — jaunasis Či
kagos Lietuvių Operos debiutantas 
R. Strimaitis trečiame spektak
lyje. Šiemet operai vadovauti vėl su
grįžo ilgametis jos meno vadovas ir 
dirigentas maestro A. Kučiūnas. Jis 
operą ir režisuoja. Chormeisteriai 
yra A. Vasaitis ir A. Gečas, chorve
dyboje talkina Alice Stephens. Ope
ros choreografas — J. Puodžiūnas, 
apšvietėjas — K. Cijūnėlis, jo asis
tentas R. Račiūnas. Scenos reikalų 
vadovas — J. Paronis, spektaklių 
apipavidalintojas — Goodmano te
atro Čikagoje vyr. dailininkas J. Ma- 
ronek. Solistai — G. Capkauskie- 
nė, M. Momkienė, G. Mažeikienė, S. 
VVicik, R. Strimaitis, A. Brazis. J. 
Vaznelis, V. Liorentas, J.‘ Savrimas, 
B. Prapuolenis, V. Momkus. Operos 
valdyba: Vyt. Radžius, V. Momkus, L 
Navickaitė, J. Vidžiūnas. R. Grauzi
niene, VI. Stropus ir Br. Mačiuke
vičius. I talkininkų skaičių dar rei
kia įrikiuoti specialų fechtavimo in
struktorių ir viena latvių kilmės so
listą. Operos chore dainuoja per 150 
dainininkų. I “Romeo ir Julijos” 
operos pastatymus bus įjungta iki 
130 asmenų.

RŪPESČIAI
Čikagos Lietuviu Operos viene

tas turi ir nemažai rūpesčių. Tuos 
rūpesčius spaudos konferencijoje 
vasario 16 d. Jaunimo Centro kavi
nėje dėstė valdybos pirm. V. Ra
džius. maestro A. Kučiūnas ir kiti. 
Operos vienetas dar nedejuoja del 
vadovų, solistų ir choristų trūkumo. 
Labiausiai vienetą slegia piniginiai 
rūpesčiai. Jie ypač iškyla, kai sta
tomos originalios lietuvių kompozi
torių operos ar bandoma jas įamžin
ti plokštelėse ilgiems ateities me
tams. Vyt. Radžius iškėlė tai, su 
kokiu dideliu entuziazmu operos vie
netas įamžino plokštelėje nepamirš
tamą išeivijoje mirusio kompęz. K. 
V. Banaičio kūrinį — operą “Jūratė 
ir Kastytis". Plokštelė išėjo gera, tik
rai reprezentacinė. Ją įvairiomis pro
gomis panaudoja amerikiečių radi
jo stotys tiek Čikagoje, tiek ir kitur.

Plokštelė operos vienetui nemažai 
kainavo. Pinigai be procentų buvo 
pasiskolinti iš operos mecenato J. 
Mackevičiaus, jn., vadovaujamos tau
pymo ir skolinimo bendrovės. Tikė
tasi, kad rinkoje pasirodžius plokš
telei, ji greit bus išpirkta kaip vie
na iš kultūringiausių ir gražiausiu 
dovanų. Tikėtasi skolą greit sugrą
žinti ir dar surinkti kelis tūkstan
čius dolerių originalių lietuvių kom
pozitorių operų pastatymui — per
nykštei Čikagos Lietuvių Operai 20 
m. sukakties šventei. Deja, “Jūratės 
ir Kastyčio" operos plokštelės rezul
tatai menki. Nemaža dalis plokštelių 
tebeguli sandėlyje, kita dalis — pas 
platintojus. Dalis pastarųjų iki šiol 
nepasiryžo už plokšteles atsilyginti. 
Skola J. Mackevičiui sugrąžinta, bet 
lietuviškų operų pastatymams ne
liko nė cento. Antra vertus, į ke
turis originalių lietuviškų operų 
spektaklius neatėjo užtektinai žiū
rovų. Taip lietuvių kompozitorių 
operų pastatymas ir lietuviškos ope
ros plokštelės išleidimas operos vie
netą pasodino į tokias skolas, iš 
kurių ir dabar nėra išsikapstęs. Vyt. 
Ražiaus pranešimu, vasario 16 d. 
Čikagos Lietuvių Opera dar turėjo 
S12.600 skolos, daugiausia lietu
viams, nes amerikiečiams stengia
masi visada pirmiausia atsilyginti. 
Vicepirm. V. Momkaus pranešimu, 
jei visi bilietai į “Romeo ir Juli
jos” spektaklius bus išparduoti ir 
mecenatai operą rems taip, kaip rė
mė, šį kartą bus išeita lygiomis.

MAESTRO ŽVILGSNIS
Maestro A. Kučiūnas, operos val

dybos 1976. VII. 10 pakviestas vėl 
būti operos vieneto meno vadovu 
bei dirigentu, pirmiausia žvalgėsi į 
savuosius dirvonus, domėjosi viena 
trumpa kompoz. D. Lapinsko opera, 
kurią būtų sujungęs su kuria nors 
trumpa tarptautine opera. Bet kom- 
poz. D. Lapinskas toli gražu dar ne
buvo baigęs kurti muzikos, ir reikalą 
teko atidėti. Pasirinkus "Romeo ir 
Juliją", atsirado problema su daili
ninkais, nes nė vienas iš šešių lie
tuvių dailininkų, scenos meno spe
cialistu, nesutiko imtis darbo. Tada 
buvo pakviestas amerikietis — Good
mano teatro vyr. dailininkas. Kadan
gi operoje tik du pagrindiniai vaid
menys, o visi kiti žymiai mažesni, 
maestro turėjo truputį vargo ir su 
solistais. Kaikurie jų net visai ne
paskambino. Visdėlto maestro, tu
rėdamas gerai patyrusį chorą, paly
ginti gan tinkamus solistus, tikisi 
kūrybingų ir žūrovams tikrai pa
trauklių spektaklių. Jo žvilgsniai 
krypsta ir į ateitį. 1978 m. sueis 60 
m., kai kompoz M. Petrauskas su
kūrė pirmąją lietuvišką operą "Eglė 
žalčių karalienė". Sukakties proga 
tą operą, ją kiek restauravus, būtų 
galima išvesti į sceną. Ar tas už
davinys bus įvykdytas, parodys ne
tolima ateitis. Opera nori sulaukti 
bent 25 m. sukakties. Jei visuomenė 
neliks abejinga “Romeo ir Julijos" 
spektakliams, ateities planai bei ho
rizontai darysis tikresni.

“ PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiiką duoną. Didelis 
misos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Stayner - Wasaga
STYNERIO • WASAGOS ir apy

linkių lietuviai Vasario 16 šventė 
Stayneryje Golden Apple restorane 
6.30 vai. v. Pradžioje buvo prisimin
ti žuvusieji už tautos laisvę ir pa
kviestas paskaitai KLB pirm. J. R. 
Simanavičius. Paskaitininkas išsa
miai nušvietė mūsų tautos patriar
cho J. Basanavičiaus gyvenimo ke
lią ir jo šakotą veiklą. Deklamavo 
mūsų jaunimas: Ramūnas Lapavi- 
čius, Benius, Jonas ir Vincas Biršto- 
nai, Zita ir Daina Gurklytės. Be to, 
sesutės Z. D. Gurklytės gražiai pa
dainavo. Oficialią dalį baigėme Tau
tos himnu ir sėdome už gėlėmis pa
puoštų stalų vakarienei. Vakarienės 
metu padainavo J. R. Simanavičius, 
I. Pakarna ir p. Vasiliauskienė. Mū
sų uoliam nariui St. Jonaičiui (iš 
Sunnydalc) paplota. Tautos Fondui 
atstovavo A. Masionis. Surinkta 
$412. Minėjime dalyvavo 40 asmenų. 
Kukli auka įteikta radijo valandė
lei. T. S.

Sudbury, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 59 metų sukak
ties paminėjimas įvyko vasario 19 d. 
Programą pranešinėjo apylinkės val
dybos vicepirm. Juozas Bataitis. Da
lyviams sugiedojus Tautos himną, 
turiningą paskaitą skaitė Vincas 
Skaržinskas iš Sault Ste. Marie, Ont. 
Sudburio trijulė — Danguolė, Eri
kas Rotkiai ir Gediminas Rcmeikis 
savo gražiais balsais ir lengva daina 
visus maloniai nuteikė. Dalyviams 
plojant, studentės G. Poderytė ir 
M. Stepšytė dainininkus papuošė rau
donomis rožėmis. Vėliau, Zigmo La- 
bucko muzikos garsams aidint, buvo 
linksmoji dalis. Minėjimo paruoši
me talkino: Zigmas. Jadvyga Labuc- 
kai, Anelė Sviežikienė, Antanas Ga- 
tautis ir Vytautas Stepšys. Minėjime

dalyvavo apie 60 asmenų, nes dalis 
tautiečių žiemos atostogoms buvo 
išvykę į Acapulco Meksikoje. Bet ir 
ten jie surengė kuklų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo paminėji
mą bei pamaldas. Vadovavo Aleksas 
Kusinskis ir kun. Antanas Sabas. 
Išvykoje dalyvavo 15 asmenų.

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 59 m. proga pamaldos įvyko 
vasario 27 d. Kristaus Karaliaus 
šventovės salėje, dalyvaujant vietos 
lietuviams, Maironio kuopos unifor
muotiems šauliams ir šaulėms su 
vėliavomis. Pamaldas laikė ir tai 
dienai pritaikintą pamokslą pasakė
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kun. A. Sabas. J. Kr.
LSST MAIRONIO KUOPOS šau

lės balandžio 24, sekmadienį, 3 v. 
p. p.. Kristaus Karaliaus šventovės 
salėje rengia pobūvį — kava, pyra
gaičiai, šilta vakarienė, turtinga lo

terija, gera muzika ir kt. Programo
je: meninė grupė “Rudens atžaly
nas” padarys staigmeną. Kviečiame 
visus lietuvius, ypač jaunimą, daly
vauti, taip pat pasikviesti svečių, 
įėjimas — laisva auka. Valdyba

Keliaujame į Lietuvą!

Visom kelionėm 6 dienos skirtos Vilniuje. Numatoma aplan
kyti Helsinkį, Leningrado, Py99< Talinu. Vietų skaičius ribotos. 

Smulkesnių informacijų teiraukitės: Marius Rusinas

gegužės 28 - birželio 1114h|1 birželio 17 - liepos 1
DIENUS i liepos 8 - liepos 22
RYTŲ J 1 rugsėjo 9 - rugsėjo 23

EUROPOJE!• rugsėjo 23 - spalio 7
spalio 14 - spalio 28

♦ f lapkričio 11 - lapkričio 25

HETHERINGTON TRAVEL, 1651 Bloor Street West, 
Tel. (416) 531-4674 Toronto, Ontario M6P 1A6 
"HETHERINGTON" kelionių įstoigo yra toje pačioje Bloor 
gatvės pusėje, kaip ir Toronto Lietuvių Namai (200 metrų į 
High Parko pusę). Atidaryta nuo 9.30 iki 5.30 kiekvienų dienų, 
šeštadieniais 10.00 iki 2.30.

REGISTRACIJOS FORMA

Vardai Pavardė

Adresai

Miestai Raito kodai

Keleivių įkaičiui Telefonai

-Kelionės data ........................................................................
Užpildykite Ir atsiųskite į kelionių ištaigą

Pirmos klasės laiškai (iki I uncijos) ir atvirlaiškiai Kanados 
bei Amerikos ribose kainuoja 12 et. nuo 1977 metų kovo I 
dienos. Nuo tos pačios dienos užklijuoti sveikinimo atvirukai 
kainuoja 10 et. Apie kitus pakeitimus teiraukitės savo pašto 
įstaigose. Tikslus apmokėjimas ir pašto kodo įrašymas 
duos geresnį patarnavimę.

UŽDĖKITE PAŠTO ŽENKLĄ. UŽKLIJUOKITE. (MESKITE.

Daugiakultūriškumas?
Priklauso nuo jūsų

Pagrindinė daugiakultūriškumo idėja — padėti 
kanadiečiams sugyventi, suprasti vienas kito 
kultūrų bei skirtumus.

Kadangi tai pastovi vyriausybės politika, 
apimanti visus kanadiečius, daugiakultūriškumas 
yra savanoriškas. Jo veiksmingumas priklauso 
nuo mūsų pačių.

IMIGRANTŲ INTEGRAVIMO PROGRAMA 
Padeda įvairiom grupėm, teikiančiam pagalbų 
imigrantams, kad galėtų pilniau dalyvauti 
kanadiečių visuomenėje.

PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugiakultūrę veiklą.

Federacinė mūsų vyriausybė yra sudariusi 
sekančias programas bei paruošusi priemones:

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

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

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

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

NEOFICIALIŲ KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS 
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbų klasėms.

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

VALSTYBINĖJE FILMŲ VADYBOJE 
Valstybinė Filmų Vadyba, kaip savo įnašą į 
daugiakultūrę programą, yra pagaminusi apie 400 
filmų 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmų Vadybos raštinėse 
šiuose miestuose: Vankuveryje, Winnipege, 
Toronte, Montrealyje, Otavoje ir Halifakse.

VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Otavoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, įrekorduotų magnetofono bei 
vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų baldus, 
primityvią maisto gaminimo techniką ir 
rankdarbius, tradicinus pasakojimus, šeimos ir 
bendruomenės gyvenimą, šventes bei apeigas. 
Rengiamos kultūrinės parodos, jų tarpe ir 
kilnojamosios.
VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamų sričių 
specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikšmingo 
bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi 
į etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbę 
tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kalbų buvo išsiųsta iš Otavos 1975 m. 
kovo mėnesį. Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70.

Norintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti 
platesnių informacijų rašykite:

Multiculturalism, 16th Floor, 66 Slater Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0M5

Hon. John Munro L’hon. John Munro 
Minister Responsible Ministre chargė 
for Multiculturalism du multiculturalisme



• Rt • THŽiž^* žiteriaž • 1977. Ill, l> —Nr. l>j 1413 >

•>•*•)! K^m4« btiatki mZuui MIMAS STRIMAiTU U VACYS VEKI 
MAŽTI* Auawju’ ėaeliM -T llHių »***/» NmU m Oabkaat

Šypsenos
Neprarado

Tėvu Vaite, tu ir vėl bandai 
boksuotis Matau, kad jau pra

radai du priešakinius dantis.
Sūnus: Ne. tėveli, aš tų dan

tų nepraradau. Aš juos turiu 
kišenėje

Lenino pėdomis
— Esu visai tikras, jei visi ko

munistai pasektų Lenino pėdo
mis. tai pasaulyje viešpatautų 
taika ir ramvbė.

— Betgi Leninas jau yra mi
ręs’

— .Aš tai ir turiu galvoj ...

Logika
Žmogus vienračiu vežimėliu 

veža trąšas pro bepročių ligo
ninę. Vienas ligonis, iškišęs gal
vą pro langą, klausia:

— Tai kur dėsi?

— Ant žemuogių!
— Tai matai, ką tie protin

gieji daro, — piktinosi ligonis. 
— Ant žemuogių mes dedame 
grietinę, o jie . . .

Parinko Pr. Alš.

Lituanistiniai kursai Vilniuje
lAtkriU 14 I ma psl 1

ltn»t propagandai Bet tai dar 
nv*i*kas (aha tu paskaitų buvo 
vtva etl* rengimu bei luvitiki 
mu skiriu tam pačiam Itkviut 
l*vr sutink imas "Kultūros Ba 
ru” žurnalo redakcijoje lis su 
•įtikimas vėliau buvo atkauk 
tąsi, popietė užsienio reikalu 
"zninintenioje*. rodvmaa kino 
filmu ekskursija 1 kolūki po 
plėtė ražvtoju uiungoie ’Ta 
rvbines Moters ' Žurnalo redak 
rijoje t v ietim© '•minister! 10 
)•", susitikimas su Tėviškes 
drauguos ir -Gimtojo Krašto” 
darbuotojais Visa tai dvelkia ta 
pačia sovietine propaganda

Ar verta valiuoti’
lt pateiktų faktu stiklai ma 

riti kad lituanistiniai Vilniaus 
kursai turi neabejotinai stipru 
propagandine doze Handliusie 
JI apskaičiuoti ta dorę valando 
mis peria re įtveria kari lt 227 
valandų skirtu lituanistiniams 
kursams lik 37 valandos teko 
lituanistikai. 170 valandų 
propagandinio pobūdžio daly 
kam s Gal tu apskaičiavimas ir 
nėra visai tikslus bet jis paten 
karnai aiškiai bei įtikinančiai 
parodo didele propagandines 
dalies persvara Matyt, taip pa 
daryta, kad kursai vau pirma 
botu priimtini kompartijai

Ar tokie lituanistiniai kursai 
priimtini užsienio lietuviams’ 
Jei tie k u r s a i būtu tikrai vien 
lituanistinio pobūdžio sakvtu 
me taip net ir dabartinėse oku- 
paetjoa salvgose lieja tie kur
sai pirmoje eilėje siekta ne 
moksliniu o propagandiniu tiks
lu liėllo |ie užsienio lietuviam* 
negali būti visais atžvilgiais 
priimtini Juose skleidžiami ir 
sovietiniai nuodai, kurie jau 
nom stelom gali padarvti nepa 
taisomos i a los Sakoma kad iki 
šiol dar nė vienas neapsinuodi 
Jo o priešingai — sustiprėjo 
lietuvybėje

Tai paviršutiniškas tvirtini 
man kuris nėra pagristas giles 
niu duomenų tyrinėjimu Spren 
ūžiant ii turimų stebėjimo duo
menų. matyti, kad sovietiniai 
nuodai nepakenkė tiems kurie 
buvo pakankamai subrendę kri

tiški ir sugebėjo atskirti propa
ganda nuo tikrovės Jie grižo 
galbūt su sustiprėjusiu lietuviš
kumu bet buvo ir tokių, ku
riem Vilniaus kursai jpompavo 
sovietinių nuotaikų ir griže ta
ke "Mums tėvai melavo — ra
dome kitokį* Lietuvi**. .Nekri
tiškos minties kursantai parsi
vežė raudonosios ideologijos 
minčių apie luetuvos praeiti ir 
jos dabartį Perdaug jau būtų 
tvirtinti, kad per šešias savai
tes kursantų nepaliestų jokie 
sovietiniai nuodai Galimas da
lykas. kaikuriuoae lieka ir ga
na gilios jų Kmes kūnų ne vie
na* sugrjžęs kol kas nedrjsta at
skleisti Ateityje jos gali išryš
kėti ir išaugti j simpatinga lai
kysena sovietinei santvarkai ir 
jo* valdomai Lietuvai Jeigu so
vietiniai valdovai randa agentų 
vyresnėje lietuvių išeivių kar
toje mačiusioje sovietinius 
žiaurumus tai žymiai lengviau 
bu* jų rasti buvusiuose Vil
niau* kursantuose, kuriuose li
ko įdiegtas palankumas sovie
tinei sistemai Juk panašiai bu
vo su rusų išeivijos jaunimu, 
išaugusiu laisvajame pasaulyje

Iš pokalbių su buvusiais Vil
niaus kursantais teko patirti, 
kad jiems padėjo ne tiek patvs 
kursai, kiek kontaktas su Lie 
tuva ir jo* žmonėmis. Po še 
šių savaičių esą lieka malonus, 
gaivinantis įspūdis, ir Lietuva 
pasidaro gvva širdies gelmėse 
Bet to galima pasiekti tr be so
vietine ideologija persunktų 
kursų jeigu musų jaunimui bū
tų leista ilgiau ir tai laisvai pa 
gyventi Lietuvoje Lituanistinių 
kursų ir tai dar geriau pritai
kytų mūsų jaunimui, yra ir lais
vajame pasaulyje, bet jame nė
ra antrosios Lietuvos Dėlto nė
ra pagrindo |>erdaug iškelti da
bartinių vilniškių kursų reikš
mės Jų reikšmė padidėtų tik
tai tada jeigu Jie būtų grynai 
lietuviški o ne propagandists 
kai sovietiniai Kol to nėra, jau
nimui belieka naudotis priva
čiomis kelionėmis | okupuota 
Lietuva ir jieškoti gaivinančio 
ryšio su savo pačtų ir kartu tė
vų gyvenimo šaknimis

Jonas Aušra

tuo reikalu

Mental Retardation Community Services 
Development Branch 
3rd Floor. Hepburn Block, 
Queen's Park, 
Toronto, Ontario M7A 1E9

Bendruomeninis 
gyvenimas”yra naujas 

būdas pagelbėti 
psichiškai atsitikusiems

Štai ką Ontario daro

Psichiškai atsilikę dažnai yra pajėgūs daryti žymiai didesnę 
pažanga nei iki šiol buvo manyto Nors jie mokosi lėčiau nei 
kiti, tačiau jie dažnai išvysto sugebėjimus, kurie įgalina juos 
įsijungti j visuomenes gyvenimą

Tom tikslui pasiekti yra paruošta programa vardu 
'Bendruomeninis gyvenimas" (Community Living), tvarkomo 

bendruomeninių bei socialinių reikalų ministerijos (Mmstry of 
Community ond Socio! Services) drauge su vietinėmis 
draugijomis psichiškai otsilikusiem (Associations for Mentally 
Retarded) ir kitomis bendruomenės institucijomis 
Minėtoji programa skatino
• steigti bei finansuoti grupinius namus ir kitokias 

bendruomenines patalpos
• organizuoti daugiau dirbtuvių ir praktinių amatų 

programų
• sudaryti ankstyvos vaikystes vystymosi, tėvų pagalbos ir 

brendimo plonus
• padaryti prieinamas psichiškai atsilikusiem asmenim visas 

bendruomenės tarnybas
Visi tie dalykai siekia geresnio gyvenimo josichiškai 

atsibkusiem žmonėm Ontoro provincijoje ir kiek galint 
normalesnio jų jsijungimo visuomenėn

Sis bandymas yra naujas Geras Svetkas Jūsų parama 
bet supratimas gali prisidėti prie sėkmingo |O įgyvendinimo.

Norintieji informacijų arba nemokomos knygelės "Serving 
the Mentally Retarded" kreipkitės į vietinę bendruomeninių 
bei socialinių reikalų ministerijos jstoigq (Ministry of 
Community and Social Services) arba rašykite:

Keith Norton, 
Minister of 
Community and 
Social Services

n

Province of Ontario

William Davis, 
Premier

Lietuviu leidiniai Otavoj
T % -ONA •ICI.YTt

1978 m man teko žurnalisti
kos fakultete Otavoje seminari
ni darbe parašyti Temų pa*i 
rinkau Lietuvių spaudos išsi
vystymas išeivijoje, ypač tau
rės Amerikoje" Beruošdama ši 
dartų turėjau proga susipažinti 
*u dalele mūsų tautos pastangų 
spaudoje Taip pat patyriau ir 
sunkumų Didžiausias sunku- 
mes — valstybinėje Kanados 
biblmteknje trūksta lietuviškų 
leidinių prašai netikslūs nėra 
pakankamai prieinamos medžią 
gus bei informacijų

Kanados valdžia skelbia dau 
giakuitūrg p r o g r am* Vatety* 
binė biblioteka renka ir saugo 
permdinius etninių grupių le» 
diniiM. dabarties ir praeities, 
kad jie butų prieinami suinte 
resuotiem žmonėm Etninių 
grupių spauda sudaro dalį Ka
nados socialinės ir kultūrinės 
istorijon Dėlto kreipiama* di 
dėti* dėmesys ir j lietuvių spau
da

Pradedant 1973 m. valstybi
nė b*blmteka pradėjo rinkti ir 
saugoti visus etninių grupių pr» 
einamus periodiniu* leidiniu* 
šiandien surašė galima *u*kai 
Čiuoti 170 pavadinimų etninių 
grupm laikraščių Jų skaičius 
keičiasi Urtuvjų spauda dabar 
gan pastovi Minėti laikraščiai 
atstovauja šLnai etnokultūrinei 
trupei

Be valstybinės Kanados hšb- 
Itotekna. veikia istorijas draugi
ja "Multicultural History Socie
ty of Ontario'*, kuri užsimojo

rinkti saugoti ir kopijuoti visų 
medžiaga liečiančią Ontario et
nines grupe* Šiai organizacijai 
svarbu sunnkti laiškų, užrašų, 
fotografijų, spaudinių bei kito
kių raštų ar spausdintų dalykų, 
kurie galėtų būti naudingi isto
rikui bet patiem* lietuviams

Mokslininkai kūne rūpinasi 
visuomenės studijomis, skaito 
spauda seka etninių grupių gy- 
«m:ma tyrinėja praeitj. nes pa 
staroji padeda suprasti dabarij 
bei spėlioti ateitį

Valstybinė Kanados bibliote
ka ir toliau renka bei saugo pe
riodinius lietuvių leidinius 
Svarbu dalwauti valstybinio lo
bio išsaugojime Jeigu bus su
daryti teisingi, pilni surašai vi
sų lietuvišku leidinių, turėsime 
prieinam* m c d ž i aga tyrinėto
jams ir amžina lietuvių gyveni
mo protnkola

Valstybinė biblioteka mielai 
priima leidinius Nenorint ati
duoti. galima paskolinti, kad ga
lėtų padaryti mikrofilmą Jei 
kas norėtų perduoti betkokius 
leidinius (net ir tik pačių leidi
nių pavadinimus) bei kitus do
kumentu* valstybinei Kanados 
bibliotekai arba gauti daugiau 
informacijų, raginu rašyti Ruth 
iRirutėi Bogušis, Newspaper 
Section. National Library. 995 
Wellington Street. Ottawa KIA- 
0N4 Arba Rūta - Ona Aiūlvtė. 
700 Bronson Avenue. Apt 85. 
Ottawa KIR AHŠ

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

KANADA 
TURI 

NAUJA 
PILIETYBĖS 
ĮSTATYMĄ

Šis įstatymas įsigaliojo 
1977 metų vasario 15 dieną

Diena, kai tapsite Kanados piliečiu ir gausite visas 

piliečio privilegijas ir priimsite įsipareigojimus, jums 

bus pasididžiavimo diena.

Naujasis pilietybės įstatymas nepakeičia padėties tų 

asmenų, kurie jau yra Kanados piliečiai.

Naujai atvykę imigrantai (landed immigrants), kurie 

nori tapti Kanados piliečiais, turi įsidėmėti sekančius 

naujus pakeitimus:

1. moterys ir vyrai, neatsižvelgiant į jų 

vedybinį stovį, yra traktuojami vienodai;

2. užpildantieji pareiškimus pilietybei 

gauti turi būti Kanadoje išgyvenę trejus 

metus;

3. kandidatas pilietybei gauti turi būti 

18 metų amžiaus;

4. imigrantai iš visų kraštų yra traktuojami 

vienodai.

Kaip anksčiau, taip ir dabar užpildantieji 

pareiškimus turi sumokėti tam tikrų mokestį. 

Valstybės sekretoriaus ministerijos tarnautojai 

nemokamai teikia reikalingų informacijų bei 

pagalbų užpildant pareiškimus.

Jeigu norite gauti daugiau informacijų, raštu arba 

asmeniškai kreipkitės į artimiausių Kanados 

pilietybės teismo įstaigų.

Galite kreiptis ir sekančiu adresu:

The Registrar of Canadian Citizenship 

130 Slater Street

Ottawa, Ontario, KIA 0M5

■ Secretary Secrėtariat
■ of State d’Ėtat

John Roberts John Roberts
Minister Ministre



Plačių drobių romanas

PETRAS JURKŠAITIS, autorius televizijos vaidinimo "Yesterday was years 
ago", kuris buvo transliuojamas per CBC televizijos tinki:) 1976 m. gruodžio 
12 d. Gyvena Toronte, bet pastaruoju metu yra laikinai persikėlęs į Los 
Angeles, Kalifornijoje. Ten kuria nauja filminio pobūdžio veikalą. Anksčiau 
jis yra parašęs televizijai vaidinimų iš policijos veiklos. Jie buvo transliuoti 
per CBC. P. Jurkšaitis yra apie 30 metų amžiaus, gimęs Vokietijoje. Kana- 
don su tėvais atvyko 1950 m. Toronte baigė gimnaziją ir kurį laiką ėjo lietu
viu mokyklon, bet jos nebaigė. Toronto universitete studijavo humanitari
nius mokslus dvejus metus ir pradėjo dirbti kaip korespondentas "The 
Toronto Star” dienraštyje. Dirbdamas žurnalistikoje, pradėjo domėtis tele
viziniais vaidinimais ir kurti dramas. Šioje srityje jisai dirba ir dabar.

Solistės šuolis Ispanijon
Dalios Kučėnienės koncertas tautiečiams Detroite
AL. GINANT AS

Eidami tokio ar kitokio solis- 
to-ės koncertan, beveik esame 
tikri išgirsti tradicinį repertua
rą: pirmoje dalyje liaudies dai
nos, mūsų pačių kompozitorių 
kūriniai, antroje — pasaulinė 
muzika, operų arijos. Tačiau tu
rime ir išimčių — įdomių prasi
veržimų iš pamėgtos rutinos 
varžtu. Štai, neperseniausiai 
Ispanijoje viešėjusi ir ten ku
rį laiką savo balso kultūrą to
bulinusi čikagietė solistė Dalia 
Kučėnienė turi paruošusi savo
tiškai įdomią, patrauklią kon- 

. certinę programą, kurią teko 
girdėti Southfielde. Mich., atei
tininkų surengtame Užgavėnių 
vakare.

Ne. Dalios pasirinktoji pro
grama nebuvo karnavalinio po
būdžio. Savąja nuotaika, plau
kiančia melodija dainos mie
los ir suprantamos eilinio klau
sytojo ausimis, bet reikalaujan
čios išlavinto balso ir muziki
nės disciplinos iš solistės pu
sės ir akompaniatoriaus.

Šio koncerto metu Daliai 
akompanavo virtuozišku nuo
seklumu ar tik ne vienas mūsų 
stipriausiu kelių muzikinių žan
rų interpretuotojas Darius La
pinskas. .Jis sėdėjo prie piani
no. žvakių šviesai sklindant iš 
ispaniškos žvakidės.

Solistė ispaniškos dvasios ir 
turinio rečitalį pradėjo arija iš 
Lunos operos “El Nino Judio 
(esu ispanė, savo žvilgsniu pri
menu gimtąjį dangų). Sekė 
Sandoval “Be tavo meilės” (vėl 
spindėtum man savo saulės gin
taro daina). Ir vėl arija “Kerė
tojos” iš Chapi operos “Las Hi
las del Zebedeo” (kaprizinga aš 
esu, todėl tenoriu, kad tik ma
ne vieną mylėtum). Antru iš
ėjimu Dalia perdavė dainą iš

Lietuviu teatru festivalis 
4- V

KLB krašto valdybos kultū
ros komisija, pirmininkaujama 
režisorės bei aktorės E. Daugu
vietytės - Kudabienės, rengia S. 
Amerikos lietuvių teatrų festi
valį 1977 m. gegužės 20 — 29 
d. d. Toronte. Trys tokie festiva
liai buvo surengti JAV-se, o šis, 
ketvirtasis, įvyks Kanadoje. Tai 
pirmas tokio pobūdžio festivalis 
Kanadoje ir Toronte. Jis bus 
pradėtas gegužės 20 d. hamilto- 
niškio “Aukuro” spektakliu, 
kuriame matysime Balio Sruo
gos “Pavasario giesmę” — 3 v. 
lyrinę dramą. Gegužės 22 d. to
rontiškis “Aitvaras” vaidins S. 
Pilkos 3 v. komediją “Žemės 
rojus”. Gegužės 28 d. Cicero 
vaidintojai atliks K Runimo 2 
v. dramą "Laisvės kaina”. Tą 
pačią dieną Los Angeles teatri
nis sambūris vaidins B. Pūkele- 
vičiūtės 3 v. dramą “Palikimas". 
Gegužės 29 d. Čikagos teatrinis 
vienetas atliks A. Kairio 3 v. ko
mediją “Didysis penktadienis".

Po visų vaidinimų bus žyme
nų įteikimo vakaras. Žymenys 
bus duodami: už geriausiai pa
ruoštą veikalą (1 žymuo), už ge

Serrano operos “El Carro del 
Sol” — Venecijos gondola (lau
kiu, kad vėl sugrįžtu tos svajo
nės, kupinos žiedų ir liepsnų). 
Pirmoji programos dalis buvo 
baigta vieninteliu neispanišku 
dalyku, būtent, bolero “Mieli 
draugai” iš Verdi operos “Sici- 
liškieji mišparai”.

Trumputei pertraukai pra
ėjus, išgirdome Rodrigo “Pro 
jovarėlius parėjau" (motinėle 
patikėk, pro jovarėlius parėjau, 
aplankius savo mielą draugę iš 
Sevilijos), “Piemenėlį”, taipgi 
Rodrigo (šventas tu, piemenė
li, ar nesunku tau keltis taip 
anksti kas rytą vos saulelei pa
tekėjus tokiame žvarbiame šal- 
tvje?) ir ariją “Meilės dievaitė” 
iš Nieto y Gimenez operos "EI 
Barbero de Sevilla”.

Paskutiniu išėjimu solistė dai
navo tris arijas iš kitų ispanišk- 
kų operų — “Liepsnos", Bar
bieri, iš“Jugar con Fuego” (pri
simenu tas laimingas dienas, 
tikėdama, kad jos pasikartos), 
Marinela iš “La Cancion del 
Olvido”, muz. Serrano (užkerė
ta meilė, kuri jau niekad nepa
sikartos) ir Paloma iš Barbieri 
operos “El Barberillo de Lava- 
pies” (gimiau Palomos gatvėj, 
todėl pavadino mane “Balan
dėle”, nors neturiu nei plunks
nų, nei sparnelių ...).

Koncertas baigėsi, bet nesi
baigė tie savotiški nauji hori
zontai ir toks gana platus mums 
mažai pažįstamos muzikos lobis. 
Mielos ir laukiamos mūsų tauti
nės dainos, savi kompozitoriai, 
bet gera, kad gauname progos 
savų menininkų dėka bent kiek 
pažinti ir kitų tautų kultūrinius 
lobius. Dėlto ano vakaro šuolis 
Pirenėjų pusiasalin Dalios Ku
čėnienės talento dėka (žodžių 
vertimai jos atlikti) buvo malo
nus ir prasmingas.

riausią vaizdinį apipavidalini
mą — dekoracijas, aprangą (2), 
už pagrindinių vaidmenų atliki
mą aktoriams (3-4), už antraei
lius vaidmenis (5-6). Taip pat 
bus pagerbti režisoriai bei vado
vai.

Sis teatrų festivalis negali bū
ti sėkmingas ir be žiūrovų daly
vavimo. Dėlto rengėjai iš anks
to kviečia ypač Toronto, Hamil
tono ir kitų kolonijų lietuvius 
gausiai dalyvauti. Be jų dalyva
vimo ir finansinės paramos fes
tivalis negalės įvykti. Yra daug 
tautiečių teatralų, kurie lietu
viškajai scenai aukoja savo ta
lentus, laiką, sveikatą, energiją 
ir net lėšas. Dėlto rengėjai kvie
čia visuomenę duosniai paremti 
festivalį savo aukomis. Aukotojų 
pavardės bus įrašytos festivalio 
leidinyje. Jau dabar prašoma 
siųsti aukas festivalio reikalams 
šiuo adresu: A. Mingėla, Nappier 
St., Hamilton, Ont. L8R 1S9, Ca
nada.

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

Albino Baranausko romanas " 
PR. NAUJQKAITIS

1975 m. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija buvo paskir
ta Albinui Baranauskui už jo 
romano "Rudenys ir pavasariai 
arba Užplynių Pultinevičius na
mie ir svetur” I-ąjį tomą. 1976 
m. išleista ir antroji to romano 
dalis. Dar rašoma ir trečioji. 
Tai tikrai plačių drobių roma
nas, atskleidžiąs ne tik pagrin
dinio veikėjo sudėtingą gyveni
mo istoriją tėvynės ir išeivijos 
fone, bet ir daugelį kitų spal
vingų veikėjų, daugybę pašali
nių epizodų, susijusių su vieno 
ar kito veikėjo gyvenimu, su jo 
charakterio bruožais.

Pagrindinis veikėjas yra Už
plynių ūkininkas Pultinevičius, 
mokęsis miesto mokykloje dar 
prieš I-ąjį pasaulinį karą, bet 
dėl ligos mokslų nebaigęs ir dėl
to pasilikęs ūkininkauti iš tėvų 
paveldėtame vidutinio dydžio 
ūkyje. Iš minimų Gražiškių, Ke
turvalakių, Pajevonio, Vilka
viškio, Marijampolės ir Kalva
rijos vardų suvokiame, kad tas 
Užplynių kaimas yra pietinėje 
Sūduvoje, nepertoliausiai nuo 
Prūsii sienos. Vietinio peizažo, 
ūkininkavimo būdo bruožų, net 
tarminių kalbos savybių yra ga
na apstu kūrinyje. Ir tie bruo
žai tapomi šiltomis, nostalginė
mis spalvomis.

Romano pradžioje Pultinevi- 
čiu sutinkame jau įsikūrusį ne
dideliame Skvireltauno mieste 
Amerikoje, ramiame užkampy
je, prie senų didelių kapinių, 
savuose nameliuose su veranda 
ir sodeliu. Tuoj patraukia skai
tytoją ir Pultinevičiaus ameri
kinių draugų bei kaimynų pa
veikslai: buvęs karininkas, vol- 
demarininkas, dabar krautuvi
ninkas Tinkorius. ' kapitonas 
Mingėla, dabar tapęs mokyklos 
sargu, majoras Butvilą, nusima
nąs teisės dalykuose, krikščio
niu demokratų veikėjas, buvęs 
steigiamojo seimo narys Siauru- 
sevičius. liaudininkas daktaras 
špakauskas, frontininkų veikė
jas Pūteika. lietuviškos duonos 
kepėjas Grinevičius (nostalgi
jos išviliotas grįžti į okupuotą 
Lietuvą), dainininkė Klementi- 
na ir kiti.

Jų paveikslams autorius ne- 
pašvkšti šaržinių bruožų. Ta
čiau visos vaivorykštės spalvos 
atsiskleidžia, kai pasakojimas 
netikėtai peršoka į Užplynius, 
kai Pultinevičius pasakoja apie 
savo tėvus, senelius, gimines, 
kaimynus, apie savo piršlybas 
turtingai Paprūsės nuotakai 
Onai Kalasauskaitei, apie jų
dviejų vestuves ir povestuvines 
problemas, apie uošvio nedrau
giškumą ir žmonos dalį, apie 
berną — Liepalotų Skamara- 
kutį.

Antroje dalyje ateina ir labai 
įdomi Roko Kukio istorija, ro
danti, kaip ujamas ir skriau
džiamas našlaitis tampa geru 
siuvėju. turtingu žmogumi, 
kaip vėliau jis įveliamas į “ko
munizmo statybą” pirmosios 
bolševiku okupacijos metu ir 
kaip nelaimingai baigia savo 
gyvenimą. Į tą istoriją įsipina 
ir bajorėlio Krepšelio tragedi
ja, Dubėnų dvaro likimas, po
po Gerasimovo ir cerkvės atsi
radimas, paskiau jo vaikų Miko 
Rašimo, dukters Nastutės vaid
muo Kukio likime ir Lietuvos 
okupacijoje.

Spalvingas yra dvaro ūkvedys 
totorius Rokuža, apsukrusis vo
kietis Fuksas. Intriguoja ir iš
mintingų savamokslių valsčiaus 
sekretorių Jankeliūnų (vyro ir 
žmonos) istorija, ypač Danutės 
Jankeliūnaitės charakteris ir 
jos likimas. Ryškūs ir antraei
liai veikėjai — Rudzevičiaus 
bernas Izidorius Džereška, pa
slaptingai praturtėjęs, bolševik- 
metyje tapęs seniūnu, bet gel
bėjęs žmones nuo išvežimų, tur
tingas viršaitis Ferenca, polici
jos viršininkas Dimidavičius, 
kaimynai Birštoną ir jo dukte
rys, sukčius Bidočius, siuvėjas 
ir muzikas šiščila, batsiuvys 
Zuikis ir dar keletas smulkių 
veikėjų.

Romane atsispindi nepriklau
somos Lietuvos kultūrinis, eko
nominis gyvenimas. Bet ypač 
ryškiai parodyta pirmoji bolše
vikų okupacija, kurioje Pulti
nevičius stengėsi būti nuoša
liai nuo viešųjų įvykių, bet ir 
jis nekartą buvo pakliuvęs į 
tikrą pavojų. Vokiečių okupaci
ja rodoma beveik prabėgomis 
— prekių trūkumas, spekulian
tai, žmonių ėmimas fronto dar
bams.

1944 m. frontui lūžtant, Pul
tinevičius vokiečių buvo paim
tas pafrontės darbams ir tokiu

Rudenys ir pavasariai arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur"
būdu atkirstas nuo namų. Po 
daugelio pavojų ir nuotykių jis 
atsidūrė Vokietijoje, o iš ten ir 
Amerikoje. Tos Pultinevičiaus 
odisėjos A. Baranauskas nevaiz
duoja nei I-oje, nei II-oje roma
no dalyje, bet leidžia sužinoti, 
kad žmona iš Sibiro tremties 
yra grįžusi į Lietuvą. Pultinevi
čius įieško kelių ją atsikviesti j 
Amerika. Pasirodo, kad svainis 
Vincas Kalasauskas, dar caro 
valdymo laikais emigravęs į Ka
nadą, suamerikonintu vardu ir 
pavarde dabar gyvenąs Čikago
je ir yra gerokai paraudonijęs. 
Ja pagalba atsikviečiant žmoną 
Pultinevičiui darosi būtina. 
Daug metų prabėga, kol svainis 
atsiliepia. Kalasausko paraudo- 
nijimą ir atsivertimą autorius 
sumaniai atskleidžia. Ir antro
sios romano dalies pabaigoje iš 
Čikagos j Svireltauną kartu su 
svainiu atvyksta Pultinevičiaus 
žmona Ona.

Su pagrindine siužeto linija 
nevisi romano epizodai yra glau
džiai susijungę. Prie tokių atši
lusių skirtini Skvireltauno is
torija, Mingėlos novelė, Tinko- 
riaus eilėraštis. Nepaprastai iš
tęsti ir Pultinevičiaus klajoji
mai pafrontėje. Bet daugumas 
epizodų glaudžiai jungiasi su 
pagrindiniu pasakojimu. Puikus 
vra Roko Kukio epizodas, gera 
Siaurusevičiaus politinės karje
ros istorija, spalvinga yra ir 
Jankeliūnų istorija. Net ir at- 
sietiniai įvykiai įsiderina į im
presionistinę romano kompozi
ciją.

Autorius turi įgimtą pasako
jimo dovana. Kad ir apie ma
žiausią dalyką jis moka prabilti 
savo arba veikėjų vardu taip 
taikliai, kad tuoj skaitytojas pa
sijunta esąs įvykio vietoje ir vi
sa stebįs savo akimis, girdįs sa
vo ausimis. Didelė dovana yra 
humoristinis pasakojimo atspal
vis.

Humoristinį A. Baranausko 
stiliaus atspalvį skaitytojas 
lengvai pajus pvz. kad ir šito
je klebono šeimininkės Marijo
nos ir Siaurusevičiaus suartėji
mo scenoje:

... “Sviestą mušti yra žeminąs, bo
biškas darbas. Tai regėdama Mari
jona, iš baimės, kad nepasiskųstų 
jos broliui, atnešė iš ledainės ne
maža ąsotėli mėlynos giros ir pas
kui dar prabėgomis jį, sukantį ran
keną. porą kartų maloniai užkalbi
no. Užkalbinusi antrą kartą, ji ta
čiau negrįžo prie savo ruošos, o liko 
stovėti šalimais, kol nepasidarė svies
tas. Siaurusevičius tada dar nebuvo

Atsiųsta paminėti
SALEZIEČIŲ KALENDORIUS 1977 

su nuplėšiamais mėnesio lapais, 
iliustruotas spalvotom nuotraukom 
bei meno kūrinių reprodukcijom. 
Gaunamas pas lietuvius saleziečius: 
Via Colona 2. 00044 Frascati-Roma, 
Italy.

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 1, 
1977. Tėvų jėzuitų leidžiamas mėne
sinis religinės ir tautinės minties 
žurnalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, 
SJ. su būriu redakcijos narių. Gau
namas pas Čikagos lietuvius jėzui
tus: 2345 W. 56th St., Chicago. Ill. 
60636. USA.

KARYS nr. 9 ir 10, 1976 m. lap
kritis ir gruodis. Mėnesinis pasaulio 
lietuvių karių-veteranų žurnalas. 
Leidėjas — L. V. S. Ramovė Niujor
ko skyrius. Red. — Z. Raulinaitis, 
pavad. — J. Rūtenis. Adresas: Ka
rys. 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207, USA.

Jurgis Jašinskas JULIUS JANO
NIS — POETAS IR REVOLIUCI-
JONIERIUS, monografija. Čikaga 
1975 m.. 265 psl. 

SOL. V. BALČIŪNIENĖ iš Bostono ir jos akompaniatorius V. SMETONA, 
atlikę dalį Vasario 16 minėjimo programos Klevelande Nuotr. V. Bacevičiaus

pastebėjęs, kad jo šnekoje, kad ir 
visai nereikšmingoje, yra kažkas pri- 
verčias žmogų sustoti ir taip ką nors 
pasakyti. Jam neatėjo į galvą nė 
tai, kad šitoks reiškinys galėtų at
nešti kokios nors apčiuopiamos nau
das. Tada, sukdamas kaskart sun
kiau pasukamą rankeną, klausyda
masis vis garsesnio šliūkšėjimo muš
tuvyje ir Marijonos Luščikauskaitės 
juokingo dzūkiško ištarimo, jis iš
vis nieko negalėjo pagalvoti. Išsky
rus, žinoma, kad kalbasi su šeimi
ninke ir klebono seserimi. Savai
me aišku, didelis dalykas. Bet jų
dviejų pašnekesys net nebuvo pa
šnekesys — vargu bau, ar nors vie
nas suprato, ka pats sakė kitam. 
Tikrumoje tai jau buvo pirmasis 
žingsnis, kurį jiedu. Apvaizdos su- 
ve?t!, drauge žengė gyvenimo ke- 
Fu. Prieš pradedant sviestą mušti, 
Luščikauskaitė ir Siaurusevičius dar 
buvo vienas antram svetimi žmonės; 
pabaigus mušti jiedu, nors dar ne
sąmoningai, jau buvo sužadėtiniai. 
Nė vienas, nė antras, tarp kitko, 
neturėjo kokių nors romantiškų po
lėkiu. Iš dalyku, pasitaikančių lite
ratūras kūriniuose, tarp Marijonos 
ir Siaurusevičiaus atsitiko tik labai 
nedaugelis. Nė vienas, nė antras ne
jautė re'kalo skubėti. Taip pat nė 
vienas, nė antras nelinko kaip nors 
užsiminti Marijonos globėjui. Pagal
vojus anie akistatą su klebonu, 
j’cms i kojų padus padvelkdavo šal
tis" (II t. 311-12 p.).

Nebuvimas vientisos fabulos 
visai nesumažina kūrinio įdo
mumo. Seki puslapį po puslapio 
su didžiausiu susidomėjimu pa
čiu vaizduojamu įvykiu, gar- 
džiuojiesi sakinio sodrumu, kal
bos žodingumu, šypsaisi kartu 
su autoriumi dėl humoristinio 
požiūrio į vaizduojamųjų veikė
jų charakterius ir jų veiksmus. 
Didesnių trūkumų taip beveik 
ir nepastebi: kaikurių dialogų 
ištęsimo, sutrafaretinimo, siu
žetui nereikalingų intarpų, kai
kurių tarmybių, kaikuriose vie
tose veiksmo lyg tyčiomis sulė
tinimo. Tai tik nežymūs netobu
lumai. Pats romanas apima la
bai plačius laukus, atskleidžia 
daug įdomių, psichologiškai tik
rų veikėjų, pagauna ir vaizduo
jamojo laikotarpio būdingus 
bruožus. Dėlto A. Baranausko 
plačiosios vaizdavimo drobės 
tikrai yra vertos premijos.

Albinas Baranauskas. RUDE
NYS IR PAVASARIAI arba UŽ
PLYNIŲ PULTINEVIČIUS NA
MIE IR SVETUR. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje, 
I d. 1975 m., 350 psl., II d. 1976 
m., 348 psl. Viršelį ir aplanką 
piešė dali. V. O. Virkau. Tomo 
kaina — po $6.00.

NIJOLĖ JURAITYTĖ-MURRAY, ha 
iniltoniškiu Albino ir Virginijos Ju
raičių duktė, 1976 m. baigusi so
ciologiją Cambridge universitete, 
Britanijoje, bakalaurės laipsniu. Ji 
buvo antroji pažymiais iš savo kur
so studentų. Dirba “Market Research 
Company" Londone, Britanijoje. Ji, 
kaip gimusi Britanijoje, gavo ten 
stipendiją ir studijavo nuo 1971 m.
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□ KlILTillilVEJf VEIKLOJE
LITUANISTIKOS INSTITUTAS, 

vadovaujamas pirm. dr. J. Gimbuto, 
Čikagoje išleis rankraštyje paliktą 
prof. Vaclovo Biržiškos studiją “Lie
tuvos studentai užsienio universite
tuose XV-XVIII a.” Medžiagą šiai 
studijai pokario metais jis rinko 
Tuebingeno universitete. Leidinio 
redaktorium pakviestas dr. Jonas 
Puzinas. Dalios Devenytės-Bobelienės 
vadovaujamas kultūrinis Devenių 
Fondas šiam leidiniui paskyrė ir Li
tuanistikos Institutui perdavė $3.000.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SKAU
TŲ AKADEMIKŲ Adelaidės skyrius 
paskelbė prozos veikalo konkursą su 
$500 premija. Dalyvauti kviečiami 
tik Australijoje gyvenantys rašyto
jai bei rašto mėgėjai. Veiksmas gali 
vykti Lietuvoje ar išeivijoje. Veika
lo dydis — apie 200 knygos pusla
pių. Mašinėle perrašytų rankraščių 
laukiama iki š. m. lapričio 1 d. Kū
riniai pasirašomi slapyvardžiu. Pre
miją numatoma įteikti šeštojoje tau
tinėje skautų stovykloje, kuri bus 
surengta 1978 m. pradžioje Melbur
ne. Konkurso skelbėjai rezervuoja- 
si teisę premijos neskirti, jeigu ne
bus gauta jos verto kūrinio. Infor
macijas konkurso reikalais teikia 
ASS sekr. B. Mockūnienė, 4 Avon 
St., Kurralta Park, SA 5037.

ČIKAGOS DABARTINIO MENO 
MUZĖJUJE buvo surengta rinktinių 
fotografų paroda "Fotografas ir 
miestas”. Joje dalyvavo 22 fotogra
fai su 152 Čikagos vaizdų nuotrau
kom. Tarp jų buvo šešios Jono Do
vydėno nuotraukos, susilaukusios ne
mažo dėmesio didžiųjų dienraščių 
"Chicago Daily News” ir “Chicago 
Tribune” kultūriniuose prieduose.

KALĖDINIAME TAUTINIŲ GRU
PIŲ FESTIVALYJE Toronte. Onta
rio Mokslo Centre. 10 kartų buvo ro
dytas Čikagoje sukurtas lietuviškas
15 minučių filmas “Kalėdų sapnas”. 
Kūčių vakarą jį rodė ir kaimyninio 
Hamiltono televizija. Šio filmo kū
rėjai — rašytoja B. Pūkelevičiūtė, 
rež. Z. Visockienė ir filmuotojas A. 
Kezys, SJ. Vaidino čikagiečiai vaikai.

PREL. PRANCIŠKAUS JURO 
Brocktone įsteigtas ir į Putnamą per
keltas Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas, vadinamas ALKOS muzė- 
jum, turi sutelkęs apie 50.000 viene
tų lietuviškų knygų, laikraščių. įvai
rių kitų spaudinių, dailės, tautodai
lės darbų, privačių asmenų archyvi
nės medžiagos. Prieš porą metų prel. 
P. Juras teisinę ALKOS globą per
davė Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijai. Muzėjų dabar tvarko dvyli
kos asmenų direktoriatas. vadovau
jamas pirm. dr. Alfonso Stankaičio. 
Kadangi surinktoji medžiaga jau ne
telpa ligšiolinėse patalpose, jas nu
tarta gerokai praplėsti antruoju 
augštu ir specialiu dviejų augštų 
priestatu su rūsiu. Statybos planus 
yra paruošęs bostonietis inž. Vytau
tas Izbickas. Jiems įgyvendinti rei
kės apie $350.000. Lėšų telkimo ko
mitetui vadovauja Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapočius. 
Statybos darbus numatoma pradėti šį 
pavasarį, bet jiems reikia bent $150.- 
000. Laukiama aukų ir paskolų. JAV 
lietuviai savo aukas galės nurašyti 
nuo pjamų mokesčio. ALKOS adre
sas: P. O. Box 608, Putnam, Conn. 
06260. USA.

TREČIASIS LIETUVIŲ MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS įvyks 
lapkričio 24-27 d. d. Čikagoje. Jun
giamoji jo tema: “Dabartinė Lietu
vos sąvoka mokslo ir kūrybos švie
soje”. Simpoziuman įjungiamas ir 
VI Lituanistikos Instituto suvažiavi
mas, kurio paskaitos bus įtrauktos į 
simpoziumo humanitarinių mokslų 
skyrių. Programos koordinatorė 
simpoziumo komitete yra Lituanisti
kos Instituto atstovė dr. J, Rėklaitie- 
nė, antrasis atstovas — dr. J. Puzi
nas. Instituto nariai, norintys skai
tyti paskaitas, prašomi kreiptis į sa
vo skyrių vadovus, kurie padės dr. 
J. Rėklaitienei sudaryti programą. 
Lituanistikos Instituto suvažiavime 
taipgi bus įteikta kun. dr. J. Pruns- 
kio parūpinta $1.000 premija moks
lo darbais pasižymėjusiam lituanis
tui. Trečiojo lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumo mokslinės progra
mos vadovas yra prof. dr. R. Šilbajo
ris. Jo pranešimu, simpoziumas bus 
padalintas į tris skyrius — tiksliųjų 
mokslų, medicinos ir humanitarinių. 
Lietuviai mokslininkai savo specia
lybės paskaitose galės atskleisti nau
jausių mokslinių tyrinėjimų rezulta
tus arba sukauptą patirtį. Siūlomos 
paskaitos turi tilpti į 20-25 minučių 
rėmus. Jų vieno puslapio santraukas 
reikia atsiųsti simpoziumo skyrių va
dovams iki balandžio 1 d.: tiksliųjų 
mokslų — dr. Vytautui Klemui. 384 
Briar Lane, Newark, Delaware 
19711; medicinos — dr. Mindaugui 
Vygantui, 1720 Central Ave., Wil
mette, Ill., 60091; humanitarinių 
mokslų — dr. Janinai Rėklaitienei, 
766 Williams Dr., Crown Point. In
diana 46307. Skyrių vadovai atrinks 
paskaitas. įvertinę jų santraukas. 
Galutinė atranka bus padaryta bend
rame posėdyje, dalyvaujant visos 
mokslinės programos vadovui dr. R. 
Silbajoriui. Organizacinio komiteto 
pirmininkas yra Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos atstovas dr. K. Ambrozai- 
tis. Finansine parama simpoziumui 
rūpinasi JAV LB krašto valdyba.

DAIL. ALFONSO DARGIO kūri
nių paroda Niujorke įvyks spalio 15-
16 d. d. mažojoje Kultūros Židinio 
salėje. Jis gyvena ir kuria Ročeste- 
ryje.

KETURAKIO “RINKTINIUS RAS
TUS”, paruoštus V. Kuzmicko, 10.- 
000 egz. tiražu Vilniuje išleido “Li
tuanistinė biblioteka”. Sis leidinys 
supažindina skaitytojus su kūrybi
niu Antano Vilkutaičio (1864—1903) 
palikimu, pateikdamas šešis apsaky
mus, nebaigtą L. Tolstojaus dramos 
"Tamsos galybė" perdirbinį “Prilips 
ožys liepto galą”. įvadą parašė V. 
Kuzmickas, kuris, atrodo, A. Vilku- 
taičiui priskiria ir komediją “Ameri
ka pirtyje”. Toks įspūdis susidaro iš 
Broniaus Raguočio “Gimtajame Kraš
te" paskelbtos "Rinktiniu raštų” re
cenzijos ir komentarų. Yra nuomo
nių, kad šios komedijos autoriumi 
laikytinas jo brolis Juozas Vilku- 
taitis. Leidinio paruošėjas V. Kuz
mickas spėja, kad dar nevisus A. 
Vilkutaičio raštus yra pavykę išaiš
kinti, nes daug jų anuometinėje 
spaudoje buvo paskelbta slapyvar
džiais ar net iš viso nepasirašytų.

VILNIAUS DAILĖS SALONE me
ninių nuotraukų parodą “Indijos mo
tyvai” surengė pasižymėjęs alpinis
tas ir keliautojas Romualdas Augū- 
nas.

DU SKIRTINGUS KOMPOZITO
RIUS atskleidė Vilniuje įvykęs auto
rinis P. Dikčiaus ir B. Borisovo kon
certas. Pirmoji dalis buvo skirta B. 
Borisovui, prieš ketverius metus bai
gusiam prof. J. Juzeliūno kompozi
cijos klasę Vilniaus konservatorijo
je, pianisto diplomą gavusiam jau 
1961 m. Programon buvo įtraukta 
simfonija “Salomėja Nėris" balsui 
ir simfoniniam orkestrui, "Fortepi
joninis trio-poema", "Partita buffa” 
fortepijonui, “Sonata altui ir forte
pijonui”, “Trys pjesės birbynei ir 
fortepijonui” ir "Styginis kvartetas”. 
P. Dikčiaus kūrybai atstovavo “Im
provizacijos birbynei ir fortepijo
nui”, “Sonetai" V. Mykolaičio Puti
no žodžiais, choro dainos “Trys mė
nesiai”, “Vėjas". Jų teksto autoriai 
yra V. Mykolaitis-Putinas ir Salomė
ja Nėris. Atlikėjų eilėse minimi: L. 
Abariaus diriguojamas Vilniaus ra
dijo ir televizijos choras, sopranas 
R. Maciūtė, Vilniaus styginis kvar
tetas, altistas D. Katkus, birbyninin
kai R. Apanavičius, A. Jonušas, pia
nistai A. Jurgelionis, J. Boreika, R. 
Kontrimas, Ch. Potašinskas.

AKTORĖ GRAŽINA JAKAVICIŪ- 
TĖ sausio 28 d. paminėjo savo am
žiaus septyniasdešimtmetį. Sukaktu
vininkė, gimusi Rygoje, mokėsi Pet
rapilyje, Šiauliuose, kur įsijungė į 
savo tėvo L. Jakavičiaus organizuo
jamus vaidinimus. Kauno dramos 
teatro studiją baigė 1931 m., tvirtus 
pagrindus sceninei veiklai gaudama 
iš B. Dauguviečio ir K. Glinskio. 
1932-35 m. dirbo Šiaulių dramos teat
re, 1935 39 m. — Klaipėdos, 1939- 
42 m. — Šiaulių ir pokaryje — Vil
niaus. Yra sukūrusi daug įsidėmėti
nų vaidmenų.

GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS KŪ
RINIŲ KONCERTĄ Maskvoje su
rengė sovietinė Kompozitorių Sąjun
ga. Jame skambėjo vokalinis ciklas 
V. Onaičio žodžiais "Laiptai”. “Fu
gos” ir “Žalčio sonata” fortepijonui, 
ištraukos iš operetės “Ugnies me
džioklė su varovais”, aštuonios liau
dies dainos styginiam kvartetui, 
“Sonata nr. 2” vargonams ir mag
netofono juostai.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE įsteigtas kūrybinio 
jaunimo klubas rengia susitikimus 
su jaunaisiais poetais. Neseniai ja
me naujausius savo eilėraščius skai
tė Alfredas Šimkus ir Almis Gry
bas, debiutavę su pirmosiomis poe
zijos knygomis. Jie taipgi kalbėjo 
apie literatūros ir kino ryšį, atsa
kinėjo į klausimus. Jaunųjų poetų 
kūrinius interpretavo ir Vilniaus 
konservatorijos aktoriaus meistriš
kumo katedros diplomantai. Anks
tesniuose klubo renginiuose busi
mieji aktoriai skaitė jaunųjų poetų 
R. Vanago, A. Jonyno, J. Kalinaus
ko, R. Dambrauskaitės kūrybą.

KOMPOZ. EDUARDO BALSIO ba
letas “Eglė žaičių karalienė”, ram
pos šviesą išvydęs 1960 m., buvo 
perredaguotas ir pritaikytas naujų
jų Vilniaus operos ir baleto teatro 
rūmų scenai. E. Balsys gerokai per
tvarkė II veiksmą nuosekliu įjungi
mu į muzikinės dramaturgijos au
dinį. Pagrindinė darbo našta teko 
vyr. baletmeisteriui E. Bukaičiui, 
pakeitusiam pirmojo pastatymo au
torių V. Grivicką. Eglės ir Žilvino 
vaidmenį sukūrė pasižymėję baleto 
solistai S. Masaniova ir R. Minderis. 
Pastarasis Žilviną yra šokęs ir pir
majame baleto spektaklyje. šiuos 
vaidmenis taipgi paruošė ir jaunieji 
šokėjai: Eglės — E. švedaj, Žilvino 
— J. Vasiučenka. Baleto spektak
liuose dalyvauja solistai — V. Chle- 
binskas, R. Krugiškytė, G. Sakalaus
kaitė, V. Parutytė, V. Tarasova. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. R. Gi- 
bavičius. Spektaklių dirigentas — 
Ch. Potašinskas.

VILNIAUS TELEVIZIJA vieną 
savo laidą “įžymūs kultūros ir meno 
veikėjai” paskyrė skulptoriui Petrui 
Rimšai. Apie jo kūrybą bei jos įta
ką mūsų kultūrai kalbėjo dailėtyri
ninkas J. Umbrasas.

TARPTAUTINĖJE GRAFIKOS 
DARBŲ parodoje "Intergrafik-76" 
R. Berlyne, Vokiečiu istorijos mu
šėjuje, dalyvavo 455 dailininkai iš 
55 pasaulio šalių su 1.400 kūrinių. 
Tarp premijuotu dailininkų yra ir 
Aldona Skirutytė, premiją" laimėjusi 
už spalvotą linoraižinį “Ištikimi, ge
ri draugai".

V. Kst.
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COLBORNENORTHHUMBERI.AND, apie 95 mylios j rytus nuo To
ronto. prie Ontario ežero Hwy Nr. 2 (senojo kelio) tik kelerių metų 
senumo, buvęs mokyklos pastatas ir 3 akrai gražios žemės virš 400 
pėdų ant pagrindinio kelio. -Pastatas suskirstytas į didelius 8 kamba
rius; virtuvė ir 3 prausyklos. Ideali vieta vasarojimui arba gyventi: 
tik lį mylios nuo Ontario ežero. Prašo S38.500. Puikus pirkinys.
RONCESVALLES-WRIGHT AVĖ., gražiai ir naujai atremontuotas 9 
kambarių mūrinis namas; du kambariai, moderni virtuvė ir prausyk
la pirmame augšte. Trys kambariai, virtuvė ir prausykla antrame 
augšte, 2 kambariai su prausykla trečiame augšte. Alyva-vandeniu 
šildomas. Vieta dviem garažam (mokėti S15.000 ir viena skola 
balansui.
BLOOR-HIGH PARK AVE., atskiras mūrinis namas, 8 kambariai per 
du augštus. 2 virtuvės. 2 prausyklos, garažas, (mokėti apie $15,000. 
Išmokėjimui viena atvira skola iš 10%.
HAMILTONE, Kenilworth gatvėje. 4 butu po 5 kambarius mūrinis 
pajamų namas. Labai geras investavimas tinkamas pačiam gyventi ir 
nuomoti. Parduodamas už labai pigią kainą — prašo tik $59,000 su 
$lO,OOO-$15,0OO (mokėjimu. Galima pirkti grynais. Tikrai dėmesio 
vertas pirkinys.

ST. JOKŪBAITIS — (bendradarbis) 
Toronto Real Estate Board narys

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

SThSaJ9' St' T°r°n,°' °"’' • Tel. 532-3400

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

AKTYVAI — virš 11 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 9%
...... _ = pensijų ir namų s-tasAntradieniais 10-3 = 1 ?

9%
= taupomąsias s-tas 716%

Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =
p . 4 .. . . a = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

— asmenines 9’/2%
Šeštadieniais 9 - 1 j nekiln. turto 91/2%
Sekmadieniais 9.30 - 1 — invcstacines 101/2%

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

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

Simona television k! I 1 Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slocks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohoir), megztinės 

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

1113 DundasSt. W„ Tol CTl CdHd Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario I ei. . NUOLAIDA

A uteri te Šutės SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St, W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(torp Dundas ir College)

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

Goodrich, Radial ir kt Sav. FRANK PETTIT

SPORTAS LIETUVOJE
Vilnietis Arvydas Juozaitis, laimė

jęs bronzos medalį Montrealio olim
piadoje, dalyvavo tarptautinėse 
plaukimo varžybose Paryžiuje. Čia 
jis išsikovojo I v. 100 metrų plauki
me krūtine per 1 min. 5,32 sek. 
Dviejų šimtų metrų rungtyje jam 
teko II v. Sį nuotolį A. Juozaitis 
įveikė per 2 min. 22,99 sek.

‘•Nemuno” draugijos baigminėse 
vyrų tinklinio žiemos pimrenybėse 
Jonavoje varžėsi Alytaus “Dzūkija”, 
Elektrėnų “Energija”, Jonavos 
“Azotas” ir Kauno rajono “Pilėnai”. 
Čempionu tapo "Dzūkijos” tinklinin- 
kai, įveikę visus varžovus, pirmeny
bes laimėję trečią kartą iš eilės.

Sąjunginėse kaimo sporto draugi
jų šaudymo iš lanko pirmenybėse 
Maskvoje III vietą laimėjo septy
niolikmetis vilnietis Dalius Gerulai
tis, nemunietis iš Vilniaus. Jam pa
vyko nugalėti du tarptautinės klasės 
lankininkus ir aštuonis sovietinius 
sporto meistrus. Iki sporto meistro 
normos jaunajam vilniečiui trūko 12 
taškų.

Jaunučių krepšinio turnyre Smo
lenske Panevėžio berniukai laimėjo 
I v., mergaitės — II. Geriausiais tur
nyro žaidėjais buvo pripažinti pa
nevėžiečiai V. Juškaitė ir A. Vizba
ras. Turnyre buvo varžomasi dėl M. 
Oktebrskajos prizų.

Lietuvos jaunių ledo ritulio pir
menybes Kybartuose laimėjo Kybar
tų “Sveikatos” komanda, 4:1 rezulta
tu įveikusi Telšių "Mastį”, 3:1 — 
Kauno “Pluoštą”. Antrą vietą už
ėmė telšiečiai, trečią — kauniečiai. 
Čempionų komandos kapitonas — 
R. Bujanauskas, treneris — V. Ko- 
chanauskas.

Vienuolikos respublikų slidininkų 
varžybose Vorochotoje, Karpatų kal
nuose, pasižymėjo vilniečių Milašių 
šeimos atstovai. Kazys Milašius lai
mėje 30 km lenktynes, o jo brolis 
Petras užėmė 11 v. Jų sesuo Alytė 
Milašiūtė pralenkė visas varžoves 10 
km rungtyje, kurioj taip pat neblo
gai pasirodė ir vilnietė D. Vižinytė, 
III v. laimėtoja.

BALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

Vasario 19-20 d.d. Bethany, Ont., 
įvyko baltiečių kalnų ir lygumų sli
dinėjimo pirmenybės. Buvo varžo
masi vyrų, moterų, veteranų, jaunių 
ir jaunučių klasėse. Atskirų lietuvių 
pirmenybių nebuvo. Pastarųjų pa

sekmės buvo išvestos iš bendrų bal
tiečių pasekmių. Štai baltiečių slidi
nėjimo pirmenybių laimėtojai.

SLALOMAS. Vyrai: 1. R. Lapas, L,
2. A. Levaids, La, 3. E. Klavinš. La. 
5. R. Butkevičius, L. Moterys: 1. V. 
Stripinytė. L, 2. I. Kalacis La. 3. R. 
Veitaitė, L. Jauniai: 1. L. Stripinis,
2. R. Spruženicks, La. 3. J. Gravlejs, 
La. Jaunučiai: 1. T. Lainevool, E, 2. 
J. Verners. La. Veteranai: 1. J Ver
ners. sn„ La, 2. L. Stasiūnas, L. 3. 
A. Nakas, L. 4. H. Lapas, L.

DIDYSIS SLALOMAS. Vyrai:
1. P. Valjas, E, 2. A. Seim, E, 3. R. 
Lapas, L, 5. V. žagarskas, L. Mote
rys: 1. V. Stripinytė, 2. R. Veitaitė,
3. D. Izbickaitė, L. Jauniai: 1. L. 
Stripinis, 2. R. Spruženieks, 3. M. 
Saar, E, 5. T. Kijauskas, L. Jaunu
čiai 1. P. Spricenieks, La, 2. J. Ver
ners, jn., 3. P. Kijauskas, L.

Šios pirmenybės buvo sėkmingos 
lietuviams. Pasiekta daug laimėji
mų ir gausiai dalyvauta. Dalyviai at
vyko net iš tolimojo Bostono ir kitų 
kolonijų. Planuojama sekančiais me
tais surengti atskiras lietuvių pir
menybes.

Lietuvių slidinėjimo pirmenybių 
aprašyme, apskaičiuojant komandi
nius taškus, įsibrovė klaida. Kleve- 
lando Žaibas surinko 19š4 taško — 
daugiau, negu buvo skelbta tų pir
menybių aprašyme. A. S.

VALAITYTĖ — I PASAULIO 
PIRMENYBES

Mūsų atletė ne žigsniais, bet šuo
liais kopia į pasaulio sporto viršū
nes. Neseniai ji gavo oficialų kvieti
mą dalyvauti lauko (cross-country) 
bėgimo pasaulio pirmenybėse, ku
rios įvyks kovo 20 d. Duesseldorfe, 
V. Vokietijoje. Jeigu jai ir toliau 
taip seksis, kaip dabar, ji galės at
stovauti Kanadai visoje eilėje pa
saulinio masto varžybų Europoje, 
Australijoje ir kitur. Daniliūnas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ 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 
District Manager of Canadian Premier Life

lhli'i‘l>rill RADIO AND TV
"K K K Hl SALES AND SERVICE

Toiiomi telovixijoi, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičiui ir J. Tamošiūnai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Premjeras P. E. Trudeau, 

spaudžiamas opozicinių partijų 
atstovų parlamente, prisipažino, 
kad valstybinės radijo ir televi
zijos CBC bendrovės prancūziš
kame skyriuje “Radio-Canada” 
vyrauja separatistai, kuriuos 
reikėtų sutvardyti. Šią išvadą 
jau anksčiau buvo padarę keli 
jo kabineto ministeriai. Kon
krečių priemonių betgi niekas 
lig šiol nesiėmė. Premjeras P. 
E. Trudeau pažadėjo atkreipti 
dėmėsi į konservatoriaus J. Mc- 
Gratho pasiūlymą, kad prancū
zišką “Radio-Canada” pradėtų 
sekti Kanados radijo ir televizi
jos komisija, išduodanti leidi
mus stotimis. Paskutinėmis ži
niomis, jis jau Įsakė komisijai 
pradėti tyrimą.

Dienraštis “The Toronto 
Star” atskleidė didoką televizi
jos priimtuvų taisytojų nesąži
ningumą Toronte. Jiems buvo

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas įvyko va

sario 27 d. Toronto Lietuvių Namuo
se. Jis nebuvo gausus (anksčiau žy
mią dalį sudarydavo golfininkai). 
Pirmininkaujant L. Radzevičiui, su
sirinkimas praėjo sklandžiai. Išklau
syti klubo pirm. Jono Karpio, ižd. 
Jono Nešukaičio ir sportinės veik
los pranešimai. Sėkmingai veikė 
krepšinio, stalo teniso, golfo, lauko 
teniso, plaukimo, slidinėjimo ir 
lengv. atletikos sekcijos. Šiuo me
tu CYO lygos pirmenybėse sėkmin
gai dalyvauja 4 prieauglio klasės 
komandos. Slidinėjimo pirmenybės 
irgi praėjo gana sėkmingai. Stalo 
teniso sekcija yra išvysčiusi plačią 
veiklą. Salia sportinės veiklos, klu
bas praėjusią vasarą surengė pelnin
gą krepšinio stovyklą, spausdino 
biuletenį, suruošė porą parengimų. 
Šiai veiklai reikėjo nemažai lėšų. 
Susirinkimas, išklausęs visus prane
šimus, pagyrė J. Karpio valdybą už 
našią veiklą. J naują klubo valdybą 
išrinkti: Algis Eižinas, Jonas Nešu- 
kaitis ir Vytautas Stočkus, kurie pa
reigomis pasiskirstys vėliau. 1 revi
zijos komisiją išrinkti: Jonas Kar
pis, Henrikas Sukauskas ir Pranas 
Berneckas.

SALFASS pirm. Pr. Berneckas 
padarė pranešimą apie pasiruošimus 
artėjančioms pasaulio lietuvių žai
dynėms ir kvietė prisidėti prie jų 
ruošos. Pasiūlyta atgaivinti šaudymo 
sekciją. Kostas Lukošius pranešė, 
kad rudeniop numato organizuoti 
dailiojo čiuožimo pratybas, instruk
toriumi pakviečiant buvusį Lietuvos 
meisterį V. Ignaitį. Susirinkimas 
baigtas draugiškomis diskusijomis.

Jauniai A (18) CYO lygos pirme
nybėse vėl nesunkiai įveikė St. 
Peters komandą 87:29. Žaidė: K. 
Krawczyk 6, S. Arlauskas 27, J. Stoč
kus 6, R. Duliūnas 46, E. Bajori- 
nas 3.

Jauniai C (14) po atkaklios kovos 
tose pačiose pirmenybėse nugalėjo 
Holy Name komanda 20:16. (Žaidė: 
J. Karpis 14, A. Saplys 5, R. Bud
rys 1, A. Slapšys, A. Balsys. P. Tut- 
lys.

Jauniai D (12), jauniausia šių pir
menybių komanda, pralaimėjo Holy 
Rosary komandai 9:23. Visus 9 taš
kus vytiečiai iškovojo pirmame pus- 
laikyje. Žaidė: R. Karpis 4, P. Kar
pis, E. ir R. Stanuliai, Namikas 5, 
L. Ažubalis.

Mūsų rėmėjams — J. Nešukaičiui, 
H. Sukauskui, J. Budriui, A. Skrebū- 
nui, K. Lukošiui, V. Stočkui ir L. 
Stasiūnui nuoširdžiai dėkojame.

Scarboro stalo teniso turnyre Glo
rija Nešukaitytė laimėjo 3 pirmąsias 
vietas: mergaičių 15 m. klasėje, 
mergaičių 17 m. klasėje ir poroje su 
seserimi Violeta — moterų dvejeto 
varžybose. Mišriame dvejete poroje 
su V. Sujinš Glorija laimėjo 11 v. 
Violeta moterų vienete laimėje II v. 
baigminiame žaidime pralaimėjusi 1. 
Cordas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros vyrų krepšinio komanda 

vasario 27 d. Prisikėlimo par. salėje 
žaidė su Harvey’s vyrų komanda, 
kuri yra viena geriausių miesto ly
goje. Aušriečiai lengvai juos įveikė 
117:81. Taškus iškovojo: Leonas 
Rautinšas 46, R. Sriubiškis 18, V. 
Dementavičius 16, A. Grigonis 14. 
E. Norkus 14 ir R. Underys 12.

HAMILTONO KOVAS
Ontario prov. žiemos žaidynėse 

buvo ir stalo tenisas. Vidurio ir va
karų apygardai atstovavo Hamiltono 
Kovo žaidėjos — L. Koperskytė, R. 
Raguckaitė ir Bernotaitė. Lietuvai
tės pasirodė labai gražiai, užimda- 
mos po Toronto II v.

Uždarų patalpų lengvosios atleti
kos rungtynėse didžiojoje Tronto 
Maple Leaf arenoje I v. 600 m. bė
gime universitetų atstovų tarpe lai
mėjo kovietis A. Grajauskas.

KSA krepšinio pirmenybėse To
ronte kovo 18-19 d.d. Kovui atsto
vaus dvi vyrų ir viena jaunių ko
manda.

Hamiltono McMaster universiteto 
krepšinio komandoje prie geriausių 
žaidėjų priskaitomas ir A. Valaitis. 
Jis dažniausiai Hamiltonui iškovoja 
daugiausia taškų. K. B.

pateiktas spalvotas “Admiral” 
priimtuvas, patikrintas šios sri
ties specialisto ir net pačios fir
mos, su viena bloga lempa. Aš
tuoniolika pakviestų technikų 
už aparato sutaisymą pareikala
vo nuo $20.03 iki $143.95. Kai- 
kurie jų geras aparato dalis pa
keitė senomis, o pareikalavus 
išimtų dalių, grąžino tokias, ku
rių jame iš viso nebuvo. Išvada: 
šaukiantis technikų pagalbos 
televizijai sutaisyti yra maž
daug 50% galimybė susidurti 
su sukčiais. Ontario provincijo
je televizijos technikai nėra 
kontroliuojami, jiems netgi ne
reikia jokio leidimo verstis šiuo 
amatu. Vartotojų ir prekybos 
santykių min. S. Handlemanas 
atsisako įvesti leidimus bei kon
trolę, nes tokiu atveju reikėtų 
ištisos armijos inspektorių. Jis 
tikisi, kad nesąžiningus techni
kus sutvarkys sąžiningųjų turi
ma organizacija.

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučių berniukų ir mer

gaičių susirinkimas įvyks kovo 20, 
sekmadienį, 2 v. p. p., seselių na
muose.

Ateitininkų šventė Toronte įvyks 
balandžio 30 d. Kadangi sekmadie
nis. gegužės 1. yra Prisikėlimo par. 
Pirmosios Komunijos diena, tai visa 
šventės programa bus šeštadienį: 5 
v. p. p. Prisikėlimo šventovėje bus 
bendros ateitininkų Mišios, 6 v. v. 
įžodis, 6.30 kun. dr. A. Paškaus pa
skaita. vakarienė ir šokiai. Bilietus į 
vakarienę ir šokius jau galima įsi
gyti dabar. Juos platina tėvų komite
to nariai ir koordinacinis komitetas: 
O. Gustainienė, B. Čepaitienė ir K. 
Manglicas. Kaina — $7 asmeniui. 
Jaunučiams moksleiviams ir studen
tams — nemokamai.

Stovykla VVasagoje bus liepos 17— 
31 d. d. Ji bus padalinta į jaunu
čių. 7—12 m., ir vyresniųjų, 13—18 
m., grupes. Jos turės atskiras pro
gramas ir vadovybes.

Ateitininkai Vasario 16 gimnazi
joje. 1976 m. gruodžio 12 d. Vasario 
16 gimnazijoje naujoji moksleivių 
ateitininkų Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus kuopa susirinko pirmą kar
tą šiais mokslo metais. Kuopos glo
bėja Marytė Dambriūnaitė iš Va
šingtono apžvelgė pagrindinį metų 
planą, valdybos pareigas, diskusijas 
ir 1.1. Mes čia norime atgaivinti atei
tininkus ir jų veiklą. Ateitininkai 
čia jau buvo išnykę — mes juos vėl 
įsteigėm.

Kuopos valdybos rinkimai įvyko 
sausio 16 d. Pirmininku išrinkome 
Vydą Kleizą iš Čikagos, vicepirmi
ninku ir iždininku — Romeo Gun- 
terį iš Vokietijos ir sekretore — Li
lija Rekašiūtę iš Čikagos. Iš viso 
musų kuopoje yra aštuoni nariai: 
Birutė Ava Butrimaitė iš Kanados, 
Irena Slyžytė iš K.. Rimas Rieškevi- 
eitis iš Omahos, Frank Trotman iš 
Los Angeles ir Morkus Šaulys iš 
Čikagos.

Ateitininkas JAV aviacijos pik. 
Donatas Skučas ir Vokietijos ateiti
ninkų centro valdybos pirm. dr. Nor- 
kaitis žada mus aplankyti.

Lilija Rekašiūtė,
Vysk. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų 
kuopos sekretorė

Skautų veikla
• Kovo 13 d., 11 v. r., skautų būk

le šaukiamas svarbus Kanados rajo
no vadovų-vių pasitarimas XV Romu
vos stovyklos programos reikalu. 
Stovykla bus rugpjūčio 6—20 d. d.

• Tarptautinė skilčių stovykla bus 
liepos 2—10 d. d. estų stovyklavie
tėje, Port Sidney, Ont. Kviečiama 
dalyvauti po skautų ir skaučių skiltį 
iš kiekvienos tautinės grupės. Sto
vyklos viršininku pakviestas estas 
Leo Puurits. Organizacinio komiteto 
sekretore — s. Irena Meiklejohn, 
tel. 499-1092. Skautėms stovykloje 
vadovaus ps. B. Paliulytė. Skautų 
reikalus tvarko s. v. v. si. Alg. Si- 
monavičius.

• Vilkiukų sueigoj vasario 28 d. 
sesė D. Garbaliauskienė mokė vai
kus lietuviškų dainų. Skautiškas 
ačiū.

• J vilkiukų dr-vę įstojo Rytas 
Puniška.

• Balandžio 2d. — vilkiukų iškyla 
į Mokslo Centrą. Išvykstama nuo lie
tuvių mokyklos miesto susisiekimo 
priemonėmis. Grįžtama 6.30 v. v. 
prie skautų būklo. C. S.

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 LIETUVIU NAMU

BERESFORD ■ BLOOR, atskirai 8 kambariai per 2
augštu, pakeistas 'įį'A R D U ”„"aigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėti*,*?..Tiu.uuO.

INDIAN RD., 19 kambarių, dideli'^-** §ias, legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas U • „" pas. platus privatus įva
žiavimas. mūrinis p JA “ein mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta ka”.,a.

BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai: arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

BLOOR — QUEBEC, 11 kambarių, atskiras plytų namas per du augš
tus, modernios vonios ir virtuvės, pilnai užbaigtas augštas rūsys, 
vandeniu apšildomas, geras įvažiavimas, 2 garažai, įmokėti $20.000; 
kaina nupiginta, nes namas turi būt parduotas.

EVANS — COLBECK, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 augš
tu. pilnai užbaigtas rūsys (3 kambariai), 2 prausyklos, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai; namas geroje vietoje ir gerame stovyje; 
garažas; įmokėti tik $10.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

BABY POINT, 12 kambarių 10 metu senumo modernus namas, 
80 x 200 sklypas. 4 prausyklos. 3 židiniai, garažas dviem automobi
liam; tinka profesijonalams. Kaina — atpiginta.
BLOOR — LANDSDOWNE, 6 kambarių plytinis namas, prijungtas, 
moderni prausykla ir virtuvė: anglai išvažiuoja iš provincijos: par
duodama su visais baldeis, 2 krosnys. 2 šaldytuvai, plaunamoji ir 
džiovinamoji mašinos, naujas apšildymas, garažas; prašo tik $47.000; 
mažas įmokėjimas; tinka jaunavedžiams pradėti gyventi.
JANE — ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 2 virtuvės ir 2 prau
syklos. oru apšildomas; geras pirkinys pradžiai; prašo $43.900 su 
$5.000 įmokėjimu; platus, privatus įvažiavimas.

BLOOR — HIGH PARK, atskiras gražus dvibutis — 2 didžiuliai 
butai po 3 miegamuosius, modernios virtuvės, 3 židiniai, žaidimo 
kambarys su židiniu; didelis sklypas,. privatus įvažiavimas, 2 gara
žai, arti požeminio. Įmokėti apie $50.000.

ETOBICOKE KRAUTUVĖ, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $53.000. Geras investavimas.

VAKARAIS SKAMBINKITE l NAMUS

489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB M JB AA /t 
TORONTO LIETUVIŲ f*AiKAifVlM
KHFniTD KOOPFRATYVF ----------------------- —----------------

MOKA:
9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

7l/i% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

Kvebeko universitete Mont- 
realyje 500 profesorių ir dėsty
tojų 1976 m. spalio 18 d. pra
dėjo streiką ir jį užbaigė po 119 
dienų, pasiekdami šios srities 
liūdną rekordą. Streikuotojai 
reikalavo didesnio žodžio ad
ministraciniuose bei akademi
niuose universiteto sprendi
muose. Dėl jų streiko 14.000 
studentų buvo priversti nu
traukti studijas. Spėjama, kad 
keli tūkstančiai jau yra susira
dę darbus ir universitetan nebe
grįš. o grįžusieji šiais mokslo 
metais negalės išeiti numatyto 
kurso.

Kvebeko partijos vadui prem
jerui R. Levesque. Montrealyje 
suvažinėjusiam gatvės viduryje 
gulėjusi alkoholiką E. Trottier, 
gali būti iškelta byla. Policija 
premjerą R. Levesque pripaži
no nekaltu, bet vėliau buvo 
gautas anoniminis pranešimas, 
siūlantis atkreipti dėmesį į jo 
turimą vairuotojo leidimą. Ja
me buvo įrašyta, kad leidimas 
galioja tik tais atvejais, kai jo 
savininkas yra su akiniais. Ne
laimės metu R. Levesque auto
mobilį vairavo be akinių. Už tai 
gresia finansinė bauda nuo $25 
iki $100 arba 8-30 parų kalėji
me. įvykį tyrusieji policininkai 
teisinasi, kad jie akinius lie
čiančios pastabos nebuvo paste
bėję. Tokie leidimai yra išduo
dami trumpažiūriams arba nu
silpusio regėjimo asmenims, 
kad būtų užtikrintas pakanka
mas matomumas.

Ukrainiečių studijų institu
tas Toronte, vadovaujamas tei
sių profesoriaus W. Tarnopol- 
sky, rengia seriją leidinių ukra- 
inistikos temomis. Tam reikalui 
numatytas biudžetas — $150.- 
000. Daugiau kaip pusė tos su
mos ($76,710) gauta iš Ontario 
valdžios.

AKTYVAI virš 75 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės 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 1A6

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

535-1258

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

A&B ELECTRIC CO.
jvedo elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS 
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles N ėst
Telefonas 534-0563



SVARBI 
PAJAMŲ MOKESČIU 

INFORMACIJA
Lėšas, jeigu jas uždirbate, 

privalote deklaruoti. Kitaip 
sakant, turite užpildyti 
mokesčių blankus kartų j metus 
ir pasiųsti Kanados pajamų 
ministerijai Otavoje (Revenue 
Canada, Taxation).

Kiekvienas Kanados 
gyventojas, turėjęs pajamų 
1976 metais daugiau nei 
nustatyta neapmokestinama 
suma ir asmeninės atskaitos, 
privalo užpildyti asmeninius 
blankus T1 (Individual Income 
Tax) ir išsiųsti iki 1977 metų 
balandžio 30 dienos. Jei 
negavote savo mokesčių blankų, 
kreipkitės j vietinę pašto arba 
apylinkės mokesčių įstaigą 
(District Taxation Office).

Mokesčių blankuose įrašoma 
vardas, pavardė, pajamos iš 
visų šaltinių, atimama neap
mokestinama suma, asmeninės 
atskaitos ir tada apskaičiuojami 
mokesčiai. Jums pagelbėti 
pridėjome prie blanko mokesčių 
vadovų (Income Tax Guide), 
kuris teiks jums visų reikalingų 
pagalbų.

■ Revenue Canada Revenu Canada
■ m Taxation Impot

Hon. Monique Begin L'hon. Monique Begin
Minister Ministre

WELLAND, ONT.
VEDYBINE SUKAKTIS. Vasario 

12 d. Aldona ir Jonas Kutkos atšven
tė 25 metų vedybinę sukaktį. Iškil
mė prasidėjo Mišiomis šventovėje, 
kurias atnašavo kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM.

Jis jautriais žodžiais apibūdino su
kaktuvininkus ir juos pasveikino. 
Parapijos salėje pastaruosius pasiti
ko jų vaikučiai Dalia ir Arūnas su 
duona ir druska. Dalytė trumpa kal
ba pasveikino tėvus sukakties pro
ga ir išreiškė karštą padėką už jų 
taip didelę meilę juos auginant ir 
mokslinant. Dalytė, baigusi kalbą, 
paprašė susirinkusius sugiedoti “'Il
giausių metų". Kun. J. Liaubai pa
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> Qanabian dirt Memorials;
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

> LOUIS TEMPORALE — oficialu, skulptorius —
* Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of
* Nova Scotia ir Archives Bldg.
►
, Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp-
> tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus
> atliekame pagal projektus ir taip pat turime
’ didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
►
, Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne-
> skubėdami atlikti visą menifkg darbą pagal
> pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
, Namų telefonas 278-4529
>

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

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

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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

laiminus valgius, Dalytė paprašė vi
sus vaišintis.

Sveikintojų buvo gana daug ir iš 
įvairių vietovių. Dalyvių buvo iš 
Tillsonburgo, Grimsby, Toronto, 
Hamiltono, Port Colborne, St. Ca
tharines, Niagara Falls ir, žinoma, 
iš Wcllando. f svečių reiškiamus 
sveikinimus įsijungė dukrelė Dalia, 
sūnus Arūnas ir žentas. Humoristinę 
kalbą pasakė kun. J. Liauba, kuris 
išjudino visus. J. Tamulionienė per
skaitė visų pavardes, kurie prisidėjo 
prie to parengimo ir dovanos. Su
kaktuvininkas Jonas visiems svei
kintojams gražiai padėkojo.

Linkime Aldonai su Jonu ir toliau 
taip gražiai gyventi ir sulaukti dar 
daug daug saulėtų dienų. K. S.

Svarbu tinkamai ir tiksliai 
užpildyti mokesčių blankų. Visų 
pirma įrašykite visas savo 
pajamas, ne vien tik pajamas, 
sužymėtas jūsų darbdavio ant 
T4 lapelio, bet ir visas kitas, 
gautas metų laikotarpyje; 
pavyzdžiui, kiekvienų atlyginimų 
už patarnavimus, nors ir 
nebūtumėte gavęs T4 lapelio, 
arbatpinigius, pinigines dovanas, 
investacines pajamas iš visų 
šaltinių, įskaitant palūkanas už 
paskolas draugams bei giminėms, 
nuomos pajamas ir visas gautas 
šeimos priedų išmokas.

Pasinaudokite visomis mokes
čių lengvatomis bei atskaitomis, 
į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, 
jeigu išlaikote arba padedate 
išlaikyti asmenį, kuris gyvena 
Kanadoje (arba ir ne Kanadoje, 
jeigu tas asmuo būtų laikomas 
aprūpinamu šeimos nariu, jei 
gyventų Kanadoje), galite prašyti 
asmeninės atskaitos. Jei išlaiko
masis asmuo gyvena ne Kanadoje 
privalote užpildyti blankų TIE- 
NR, kurį galite gauti savo 
apylinkės mokesčių įstaigoje 
(District Taxation Office), ir

prijungti prie užpildyto mokesčių 
blanko su reikalingais kvitais. 
Minėtame specialiame blanke 
turi būti įrašyti išlaikomųjų 
asmenų vardai, pavardės, amžius.

Įrašykite tikslius duomenis 
ant atitinkamos linijos, gerai 
apskaičiuokite, patikrinkite 
kartų ir kitų, pasinaudodami 
mokesčių vadovu.

Jeigu dar lieka neaiškumų, 
kreipkitės į apylinkės mokesčių 
įstaigų. Jos tarnautojai jums 
padės. Apylinkių mokesčių įstaigų 
telefonai surašyti ant mokesčių 
vadovo užpakalinio viršelio. 
Neužmirškite — jūsų užpildyti 
mokesčių blankai privalo būti 
išsiųsti iki 1977 metų balandžio 
30 dienos vidurnakčio.

Mažlietuvių šiupinys Toronte
M. Lietuvos Moterų Draugija 

vasario 22 d. Prisikėlimo salėje 
suruošė tradicinį šiupinį. .Jau 
nuo 6 v.v. pradėjo rinktis sve
čiai. Netrukus buvo užimtos vie
tos prie stalų. Dalyvių akis trau
kė gausūs loterijos laimikiai, 
ypač dailininkų kūriniai — J. 
Dagio, A. Tamošaičio, H. Žmui- 
dzinienės. Draugijos pirm. Elzė 
Jankutė maloniu žodžiu pasvei
kino susirinkusius ir programos 
pranešėja pakvietė p. Baltaduo
nienę. Ilgesnę kalbą pasakė sve
čias iš Montrealio — buvęs “Pa
jūrio” red. A. Lymantas. Jis 
priminė M. Lietuvos praeiti ir 
jos veikėjus, kaip Martynas Jan
kus ir kiti. P. Juknienė žemai
tiška tarena paskaitė ištrauką iš 
Donelaičio “Metų”. Pasiklausę 
Donelaičio poezijos, dalyviai po 
kun. A. Žilinsko maldos kibo į 
skaniai paruoštą tradicinį maž
lietuvių šiupinį. Tai valgis, pa
gamintas iš žirnių, bulvių košės 
su spirgučiais bei lašinukais. Be 
to. duodama kiauliena mėsa su 
uodegutėtnis ir ausytėmis. Apie 
tą valgį Donelaitis rašė “Metuo
se”:

Mes, lietuvninkai, barščius ir 
šiupinį skanų

Su lašiniais gardžiai išvirtą 
girdami valgom.

Juk nepirmas mets, kaip mes 
gyvendami vargstam,

Irgi nepirmas sykis jau, 
kaip šiupinį verdam.

Aldona Dargyte-Byszkiewicz, 
aktorė ir “Aitvaro” režisorė, pra
džiugino svečius įdomia pro
grama. Pasirodė “Šatrijos” 
skaučių tunto skautės, darniai 
padainavusios 3 dainas. Mergai
tės pašoko jūreivių šokį. Prie 
pianino buvo Renata Bubelytė, 

• | Visais kelioniųV ĮMINA* reikalais betkur
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2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario mčr 1x3 nuo 11 v. r iki 7 v. v.

akordeonu akompanavo Dona
tas ir Marytė Balaišiai. R. Meik- 
lejohn gražiai atliko pianinu 
Khatchaturian sonatą. “Aitva
ro” aktoriai L. Nakrošienė, S. 
Ramanauskas ir V. Balčiūnaitė 
suvaidino ištrauką iš komedijos 
“Kopūstai”.

A. Lymantas pralinksmino 
dalyvius dialogu tarp Malčio ir 
Klasčio — jiedu niekad nesugy
veno ir nesugyvens. Jis prane
šė, kad kultūrai remti draugija 
Čikagoje spausdina a.a. dr. Mar
tyno Anyso atsiminimus apie 
Lietuvos vyriausybės kovą su 
Didž. Vokietijos Reichu dėl 
Klaipėdos krašto nuo pradžios 
iki 1939 m. kovo 22 d. Veikalas 
parašytas dar Vokietijoje 1946 
m. Įvadą parašė prof. dr. J. 
Jakštas, redagavo autoriaus duk
tė dr. Gražina Slavėnienė, kal
bą taisė dr. A. Musteikis. Kai
na — $10.

Loterijoje daug kam nusišyp
sojo laimė: Džiaugėsi ypač tie, 
kurie laimėjo austas juostas, 
megztas skaras ir paveikslus. 
Pastaruosius laimėjo: p. Pute- 
ris (Dagio), V. Dauginis (Tamo
šaičio), dr. O. Gustainienė 
(Žmuidzinienės).

Jaukus buvo tas Užgavėnių 
vakaras. Girdėjau sakant: “Rei
kia pačiam pabūti tarp mažlie
tuvių, kad pajustum, kaip jie 
mieli ir nuoširdūs”. V. A.

Jei būtų žinojęs ...
Tinginys per neatsargumą 

parvirto ant kelio. Atsikėlęs 
ėjo toliau nesisaugodamas ir 
vėl parvirto. Antrą kartą atsi
kėlęs tarė:

— Jei būčiau žinojęs, kad 
antrą kartą virsiu, tai pirmą 
kartą nebūčiau atsikėlęs . . .

St. Catharines, Ont.
BURMISTRO LAIŠKAS. Pakėlus 

Lietuvos vėliavą prie rotušės Vasa
rio 16 proga, trys mūsų b-nės lietu
vės — J. Zubrickicnė, P. Kalainienė 
ir S. Zubrickienė. nežiūrint didelio 
šalčio bei v ė j o. nusiėmė skrybėlės, 
nusivilko apsiaustus ir nusifotogra
favo kartu su naujuoju miesto bur
mistru Roy Adams ir apylinkės val
dybos pirm. A. šetiku. Spalvota nuo
trauka (daryta kun. J. Liaubos) iš
ėjo labai gerai. Ji buvo nusiųsta bur
mistrui. Gautas toks atsakymas: 
“Jūsų nuotrauką gavau šiandieną ir 
tikrai džiaugiuosi, galėdamas išreikš
ti labai gilų dėkingumą už jūsų tik
rai gražų sumanymą. Vėliavos pakė
limo iškilmės Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 1918 m. proga 
liks mano atminty kaip simbolis lie
tuvių dalyvavimo šio miesto veiklo
je. Dėkoju už jūsų malonų reikalo 
supratimą, prisiminimą ir. žinoma, 
už atmintiną nuotrauką. Jūsų — 
T. R. Adams, burmistras”.

SVEIKSTA NAMUOSE D. Daugi
nienė grįžusi iš ligoninės po sun
kios operacijos. P. D. Dauginu šeima 
yra pasireiškusi kaip viena aktyviau
sių ir duosniausių šeimų lietuvybės 
reikalams, šio krašto lietuviai jai 
linki kuo greičiau pasveikti. Kor.

London, Ontario
KAI NUOTAIKOS KEIČIASI...
KLK Moterų Dr-jos Londono sk. 

rengtas Užgavėnių vakaras buvo sa
votiškas — nuspalvintas liūdnais ir 
linksmais momentais. Dalyvių nebu
vo daug, ir tai bene pirmas sykis, 
kada pelno greičiausiai nebus — 
stropiųjų katalikių moterų pastan
gos šį kartą nedavė vaisių. Paprastai 
jų rengti vakarai būna labai sėkmin
gi. Tai liūdnoji pusė. Bet buvo ir 
kita — skaidrių pragiedrulių pusė. 
Kas atsilankė, tikrai nesigailėjo. 
Turtingas bufetas su skaniais lietu
viškais valgiais ir. . . labai gera pro
ga linksmai pasišokti. Puikiai grojo 
jaunimo orkestras, vadovaujamas P. 
Genčiaus iš RR 1. Mount Brydges, 
Ont., (tel. 264-1877). Malonu, kad 
orkestras ne tik gerai groja, bet sa
vo repertuare turi ir lietuviškų da
lykų. D. E.

Ottawa, Ontario
LIETUVIŲ VISUOMENE atšven

tė Lietuvos nepriklausomybės šven
tę vasario 19 d. šv. Mišias atnašavo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Pamoks
las buvo įdomus ir pritaikytas pro
gai. Po Mišių buvo iškilmingas mi
nėjimas. Apylinkės valdybos pirm. 
Ladas Giriūnas tarė atidarymo žo
dį, išreikšdamas nuoširdžiausius lin
kėjimus visiem atvykusiem svečiam. 
Dalyvavo minėjime estų bendruo
menės pirmininkė p. Taada. latvių 
bendruomenės pirm. dr. Parups su 
žmona, ukrainiečių atstovas Shula- 
kewych su žmona, pik. Lammers- 
dorf, Venecuelos karinis attache, su 
žmona Onute Lammersdorf.

Paskaitą skaitė majoras Vaidotas 
Paukštaitis. Jis iškėlė įdomių min
čių apie kultūrinę tautos egzisten
ciją ateityje. Meninę programą at
liko Toronto dainos vienetas "Vo
lungė”. kurio dailios ir jausmingos 
dainos džiugino lietuvius ir svečius. 
Po koncerto visi vaišinosi sūriu ir 
vynu arba kava su pyragaičiais. Jau
nimui buvo surengtas kuklus pri
ėmimas pas p.p. Balsevičius.

Vasario 16 minėjimas sėkmingai 
praėjo, nors tik maža dalelė lietu
vių jautė pareigą atvykti į jį. Reng
dama minėjimą, bendruomenės val
dyba dažnai prašė įvairios pagalbos 
iš Otavas lietuvių, kurie mielai su
tiko ir prisidėjo, kiek galėjo. Apy
linkės valdyba nuoširdžiai dėkoja 
prisidėjusiems prie koncerto rengi
mo ir pasisekimo. Jeigu ir toliau 
vieningai dirbsime tėvynės labui, 
pasisekimas bus užtikrintas.

Rūta-Ona šiūlytė

Boston, Mass.
SENIAUSIA LIETUVIŠKA RADI

JO PROGRAMA Naujojoj Anglijoj 
rengiasi švęsti savo 43 metų sukak
tį kovo 27 sekmadienį, 3.30 v. p. p.. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Klubo 
auditorijoj, trečiame augšte. Koncer
to programą atliks Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas kompoz. 
Juliaus Gaidelio. Sekstetas veikia 
jau 13 metų ir yra koncertavęs įvai
riose kolonijose. Broliai Ivaškos ro
dys filmus iš tautinių šokių šventės 
1975 m. Vilniuje ir taut, šokių šven
tės 1976 m. Čikagoje. Nuo 2-3 v.p.p. 
bus linksmoji valanda ir Monikos 
Plevokienės bei jos pagalbininkių 
gaminti lietuviški pietūs (dešros, 
kopūstai, kugelis pyragai ir kt.). 
Taipgi veiks gėrimų baras.

Radijo programą 43 metų sukak
ties proga sveikins Mykolas Drunga, 
Bostono Lietuvių Kultūros Klubo 
pirmininkas.

Susitarkite su giminėmis ir drau
gais susitikti šiame linksmame pa
rengime ir atšvęskite 43 metų radi
jo programų sukaktį kartu su mu
mis. Jus nuoširdžiai kviečia radijo 
programos vedėjai —

Steponas ir Valentina Minkai

Tėviškės žiburiai

Aukojo
$100: Gražina ir Haris Lapai, Vacį. 

Verikaitis (jam priklausantį hono
rarą): S50: Bronė Bujokienė; Lon
dono lėšų telkimo skyrius: $35: KLK 
Moterų Dr-jos Londono skyrius; $30:
A. ir J. Lajukai; $25: Sault Ste. Ma
rie žūklautojų ir Medžiotojų Klubas 
"Briedis", kun. dr. J. Gutauskas, 
skautų stovyklavietės "Romuva" val
dyba; $20: M. Pranevičius, Ona Ba- 
liūnienė, Paulius Barbatavičius, 
Henr. Sakalauskas, Tony ir Aldona 
O'Donohue, S. šetkai, Rimas Strimai
tis; $15: Joseph Burkschat; $10; A. 
Matulionienė, Danielius Martinkus, 
Kostas Gaputis, Vai. Povylius, Pet
ras Radzevičius, Margarita Zaleskie- 
nė; $8: Kazys Balčiūnas.

$7: Vyt. Birštonas, kun. dr. F. Ju
cevičius, V. Skaržinskas, Aleksas 
Andrulis, Pr. Dauginas, Ant. Čižikas,
B. Misevičius, B. Stončius, Kęst. Du
bauskas.

$5: V. Vaičiūnas. J. Janulevičius,
O. Matukynienė. P. Lukšys, A. Ste
ponavičienė, Dom. Razulevičius, Vai. 
Kudirka. Juoz. Červinskas, S. Joku- 
bilius, K. Butienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$25 — Pov. Dunderas, St. Stungurys; 
$22 — Vyt. Kairys: po $20 — Pra
nas Žaliauskas, Vyt. Adomėnas, Br. 
Gudinskas, Henr. Sakalauskas, A. H. 
Dombra, Balys Čcpauskas; po $17 — 
Alg. Dudaravičius, P. Pargauskas,
P. Šimonėlis, sn., Ant. Raščius, E. 
Vaitkūnienė, Placidas Mickevičius; 
po $16 — Juoz. Vilėniškis, B. Kiau- 
lėnas, J. Birštonas; po $15: už tre
jus metus — Kazys Tuba, už dvejus 
metus — B. E. Kronas; už viene
rius metus — Algis Gvazdaitis, VI. 
Vindašius. A. Žemaitis. N. Pradėto
sios Marijos seselės Montrealyje, Al
gis Nausėdas, Br. Pranskus, L. Prial- 
gauskas, M. Rudzinskaitė, V. Naru
šis, St. Morkūnas, Kaz. Liaubienė, 
Silvija Leparskienė, V. Litvinas, A. 
Motskapetris, Vait. Kazlauskas, Jo
nas Meškys, B. Kebu ris, Jonas Gela
žius, Joseph Burkschat, Leonas Ba- 
ziliauskas, Br. Jurgutis, P. Gudins
kas, Mrs. H. Jagucanski, V. Stanai
tienė, VI. Jokūbaitis, Antanas Pet

WINDSOR, Ontario
LIET UVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atkūrimo 59-tos metinės pami
nėtos vasario 13 d. Rytą 10.30 v. iš
kelta Lietuvos vėliava prie miesto 
valdybos rūmų. Po to visi rinkosi į 
šv. Kazimiero šventovę, kur Mišias 
atnašavo ir tai dienai pritaikintą gra
žų pamokslą pasakė klebonas kun. 
D. Lengvinas. Po pamaldų visi susi
rinkę į De Santis mokyklos salę iš
klausė rašytojo Vytauto Alanto pui
kios paskaitos. Meninę programą at
liko Windsoro jaunimas. Mergaičių 
choras, suorganizuotas Laimos Taųt- 
kevičiūtės ir Ritos Naikauskaitės, 
gražiai padainavo keletą dainų. Rūta 
Kuraitė, Alma Naikauskitė ir du 
juniausi Barisai padeklamavo. Trys 
sesutės Mistautaitės padainavo porą 
dainelių. Tautinių šokių grupė, ku
riai vadovauja mokyt. Eleonora Sta- 
nevičiūtė-Holmes, pašoko tautinių 
šokių. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Tautos Fondo įgaliotinė Eug.' 
Pakauskienė pranešė, kad aukų 
TF surinkta $610 Aukos ir toliau 
bus priimamos iš tų tautiečių, kurie

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikolus i 
betkuriq toli sutvarkys i

Marius Rusinas Tel. 531-4674
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• invcstacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS REALTOR
3823 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

Įstaigos'telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

D-pj INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS fTTcJ
DPEQUTP REAL ESTATE • 

W. G.jjnrj 0 II 11 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
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"Tėviškės Žiburiams”
raitis, Myk. Vaišvila, Ant. žiobakas, 
VI. Mockus, Ona Vilkelienė, Milda 
Žemeckienė, Zigmas Girdauskas, 
Vikt. Vaičiūnas, EI. šimkevičiūtė, 
Zigmas Sodonis, A. G. Amolevičienė, 
Jonas Labenskas, Adomas Kaulius, 
Jonas Macijauskas, Ignas Kriaučiū
nas, VI. Končius, A. Pctrašiūnas, A. 
Karlis, G. Lingaitis, V. J. Laurin, G. 
M. šernas, A. Dvarionienė, Alb. Tar
vydas, V. Rauckis, Pr. Gaižutis, A. 
Misiūnas, Vacį. Karnilavičius, Juoz. 
Albrechtas, Vyt. Baliūnas, P. Breich- 
manas, J. Tumosa, J. Vitkauskas, M. 
Petronis, P. Kitra, Ed. Galinaitis, 
Simas Barškėtis, Br. Stasiulis, Ona 
Dailidicnė, St. Paškauskas, Jonas 
Jacyna, Vai. Kudirka, Juoz. červins
kas, Juoz. Butkus, Sof. Rakštienė, 
Vai. Povylius, A. Masaitis, Stasė 
Yokubynienė, St. žvirblys, Irena 
Kalvaitienė, A. Masilionis, Ed. Pra- 
ninskas, Aldona Siminkevičienė, V. 
Paliūnas.

$4: Jonas Vitkauskas, T. Sekonie- 
nė; $3: A. Bungardienė, dr. VI. Juo
deika, E. K. Giedraitis, J. Čepaitis, 
L. Bakūnas, M. Kybrancas, V. Gir
dauskas, Myk. Zabulionis, Juoz. 
Gabrusevičius, B. Dobrovolskis.
$2: A. J. Deksnys, Ad. Daugirdas,Vit. 

Čiuprinskas, J. Puodžiukas, V. šalt- 
miras, Mrs. K. Roman, T. Sereika, 
St. Narinantas, A. žemaitis, A. Vaš
kelis, kun. J. Vėlutis, J. A. Ston
kus, P. Pajaujis, V. Radauskas, Z. 
Rutkys, L. Razgaitis, L. V. Petru- 
šaitis, Z. Pulianauskas, H. Rožaitis, 
A. S. Pulkys, M. Kulokas, J. Ado
mėnas, Alb. čižikas, Mot. Jonikas, 
Jonas Treška, Alg. Grybauskas, Kaz. 
Grunys, St. Garliauskas, Petr. Dau- 
lenskis, A. Štreimikis, Zigmas Sodo
nis, T. Kovelienė, A. Stančikas, Ig
nas Kriaučiūnas, Jonas Rcvas, G. 
Lingaitis. J. Labuckas, P. Šukys, Ig. 
Girdzevičius, P. Ožalas, S. Barzdu- 
kas, J. Vinslovas, Juoz. Černiauskas, 
A. Astrauskienė: A. B. Apanavičiai, 
K. Sabalienė, St. Džiugas, O. Kuniu- 
tienė; $1: M. Remeikis, Kaz. Galdi
kas.

Nuoširdus ačiū visiems spaudos 
rėmėjams!

negalėjo tą dieną įteikti.
Minėjimą užbaigus, visi dalyviai 

parapijos salėje buvo pavaišinti už
kandžiais ir kava. Vaišes suorgani
zavo dr. D. Naikauskienė. Talkino ir 
pagamintus valgius savo lėšomis su
nešė visos windsorietes. Minėjimą 
suorganizavo apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja pirm. St. Naikaus- 
kas.

Tą pačią dieną parapijos salėje su
rengta dail. St. Smalinskienės pa
veikslų paroda turėjo didelį pasise
kimą. Didesnė dalis jų buvo išpar
duota. E. Z.

LIGONIAI. Balys Balaišis po sėk
mingos operacijos buvo pasveikęs ir 
gerai sustiprėjęs, tačiau prieš porą 
savaičių sunegalavo širdimi; vėl pa
guldytas Metropolitan General ligo
ninėje. Kurį laiką išbuvo intensyvio
je priežiūroje. Perkeltas į bendros 
priežiūros kambarį sveiksta. — Fe
liksas Švabauskas po kelių operaci
jų yra labai suvargintas. Visi wind- 
soriečiai linki jiems greitai pasveik
ti. E. Z.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
/ A A AE * Automobilių
< VV * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario



10 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1977. III. 10 —Nr. 10(1413)
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Anapilio žinios

— Praėjusi sekmadienį Tikinčio
sios Lietuvos Diena paminėta su de
rama rimtimi. Padaryta speciali 
rinkliava paremti persekiojamai K. 
Bendrijai Lietuvoje.

— Geriausi sveikinimai Prisikėli
mo parapijiečiams ir jų vadovams 
Tėvams pranciškonams, ypač klebo
nui kun. A. Simanavičiui, sėkmingai 
atnaujinus ir išgražinus parapijos 
šventovę.

— -Lietuvos Kankinių šventovės 
statybai pradėti paruošiamieji dar
bai: pastatyta raštinė, aptveriama 
statybos vietovė. Statybą vykdo 
“Vyal" bendrovė (A. Kazilis. pasta
tęs Anapilio salę).

— Šventovės -statybos lėšų vajaus 
vakarlenė-koncertas bus kovo 26. 
šeštadienį, Anapilio salėj. Sėkmin
gai vyksta bilietų platinimas. Gavė
niai pritaikytą koncertą atliks vieš
nia iš Čikagos sol. Dalia Kučėnie- 
nė, akompanuojama muz. J. Go- 
vėdo.

— Kovo 3 d. palaidota a.a. Eleono
ra Banylicnė, o kovo 7 d. — a. a. 
Antanas Elvikis iš Hamiltono. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Jaunimo sporto žaidynės iš ant
radienio perkeltos į trečiadienio va
karą.

— Pamaldos šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Veroniką Nagornienę, 11 
v. — už a.a. Liudą Stadį. velionies 
vienerių metų sukakties proga, ir 
a.a. Kazimierą Černiauską.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Antradienį, 6.30 v.v.. parapijos 

valdybos posėdis, 8 v.v. — tarybos.
— Trečiadienį, 8 v.v., Gavėnios 

maldos, giesmių ir apmąstymo va
karas A. Lorencienės namuose, 65 
Marion St. Tel. 533-6560.

— Sekmadienį. 9.30 v.r. pamal
dos. kuriose numatomas 1977 m. ta
rybos įvedimas.

— Parapijos choras repetuoja pir
madieniais 7.30 v.v.

— Praėjusi sekmadienį pamaldų 
metu buvo prisimintas a.a. Simas 
šlakaitis, g. 1898 m. rugpjūčio 8 d. 
Lietuvoje ir miręs pernai kovo 7 d. 
Toronte. Velionis paliko liūdinčius: 
dukrą Erną Šimkienę; anūkus Ri
čardą ir Ronaldą, brolį Martyną. Il
sėkis ramybėje. Užuojauta šeimai.

Lietuvių Namų žinios
— Sekmadienį, kovo 6, LN popie

tėje dalyvavo 240. Svečių knygoje 
pasirašė: Ginas, Gailutė Skučai ir 
Nijolė, Vaidis Draugeliai iš Ročes- 
terio, P. Narkevičius iš Worcester, 
Mas., V. S. Kneitai iš Ošavos, J. Gu- 
dinskas iš Hamiltono, L. Mačionytė- 
Rowe, Chris Rowe iš Halifakso.

— LN vyrų kovo 5 d. valdybos po
sėdyje nutarta globoti šachmatų 
žaidimus. Dėlto kovo 20, sekmadie
nį, 1 v.p.p., LN šaukiamas šachmatų 
mėgėjų susirinkimas.

— Kovo 6 d. koncertinio fortepi
jono vajaus globėjai priėmė vajaus 
vykdytojų atsiskaitymą. Surinkta 
$4,734.69, už fortepijoną sumokėta 
$4,710.00. Liko $24.69.

— LN Moterų Būrelio talentų po
pietėje kovo 13, sekmadienį, 3.30 
v.p.p., dainuos pirmą kartą naujai 
sudarytas dainos vienetas.

— Šeštadienį, kovo 12 d., 2 v.p.p., 
LN Gedimino Pilies menėje įvyks 
antrasis metinis Pensininkų Klubo 
narių susirinkimas.

— Kovo 13, sekmadienį, 2 v.p.p., 
pajamų mokesčių specialistas Anta
nas Motuzą skaitys paskaitą L. Na
muose. Ją globoja LN vyrai.

— J. Gustainis LN bibliotekai pa
dovanojo labai vertingą knygą “Li
thuanian Bibliography”. Dėkojame.

—-t Per paskutines dvi savaites LN 
nario įnašus sumokėjo: Sturm Chris 
$100, Kiaunė Kazys $50, Kaminskai
tė Ramutė $25, Butrimas Vincas, 
Karalius Bronius ir Nastajus Ignas 
po $20, Savickas V. ir Underytė 
Snieguolė po $10.

— VI. Pūtvio ir "Baltijos” kuopų 
šauliai kovo 19, šeštadienį, 7 v.v., 
Gedimino Pilies menėje ruošia Juo
zų ir Juozių pagerbimo iškilmes-vai- 
šes.

— Teatras “Aitvaras" vis dar lau
kia naujų scenos vaidintojų. Skam
binti Aldonai Dargytei-Byszkiewicz 
tel. 533-9030.

RAMIAME ISLINGTONO RAJONE, 
prie gero susisiekimo, išnuomoja
mas vyrui arba moteriai kambarys. 
Yra garažas. Galima naudotis virtu
ve. Name gyvena tik šeimininkė. 
Suinteresuoti gali kreiptis į č. Sen
kevičių dienos metu tei. 533-4363, 
vakarais 233-7321.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ne
toli Toronto Lietuvių Namų vyrui 
su baldais ar be, su galimybe nau
dotis virtuve. Skambinti po 6 v.v. 
tel. 767-4014 arba 769-3824,_______
PHOENIX, ARIZONOJE, nebran
giai parduodamas gražiai tvarkomas 
25 vienetų motelis, 2148 W. Buc
keye Rd. Tel. 602-254-3895.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos vakarienė ir kon

certas — kovo 13, šį sekmadienį, 5 
v.p.p. Su šia vakariene jungiamos 
ir parapijos šventovės remontų už
baigimo iškilmės. 11.30 v.r. Mišias 
atnašaus Tėvų pranciškonų provin
cijolas kun. Jurgis Gailiušis. Iškil
mėse dalyvaus ir koncelebruos Mi
šias kun. Placidas Barius, kun. Pau
lius Baltakis, kun. Bernardinas 
Grauslys ir kun. Leonardas Andrie- 
kus. Ta patį vakarą bus ir koncer
tas. kurį atliks solistai — J. Sriubiš- 
kienė, Al. Simanavičius, V. Verikai- 
tis ir E. Krikščiūnas. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti.

— Ryšium su šiomis iškilmėmis 
rengiama meno mėgėjų paroda, ku
rioje dalyvauja — A. Abromaitie- 
nė, dr. K. Ambrozaitis, J. Greičiū
nas, L. Nakrošienė ir A. Ulba. Pa
rodos atidarymas įvyks šeštadienį, 5 
v.p.p. Sekmadienį paroda bus atida
rą nuo 9.30 v.r. iki 8 v.v.

— Parapijos choras repetuoja ket
virtadieniais 7.30 v.v. muzikos stu
dijoj, ruošdamasis Velykų šventėms. 
Vargonininkas muz. E. Krikščiūnas 
organizuoja religinės muzikos kon
certą balandžio 24 d., 4 v.p.p., Sv. 
Cecilijos šventovėje, kuriame daly
vaus ir mūsų choras. Vargonais solo 
gros muz. Ona Beresncvičienė. Ge
gužės pradžioj choras vyks į Kleve- 
landą, kur kartu su šv. Jurgio par. 
choru giedos per tos parapijos ju- 
bilėjines Mišias.

— Parapijos tarybos susirinkimas
— kovo 24 d., 7.30 v.v.. Parodų sa
lėje.

— Rinkliava parapijos skoloms 
mokėti nukelta į kovo 13 d.

— Giliai užjaučiame: Viktorą Sku- 
kauską, mirus jo tėveliui Leonui 
Lietuvoje; Veroniką Knyvaitę, ku
rios sesuo Anelė Miškinienė ir bro
lienė Sofija Knyvienė mirė Lietu
voje; J. J. Vitkūnus, mirus Lietuvo
je brolio žmonai Liucijai.

— Metinis parapijos susirinkimas
— balandžio 3 d., po 11.30 v. Mišių. 
Bus renkama 11 narių į par. tarybą, 
išdalinta metinė apyskaita ir pada
ryti pranešimai iš parapijos veik
los.

— Bendruomeninis Atgailos sak
ramentas su privačia išpažintimi pa
gal naują liturgiją bus teikiamas 
kovo 23 d.. 7 v.v., šventovėje.

— Metinės parapijos rekolekci
jos bus kovo 27 — balandžio 3 d.d. 
Ves kun. Alfonsas Grauslys iš Či
kagos.

— Mišios: šeštad. 8 v. už Kriščiū
nų šeimos mirusius, užpr. J. J. Kriš 
čiūnai; 8.30 už Petrą Augustinavi- 
čių, užpr. J. Augustinavičienė; 9 v. 
už Joną Valatką ir Mariją Stuikienę, 
užpr. S. A. Stuikiai; 9.20 už Mariją 
Valatkienę, užpr. J. J. Šarūnai; sek
madienį, 8 v.r.. už Gotliebą ir Mariją 
Hirsch, užpr. J. Hirsch; 9 v. už Jad
vygą Gladutienę, Stefaniją Urkienę 
ir Vincą Žakevičių, užpr. A. J. Vens- 
lovaičiai; 10 v. už Kazimierą Ardavi- 
čių, užpr. N. Ardavičienė; 11.30 už 
parapiją; 7 v.v. už Mečį Senkevičių, 
užpr. V. Senkevičienė.

A.a. Eleonora Banylienė, 79 
m. amžiaus, mirė vasario 28 d. 
savo namuose. Velionė kilusi 
nuo Radviliškio; Į Kanadą at- 
vvko 1928 m. Ilgesni laiką sir
go. Palaidota iš Lietuvos Kan
kinių parapijos Sv. Jono liet, 
kapinėse kovo 3 d. Paliko vy
rą ir keturis vaikus.

A.a. Antanas Elvikis, 62 m., 
mirė kovo 4 d. Hamiltone nuo 
širdies priepuolio. Palaidotas 
Sv. Jono liet, kapinėse Anapily.

KLK Moterų draugijos sky
rių atstovių suvažiavimas įvyks 
kovo 12-13 dienomis Hamiltone, 
Jaunimo Centre. Registracija
— 10 v.r. Suvažiavimo pradžia
— 11 v.r. Pasibaigus popieti
niam posėdžiui, bus vakarienė, 
kurios metu programą atliks 
sol. Anita Pakalniškytė. Vaka
rienei atstovės ir narės kviečia
mos su šeimomis. Sekmadienį, 
kovo 13, 11 v.r., Hamiltone bus 
šv. Mišios Draugijos intencija. 
Skyriai dalyvauja organizuotai 
su vėliavomis. Atstovės, narės 
ir viešnios kviečiamos suvažia
vime dalyvauti.

KLKM centro valdyba
Organizacijos už “TŽ” patar

navimus informacijos srityje 
kasmet skiria didesnę ar ma
žesnę auką. Už tai “TŽ” leidė
jai yra labai dėkingi. Pastaruo
ju metu gauta parama: iš KLK 
Moterų Dr-jos Delhi skyriaus 
$25, iš Lietuvių Profesionalų ir 
Verslininkų Sąjungos $20.
JONAS BANYL1S atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

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

ARIZONOS šiltas, sausas ir saulė
tas oras vis daugiau ir daugiau pri
traukia žmonių, kurie tikrai rūpinasi 
savo sveikata. Be to, nuosavybių kai
nos čia, kol kas, vis dar yra gerokai 
žemesnės negu kitur. D. ZAKARAS, 
CENTURY 21 REALTY, 8528 N. 7 
St., Phoenix, Arizona 85020, USA.

“Gintaro” ansamblio vaikų 
šokėju grupė, vadovaujama Da
lios Nausėdienės, dalyvaus me
ninėje programoje, kurią orga
nizuoja Riverdale Intercultu- 
ral Community Organization, 
remiama Ontario kultūros ir 
pramogų ministerijos, šis ren
ginys įvyks kovo 12, šeštadienį, 
7.30 v.v., Earl Grey Senior Pub
lic School, 100 Strathcona.

Lietuvių Profesionalų ir 
Verslininku Sąjungos metinis 
narių susirinkimas įvyks kovo 
13, sekmadienį, 3 v. p.p., To
ronto Lietuvių Namuose. III 
augšto salėje. Numatyta darbo
tvarkė: 1. susirinkimo atidary
mas, 2. prezidiumo rinkimas, 3. 
valdybos pirmininko praneši
mas, 4. iždininko pranešimas, 
5. revizijos komisijos praneši
mas, 6. valdybos rinkimai, 7. re
vizijos komisijos rinkimai, 8. 
klausimai ir sumanymai, 9. su
sirinkimo uždaryiYias. Valdyba

“Paramos” kredito koopera
tyvo metinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. kovo 20, sekmadienį, 
3 v. p. p. Prašoma atsinešti na
rio knygutę.

1976 metus “Parama” užbai
gė su $14,400.000.00 balansu, o 
š.m. vasario mėn. pasiekė 
$15,000,000.00. Dėlto yra už
tektinai pinigų asmeninėms ir 
nekilnojamo turto paskoloms.

Prof. dr. B. Mačiuika iš Con
necticut universiteto, kviečia
mas Toronto ateitininkų sen
draugių, skaitys paskaitą Prisi
kėlimo Parodų salėje kovo 27, 
sekmadienį, 3 v.p.p., tema “Eko
nominės sovietų politikos įtaka 
socialiniam ir kultūriniam oku
puotos Lietuvos gyvenimui”. 
Dalyvauti kviečiama ir visuo
menė.

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” ir sol. V. Verikaičio 
koncertas įvyks balandžio 3, 
sekmadienį, 3.30 v. p.p., Lietu
vių Namuose. Koncerto pelnas 
skiriamas kelionei į P. Ameri
ką. Šį koncertą globoja LN Mo
terų Būrelis.

Kanados Lietuvių Fondas dar 
kartą primena visoms organiza
cijoms, norinčioms gauti pašal
pas, paduoti prašymus iki š.m. 
balandžio pradžios.

Kroatų moterų draugija “Ka
tarina Zrinska” ir Parkdale bib
lioteka kovo mėnesį skiria kul
tūriniams kroatų renginiams — 
knygų ir rankdarbių parodai, 
muzikai, taut, šokiams, vai
šėms. Renginių serija pradėta 
kovo 1 d. Parkdale bibliotekos 
patalpose (1303 Queen St. W., 
tel. 532-6548). Numatyti rengi
niai: kovo 8, 15. 25 d.d. 7.30 
v.v. Specialūs renginiai vai
kams: kovo 12 ir 19 d.d.

KLB Toronto apyl. valdybos 
posėdis įvyko kovo 8 d. apyl. 
pirm. P. Šturmo namuose Mis- 
sissaugoje. Posėdyje suvestas 
balansas Vasario 16 minėjimo, 
nustatytos gairės solidarumo 
įnašų rinkimo vajui, aptarti 
apyl. tarybos rinkimai.

Artimoje ateityje pastebėsit 
besišypsančius asmenis, kurie 
maloniai siūlys parduoti Jums 
plyteles gardaus šokolado. Tai 
yra naujas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos projektas su
telkti veiklai lėšų. Kviečiame 
Jus tuo būdu paremti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
veiklą. Kaina vienos plytelės 
šokolado — $1. pLJS valdyba

Simfoninės muzikos pamokas 
duoda Mississauga Symphonic 
Association String Institute, 
tel. 274-1571 (nuo 9 v. r. iki 
1 v. p.p.). Semestras prasideda 
kovo 28 d. Mokestis — $60.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti į

ĮJĮ

j
n 
n

I
IĮ

kovo 13, 
sekmadienį, 
3.30 v. po pietų, 
Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo 
menėje

TORONTO LIETUVIU NAMU 
metinio susirinkimo

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų narių 

metinis-visuotinis susirinkimas yra šaukiamas 1977 m. 
kovo 27, sekmadienį, 3 v.p.p., LIETUVIŲ NAMUOSE, 
Karaliaus Mindaugo menėje,1573 Bloor St.W.,Toronte.

Nariai prašomi dalyvauti asmeniškai, nes pagal To
ronto Lietuvių Namų įstatus narių įgaliojimai (proxy) 
nenumatyti.

šio susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Pereito susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos, revizijos komisijos ir auditoriaus 

pranešimai
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1976 m. Toronto Lietuvių Namų metinės 

apyskaitos tvirtinimas
7. Auditoriaus tvirtinimas
8. 1977 m. Toronto Lietuvių Namų sąmatos 

priėmimas
9. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai

10. įstatų pakeitimas
1 1. Einamieji reikalai
12. Susirinkimo uždarymas

Toronto Lietuvių Namų
1977 m. vasario 17 d. VALDYBA

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA
Lietuvos tikinčiųjų kovai pa

remti morališkai ir finansiškai 
Kanadoje kasmet pirmąjį kovo 
sekmadienį rengiama Tikinčio
sios Lietuvos Diena, jungiant su 
šv. Kazimiero švente, šiais me
tais ji susilaukė platesnio dė
mesio. Ta proga visose lietuvių 
katalikų šventovėse buvo laiko
mos specialios pamaldos, kurių 
metu pamokslininkai iškėlė so
vietu įvestą religijos priespau
dą Lietuvoje ir kvietė stipriau 
paremti bendro tikėjimo bro
lius bei seseris okupuotoje Lie
tuvoje. Taip pat buvo renka
mos aukos religinei šalpai, ku
rią globoja vysk V. Brizgys. To
ronto Prisikėlimo parapijoje tą 
sekmadienį pamokslus sakė 
kun. P. Ažubalis, Lietuvos Kan
kinių parapijoje — kun. A. Si
manavičius, OFM. Pamaldos 
Anapilyje baigtos Lietuvos him
nu.

Iškilmingiausiai Tikinčiosios 
Lietuvos Dieną ir šv. Kazimie
ro šventę paminėjo Hamiltonas. 
Pamaldose dalyvavo organizaci
jų vėliavos su palydovais, o pa
mokslą pasakė prel. dr. J. Tada- 
rauskas. Po pamaldų Jaunimo 
Centro salėje įvyko minėjimas, 
kuriam vadovavo E. Gudinskie- 
nė. Gausiai auditorijai apie Ti
kinčiosios Lietuvos Dienos 
reikšmę ir lietuvių kovą už sa
vo tikėjimą kalbėjo kun. Pr. 
Gaida. Meninę dalį atliko toron
tiškio “Gintaro" dainininkės ir 
“Gyvataro” šokėjai. Sėkmingą
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• Po programos — vaišės
• Veiks loterija ir baras

Asmeniui — $3.00, 
studentams ir 
pensininkams — $2.50
Rengia — Lietuvių Namų

Moterų Būrelis
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minėjimą surengė Hamiltono 
ateitininkai.

Ir kitose lietuvių parapijose 
Tikinčiosios Lietuvos Diena bu
vo atitinkamai paminėta.

Tikinčiosios Lietuvos Diena 
susilaukė ir Kanados katalikų 
vyskupų dėmesio. Toronto ar- 
kiv. Ph. F. Pocock atsiuntė lie
tuvių parapijų klebonams laiš
ką, atsiliepiantį į vysk. V. Briz- 
gio kreipimąsi. Laiške rašoma: 
“Noriu, kad Jūs ir Jūsų tautie
čiai žinotų, jog minėtas kreipi
masis yra mano pilnai remia
mas ir leidžiamas. Praeityje 
šiuo atžvilgiu jūs buvote nepa
prastai duosnūs savo brolių ir 
seserų paramai Lietuvoje.” Kr.

Ketvirtajam pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui rengti komi
teto pirm. Andrius Šmitas iš 
V. Vokietijos lankėsi Čikagoje, 
Niujorke ir Toronte. Niujorke 
dalyvavo VLIKo surengtame 
simpoziume Lietuvos laisvini
mo klausimais, o Toronte tarė
si su PLJS valdyba, kuriai pir
mininkauja Gabija Juozapavi
čiūtė. Svečias aplankė lietuvių 
institucijas Toronte bei Anapi
lyje, lydimas PLJS valdybos 
narių — G. Juozapavičiūtės, J. 
šeškutės ir kitų. Lankydamasis 
“T” redakcijoje, pareiškė, kad 
jaunimo kongreso ruoša V. Vo
kietijoje jau pradėta, šiuo me
tu jieškoma tinkamų patalpų 
stovyklai ir studijų savaitei.

MONTREAL
ALBERTUI ZUBUI

Lietuvoje mirus, jo broliui VYTAUTUI su žmona 

ADOLFINA, dukroms DANAI ir RIMAI reiškiame 

gilių užuojautų —

Genovaitė Petrulienė

Sofija ir Juozas Skučai

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Parapijos komitetas Velykų ry

tą, po Prisikėlimo Mišių, ruošia 
bendrus pusryčius visai parapijai.

— Tradicinė Kazimiero vakarienė 
praėjo sėkmingai. Neveltui par. k- 
tas ruošėsi ir dirbo. Klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius šj vakarą atidarė, 
sveikindamas visus atsilankiusius, 
Kazimierus-es, viešnią iš Lietuvos 
p. Gudienę, jauną prof. Vyčą; dė
kojo k-to pirm. Leonui šimonėliui 
ir jo nariams, šeimininkėms Elenai 
C. ir Nancy N. bei visiems prisidė- 
jusiems suruošti vakarienę. Sį kartą 
buvo ir meninė programa, nors ne
buvo skelbta. Aida Norkeliūnaitė ir 
Andrius Russell'is atliko pianino ir 
smuiko kompozicijas. Gausus būrys 
maisto išnešiotojų-padavėjų gerai ir 
greitai visus aptarnavo, nors buvo 
300 asmenų. Grojo jauno akorde
onisto Jono Remeikio grupė. Lote
rijai vadovavo J. Gargasienė. Pelno 
gauta $1925.00. Par. k-to pirminin
kas ir nariai tos dienos rytą pirmie
ji atėjo svetainėn, o išėjo paskuti
nieji, kai viskas svetainėje buvo su
tvarkyta. Pagal tradiciją, to vakaro 
proga trys parapijiečiai paaukojo: 
Vladas Pileckas $100, Valerija La
zauskienė $100, Charles Ambrazas 
$50.

— Po operacijos namuose sveiks
ta Teodora Cipkienė.

— Kanados kariuomenės kapito
nas Rimvydas Navikėnas, grįžęs iš 
V. Vokietijos, paskirtas tarnybai 
Montrealio bazėje. Savaitės dienom 
studijuoja prancūzų kalbą Otavos 
un-te. Yra įsikūręs St. Bruno, Que. 
Augina dukrą Adriją ir sūnų Morkų, 
kuris jau yra šeštad. m-los parengia
mojo skyriaus mokinys.

— Antanas Gudinskas iš Hamilto
no jau trečius metus studijuoja Mili- 
taire College St. Jean, Que. Sį gerai 
lietuviškai kalbantį jaunuolį, buvusį 
“Gyvataro” šokėją, galima sutikti 
Montrealio jaunimo parengimuose.

— Lietuvoje mirė archit. Vytauto 
Zubo brolis Albertas, 54 m. amžiaus. 
Velionis buvo išvežtas į Sibirą; grį
žęs be sveikatos, apsigyveno savo 
tėviškės apylinkėje, netoli Biržų. Li
ko žmona ir sūnus Vytautas. S. Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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. Sekmodieniois nedirbama vasorq 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.

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

MOKA UŽ!
Einamąsias s-tas .....

DUODA PASKOLAS: 
6.0% Asmenines 11.0%

Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas

8.0% Nekiln. turto 10.25%
8.5% Čekių kredito ............. 12.0%

Term. ind. 1 m. 9.5% Investacines nuo ...................10.5%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.5 %
9.5%

apdrou- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

“T. Žiburių” metinė prenu
merata, ryšium su pašto tarifo 
ir spaudos darbų pabrangimu, 
nuo š.m. balandžio 1 d. pakelia
ma iki $12. Prenumeratoriai, 
kurie iki tos datos dar nebus 
atsilyginę už 1977 metus, bus 
prašomi mokėti $12. Prenume
ratos pakėlimas netaikomas 
tiems, kurie jau atsilygino už 
1977 m. arba atsilygins iki š. 
m. balandžio 1 d. Metinė rėmė
jo prenumerata pakelta iki 
$20.

Dr. S. Haidasz, Kanados par
lamento atstovas, parašė speci
alu raštą CBC direktoriui A. 
Johnson, kuriame atkreipia dė
mesį į CBC radijo ir televizijos 
nepakankamą jautrumą Kana
dos vieningumui, etninių gru
pių veiklai. Esą reikia daugiau 
etnokultūrinių programų.

“Latvija — Amerika” savait
raštis, kurio atstovė dalyvavo 
Vasario 16 šventėje, vasario 26 
d. laidoje išspausdino ilgoką 
lietuvių iškilmių aprašymą.

Aušros Vartų parapijos žinios
— “Tėviškės Žiburių” red. kun. 

dr. Pr. Gaida, N. Pr. Marijos seserų 
vienuolijos vadovė sesuo Margarita 
ir sesuo Janina lankėsi Montrealyje, 
dalyvavo viešnios iš Argentinos Ad- 
rijanos Jocytės koncerte.

— AV par. choro vadovas sol. An
tanas Keblys žiemos atostogų išvyko 
į garsųjį Meksikos Acapulco.

— Jūros šauliai kovo 20 d., po 11 
v. pamaldų, AV svetainėje ruošia 
Juozapines. Pobūvis prasidės "Gin
tarėlio” programa. Po to vaišės — 
pietūs. A. A.

Šeštadieninė mokykla Vasario 16 
minėjimą surengė mokyklos patal
pose vasario 19 d. Programą atliko 
mokyklos mokiniai, paruošti moky
tojų. Rašinį apie Vasario 16 skaitė 
IX sk. mokinys Gytis Niedvaras. 
Pynę — "Lietuva mūsų žemė, mies
tai, upės, jūra ir kalnai” atliko IX 
sk. mokiniai, vadovaujami mokyt. R. 
Otto. Naudotasi žodžiu ir skaidrė
mis. Apie Vilnių skaitė Asta Kli- 
čiūtė, Kauną — Ginta Jurkutė, jūrą 
— Robertas Valinskas, Nemuną —- 
Dainius Povilaitis. Skaidres aiškino 
Kęstutis Skučas ir Jurgis Žukauskas. 
Tautinius šokius ir dainas atliko visi 
mokiniai.

Vasario 16 proga išleistas moki
nių laikraštėlis “Liepsna”. Gan įdo
mus ir didelis — net 33 puslapių. 
Jame dalyvauja per 35 bendradar
bius. Vieni iš jų rašo proza, kiti 
bando kurti ir poeziją. Daug įdomių 
iliustracijų. Tai busimųjų dailininkų 
darbas.

“Rūtos” klubo Užgavėnių pobūvis 
vasario 22 d. buvo gausus ir links
mas. Dalyvavo per 100 žmonių, jų 
tarpe viešnia iš Putnamo sesuo Mar-
garita ir sesuo Janina. Vaišių stalą 
palamino kun. S. Kulbis. Stalas bu
vo užgavėniškai gausus. Nuotaika 
visų buvo jaunatviška. Netrūko dai
nų, ratelių, šokių. Įdomiai linksmino 
burtininkė “čigonė” Pr. Tekutienė. 
Nemažai juoko sukėlė seselės Paulės 
ir A. Ališausko inscenizuota daina 
“Palaukėj, palaukėj saulutė tekėjo", 
humoristinis duetas. Kun. S. Kulbis 
linksmino visus su lūpine armoni
kėle. Klubo nariai pageidavo daž
nesnių pobūvių su programa. A. A.

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

Toronto Medžiotojų ir Žū- 
klautojų Klubas “Tauras” iš
rinko naują valdybą, kuri pasi- > 
skirstė pareigomis: pirm., jau
nimo sekcijos vadovas ir ryši
ninkas su Federacija V. Dreše- 
ris, vicepirmininkas ir iždin. V. 
Jankaitis, sekr. H. šiaurys, ūk
vedys J. Zenkevičius, ūkvedžio 
padėjėjai — J. Matuliauskas, 
A. Kuzmarskis. R. Juknevičius, 
šaudymo sekcijos ir parengimų 
vadovas — J. Lasys, žūklavimo 
sekcijos vad. S. Mackevičius, 
medžioklės sekcijos vad. J. Pa- 
žemeckas. Revizijos komisija: 
J. Ališauskas, J. Baltaduonis, J. 
Račys. Sekantis valdybos posė
dis — kovo 16 d., 7.30 v. v., 
V. Drešerio patalpose, 3830B 
Bloor St. W„ Islington.

Giedrės Paulionienės vado
vaujamas “Gintaro" ansamblio 
dainos vienetas kovo 6 d. sėk
mingai dalvvavo meninėje pro
gramoje Hamiltono Jaunimo 
Centre, kur buvo surengta aka- P a 
demija Šv. Kazimiero ir Tikin
čiosios Lietuvos Dienos proga.


