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JAUNIMAS LAISVĖS FRONTE

Bet ar mūsų išeivijos jaunimas yra jautrus Lietuvos laisves 
klausimui? Jis yra užaugęs pilnos laisvės kraštuose, kur kito žmo
gaus ar krašto pavergimas yra svetimi dalykai. Jam sunku tikėti, 
kad tauta ar kraštas gali būti pavergtas. Nevienas ir mūsų jaunuo
lių galvoja panašiai, kaip demokratiški amerikiečiai, kurie stebisi, 
sakydami: jei tenai taip bloga, tai kodėl žmonės nenuverčia val
džios rinkimuose? Nors mūsų jaunimas nėra toks naivus, bet pa
veiktas gyvenamosios aplinkos. Dėlto jaunimą reikia stipriau in
formuoti apie tikrąją būklę Lietuvoje ir įjungti į atitinkamus 
laisvinimo uždavinius. Kai jaunimas aiškiai pamato kovos reikalą, 
atsiranda ir jautrumas, ir aktyvumas. Tai matėme pvz. S. Kudir
kos, R. Kalantos ir kitais atvejais. Tik tas jaunimo įjungimas lais
vės kovon turėtų eiti per pačias jaunimo organizacijas. Patirtis 
jau pakankamai parodė, kad partinis kelias yra mažiausiai veiks
mingas. Gražios iniciatyvos rodo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga, kuri savo centro valdyboje turi ir politinės veiklos koordi
natorių. Padaryta gera pradžia, kuri ateityje turėtų palengva 
stiprėti ir rasti pakankamai atramos VLIKe ir kituose veiksniuose. 
Ta linkme einant, išeivijos jaunimas Lietuvos laisvinimo fronte 
bus ir geriau orientuotas, ii- paskatintas, ir paruoštas. Sėkmingu 
atveju tai bus ir išeivijos, ir pavergtos Lietuvos laimėjimas.

rm* Nauji lėktuvai

Lietuvos laisvinimo fronte iki šiol vyrauja, galima sakyti, se
noji karta, augusi ir brendusi nepriklausomoje Lietuvoje. Mat, tai 
politinė sritis, kur reikia politinio išprusimo, o jaunimas tam nesąs 
nei pribrendęs, nei pasiruošęs. Taip buvo manoma politinėse išei
vijos viršūnėse ir dėlto nedaug dėmesio kreipta Į jaunąją kartą. 
Tiesa, VLIKo sudėtyje ilgainiui atsirado vienas kitas jaunosios 
kartos asmuo, bet visuomenės ir paties jaunimo mažai tebuvo 
pastebėti. Lietuvos laisvinimo problemos ir toliau pasiliko senimo 
privilegija. Politinės partijos pradžioje bandė įrikiuoti ir jauno
sios kartos žmonių i savo eiles, bet be žymesnės sėkmės. Jaunimui, 
augančiam užsienio kraštuose, partinė veikla pasirodė neaktuali, 
neįdomi, nereikšminga. Politinės partijos taip ir liko be platesnės 
atramos jaunimo eilėse. Jaunimas bendrinėje savo veikloje mažai 
tesidomėjo Lietuvos laisvinimu kaip politine problema. Du pir
mieji pasaulio lietuvių jaunimo kongresai praėjo be didesnio dė
mesio Lietuvos laisvinimui. Jie buvo kultūrinio-visupmeninio po
būdžio ir tik rezoliucijose platoniškai buvo paminėti ir politiniai 
klausimai. Posūkis pasirodė trečiajame jaunimo kongrese, kur 
Lietuvos laisvės klausimas jau iškilo programoje, svarstybose' 
ir nutarimuose. Tai buvo palyginti stiprus žingsnis nauja linkme, 
kurios daug kas pasigedo.

★ ★ ★

Minėto žingsnio tęsinys buvo š.m. pradžioje surengtas jau
nimo seminaras Niujorke. Iniciatyvos ėmėsi VLIKas ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdyba. Abi organizacijos su
telkė rinktinio jaunimo būrį, kuris ištisą savaitgalį skyrė Lietuvos 
laisvės problemoms. Kviestiniai paskaitininkai dėstė tas proble
mas, supažindino su jomis jaunųjų atstovus ir tuo būdu atskleidė 
jiems naują veiklos perspektyvą, vedančią į pavergtos Lietuvos 
laisvinimą. Tai, žinoma, nereiškia, kad čia buvo atrasta nauja 
Amerika — jaunimas ir be to žinojo apie Lietuvos pavergimą, bet 
jis čia ryškiai pamatė, kad ligšiolinėje organizuoto jaunimo veik
loje Lietuvos laisvinimui nebuvo teikiama pakankamai dėmesio, 
kad tai buvo gana didelė spraga. Lituanistinis švietimas, stovykla
vimas, ansambliai, sportas ir panašūs dalykai yra esminiai, di
džiai reikšmingi jauno lietuvio formavime, bet jie natūraliai turi 
vesti ir į pavergtos Lietuvos laisvinimo frontą. Jeigu jaunoji karta, 
suformuota daugiau ar mažiau lietuviškoje kultūroje, pasitenkina 
tiktai kalbos pramokimu ir folklorinėmis apraiškomis, neatlieka 
pilnos lietuvio misijos išeivijoje. Jeigu jaunas išeivijos lietuvis 
nemato Lietuvos pavergimo, jos kančių, pers’ųk: k . . priespau
dos, tai jis yra izoliuota šakelė, kuriai gresia tautinė mirtis. Gyvas 
tautos narys turi gyventi visos tautos gyvenimu ir dalyvauti bend
roje jos kovoje.

★ ★ ★

NAUJUOJU INDIJOS PREMJERU BUVO PRISAIKDINTAS LIAUDIES 
partijos vadas Morarjus Desajas, buvęs Mahatmos Gandhi moki
nys, turintis jau 81 metus amžiaus. Parlamento rinkimus laimėjo 
jo partijos sudarytas blokas, pravedęs 293 atstovus į 542 vietų 
parlamentą. Buvusios premjerės I. Gandhi kongreso partija par- 
lamentan grįžo tik su 152 atstovais. Rinkimuose krito pati I. 
Gandhi ir jos sūnus Sanjay. Kartu su buvusia premjere L Gandhi 
skaudaus pralaimėjimo susilaukė ir Maskvą garbinantys komunis
tai su savo pasenusiu vadu S. A. Dange. Ligšioliniame parlamente 
jie turėjo 23 atstovus, kurių skaičius dabar sumažintas iki 7. Ko
munistai premjerę I. Gandhi ir jos kongreso partiją rėmė nuo 
1971 m., kai Indija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Santykiai, tiesa, pablo- •---------------------------- ------------ ■

Kanados krašto apsaugos min. 
B. Dansonas pranešė vyriausy
bės nutarimą pakeisti pasenu
sius karo aviacijos naikintuvus 
“CF-101”, “CF-5” ir “CF-104”, 
naudojamus Kanadoje ir Atlan
to Sąjungai paskirtose kanadie
čių eskadrilėse V. Vokietijoje 
bei Norvegijoje. Planuojama 
įsigyti 130-150 naujų naikintu
vų, kurie bus bent dukart grei
tesni už garsą. Spėjama, kad jie 
kainuos apie $2 bilijonus, bet ši 
suma bus išleista tik per 10 me
tų. Pateikti pasiūlymus paprašy
tos keturios JAV ir dvi V. Euro
pos lėktuvų gamyklos. Šį kartą 
nebus reikalaujama, kad nu
pirktieji lėktuvai būtų gamina
mi Kanadoje su specialiu leidi
mu, tačiau bus stengiamasi, kad 
užsakymą laimėjusi firma savo 
kapitalu prisidėtų prie Kanados 
lėktuvų pramonės plėtimo. Su 
tokiu pasiūlymu jau yra sutiku
sios trys amerikiečių lėktuvų 
gamyklos. Kanada taipgi yra už
sakiusi amerikiečių “Lockheed” 
firmoje 18 didžiųjų “Auroros” 
tipo lėktuvų sekti povandeni
niams laivams. Jų vertė — bili
jonas dolerių. Premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė lig šiol bu
vo griežtai suvaržiusi krašto 
apsaugos biudžetą, vengė bran
giai kainuojančių naujų ginklų. 
Spauda naują posūkį aiškina 

kaip prisitaikymą prie Bendro
sios Europos Rinkos šalių reika
lavimo. Kai buvo pradėta siekti 
platesnių prekybinių ryšių su 
šia organizacija, gautas viešas 
pageidavimas, kad Kanada pir
miausia padidintų savo Įnašą 
Atlanto Sąjungai. Krašto apsau
gos min. B. Dansonas taipgi pa
skelbė, kad naujuoju jungtinių 
karinių pajėgų štabo viršininku 
yra paskirtas viceadmirolas B. 
Fallsas, kuris šias pareigas per
ims iš pensijon išeinančio gen. 
J. Dextrazo rugsėjo 15 d.

“General Motors of Canada” 
bendrovė Ontario Londone ga
vo netikėtą užsakymą pagaminti 
Kanados kariuomenei 350 šar
vuotų automobilių “Piranha” už 
$171 milijoną. Iš viso jų planuo
jama įsigyti 700. Tų automobilių 
greitis sausumoje yra 62 mylios 
per valandą, vandenyje — 6,2 
mylios. Juos galės naudoti Ka
nados karių daliniai Jungtinių 
Tautų taikos priežiūros tarnybo
je, kariniuose veiksmuose ir 
prieš riaušininkus Kanadoje, 
jeigu kada tokios riaušės kiltų. 
Konservatorių atstovas federa
ciniame parlamente M. Forrest- 
allis padarė išvadą, kad skubus 
tokių šarvuočių įsigijimas yra 
susietas su galimais neramu
mais Kvebeke. Šią mintį betgi

(Nukelta į 6 psl.)

Ontario pramonės ir turizmo ministeris pakeltas etninės spaudos sąjungos garbės nariu. Iš kairės: buvęs Kanados 
ir Ontario etninės spaudos sąjungų pirm. dr. J. Kirschbaum, ministerijos pareigūnas G. Campbell McDonald, 
min. C. Bennett, Ontario etninės spaudos sąjungos pirm. V. Mauko Nuotr. J. Kreilio

Lietuva jaunimo svarstybose
VLIKo surengtas seminaras jaunimo atstovams Niujorke politiniais klausimais

RASA RAZGAITIENĖ
Mūsų bendradarbė Niujorke
Vasario 26-27 d.d. Niujorke, 

Kultūros židinyje, įvyko VLIKo 
rengtas politinis seminaras jau
nimui. Dalyvavo 37 jaunuoliai. 
Partijos globojo 14, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos re
komenduotų buvo 23. Keletas 
VLIKo valdybos ir tarybos na
rių dalyvavo svečiais. ‘Jaunimas 
suvažiavo iš įvairių Amerikos 
ir Kanados miestų (vienas da
lyvis net iš Vokietijos). Visos 
savaitgalio išlaidos buvo pa
dengtos VLIKo.

Įvadinės mintys
Seminaras prasidėjo šešta

dienio rytą su sveikinimais iš 
VLIKo ir PLJS. Jurgis Valai
tis, VLIKo vicepirmininkas, tuo 
metu ėjęs pirmininko pareigas, 
kalbėjo apie savaitgalio tikslą: 
pasvarstyti, ką dabartinis jau
nimas galėtų dirbti Lietuvos 
laisvei, kokiu būdu VLIKas ga
lėtų padėti ir kaip galima bū
tų spręsti jautrų bendradarbia
vimo klausimą. Viktoras Nakas, 
PLJS politinės veiklos koordi
natorius, savo sveikinime primi
nė, kad pirmoji iniciatyva to
kiam suvažiavimui kilo 1975- 
1976 m. jaunimo kongrese P. 
Amerikoj. Lig šiol jaunimas 
buvo kritikuojamas, kad per 
daug šneka ir nieko nedaro, o 
vyresnieji vis nedrįso ištiesti 
rankos ir įtraukti jaunimą Į 
politinę veiklą.

Lietuvos valstybingumas
Pirmoji paskaita “Laisvinimo 

institucijų apžvalga” buvo Bro
niaus Bieliuko. Joje jis davė 
VLIKo, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės istorines apžval
gas nuo rezistencijos laikotar
pio ligi šių dienų. Į klausimus 
atsakė B. Bieliukas ir J. Valai
tis. Jie lietė naujų organizaci
jų įsijungimą į VLIKą, partijų 
reformą, praktinę VLIKo veik
lą ir t.t.

Dr. Bronius Nemickas kal
bėjo tema “Lietuvos valstybin
gumo klausimas”. Valstybė esą 
susidaro iš trijų pagrindinių 
elementų — tautos, teritorijos 
ir valdžios. Tauta valstybiškai 
sąmonėja, ir tas sąmonėjimas 
veda ją prie valstybės įsteigimo 
tautiniu pagrindu. Tuomet ji 
tampa tarptautinės bendruome
nės nare. Lietuvos, vienos iš 
seniausių Europoje valstybių, 
tautinį sąmoningumą sudarė se
nas valstybingumas kartu su 
nepriklausomybės atgavimu. 
Svarstybos lietė Lietuvos nepri
pažinimo padėtį, jos diploma
tus, Helsinkio konferencijos pa
reiškimus, prezidento Carterio 

pažiūrą į žmogaus teises, vienos 
pasaulinės valstybės teoriją ir 
V. Europos sujungimą federa
cijos pagrindu.

Dabarties uždaviniai
Po pietų kalbėjo J. Valaitis 

temą “Laisvinimo uždaviniai, 
viltys ir galimyl^s”. Užduotys 
buvo paskirstytos į ilgalaikes ir 
einamąsias. Ilgalaikės lietė ne
priklausomybės atgavimą ir at
stovavimą, VLIKo rėmimą, geo
grafinį suverenumą, būsimą 
Europos struktūrą, bendradar
biavimą su kitais baltiečiais, 
pvz. Baltic World Conference 
rėmuose. Einamieji uždaviniai 
ir pagrindiniai darbai siejasi su 
informacijos skleidimu apie 
Lietuvos padėtį, lietuvių daly
vavimu JAV ir Kanados politi
nėj veikloj, dokumentavimu lie
tuvių gyvenimo, “Kronikos” 
skleidimu, politinių kalinių rė
mimu.

Kaip pavyzdžius minėjo A. 
Zaparacko siūlymą organizuoti 
žygį į Vašingtoną Belgrado kon
ferencijos proga, E. Juodvalky
tės sugalvotą “Dainų konkur
są”, išleidimą knygos apie Ka
lantą, radijo valandėlę, kur 
jaunimas kalbėtų apie jaunimą. 
Projektų pasisekimui reikia 
idėjų, jėgų ir finansinės para
mos. Lietuvos laisvinimo viltys 
remiasi šiom jaunom jėgom, jų 
idėjom ir bendradarbiavimu su 
vyresniąja karta.

Po paskaitos Daiva Kezienė 
demonstravo juostelę “A Case 
for Lithuania”, paruoštą Vasa
rio 16 proga, kuri gali būti nau
dojama informacijai apie Lie
tuvą amerikiečiams per univer
sitetų radijo stotis ir pan. Šią 
juostelę, paprašyti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės, paruo
šė ir įrekordavo D. Kezienė ir 
Antanas Mažeika.

Psicholiginiai bruožai
Jolita Kisieliūtė iš Čikagos 

kalbėjo tema “Pavergtojo ir 
laisvojo lietuvio jaunuolio psi
chologiniai bruožai”. Savo pa- 
skaito j e ji plačiai citavo žino
mus psichologus, sociologus, jų 
duomenis ir teorijas.

Pradėta identiteto klausimu. 
Identitetas yra apsprendžiamas 
žmogaus socialinių funkcijų ir 
asmeninės istorijos. Jį gali pa
veikti jam svarbūs asmenys 
(pvz. motina), grupės, bendros 
kategorijos žmonės (pvz. etninė 
grupė), su kuriais jis turi pozi- 

' tyvų norą identifikuotis.
Amerikos jaunuolis turi prieš 

akis dvi skirtingas kultūrinio 
identiteto sąvokas: didžiosios 
amerikiečių bendruomenės ir 
lietuvių mažumos. Kadangi in
dividas siekia balanso, stengia
si sumažinti skirtumus tarp tų 
dviejų identiteto sąvokų. Tai 

galima padaryti: a. pasitrau
kiant iš lietuvių mažumos, b. 
nepriimant Amerikos bendruo
menės ir taip atsisakant aplin
kos, c. jas suderinant. Suderi
nime didesnė vertė gali būti 
skiriama lietuviškam ar ameri
kietiškam gyvenimui. ŠĮ spren
dimą nulemia a. šeimos įtaka, 
kurioje vyksta paruošimas Į 
bendruomenę, b. įsijungta gru
pė ir jos atsparumas prieš 
“bendrą priešą” — nepažįsta
mus, šiuo atveju Amerikos 
bendruomenę, ir c. to jaunuolio 
noras pasiekti naują socialinę 
formą.

J. Kisieliūtė pateikė psicho
logo kun. dr. Kęstučio Trima
ko surinktus anketos duomenis 
klausimais, kurie rodo, kiek lie
tuvis studentas skiriasi nuo tė
vų, vertindamas Lietuvą ir gy- 
vemą kraštą.

Okupuotos Lietuvos jaunuo
lio identitetas plaukia iš tau
tybės ir patriotizmo. Lietuvy
bė priklauso ne tik nuo nusista
tymo, bet ir nuo pasipriešini
mo. Tautybė yra viena forma 
sąmonės, kuri jungia žmones. 
Jos pagrindinis elementas yra 
žmogaus valia.

Patriotizmas auga, kai yra 
pergyventi bendri jausmai, ypač 
kentėjimas. Patriotizmas yra 
įkvėpiamas šeimoje ir tęsiamas 
per socialinius kontaktus. Pasi
priešinimas vyksta prieš aktyvų 
asimiliacijos procesą. Kadangi 
Amerika neaktyviai vykdo asi
miliaciją, nėra prievartos, ir 
todėl nėra pasipriešinimo.

Amerikos jaunuolis skatina
mas pareikšti nuomones, skai
tyti ir t.t. Laisva aplinka jį pa
veikia ir laisvai galvoti. Lietu
vos jaunuolis yra uždaresnis ir 
atsargesnis. Jam skelbti nuomo
nes yra nerealu.

Priespauda paveikia individo 
psichologiją. Nukrypimas nuo 
psichologinių normų pasireiš
kia išorėje — pvz. per agresy
vumą arba viduje — pvz. per 
alkoholizmą. Lietuvos jaunuolis 
yra veikiamas laisvės stokos, as
meninės priespaudos, izoliaci
jos nuo laisvojo pasaulio, mo
kymo nepasitikėti vienas kitu 
ir tuo būdu stumiamas į nusivy
limą. Jis pradeda neapkęsti to, 
kuris jį spaudžia. Taip kyla pat
riotiškumo jausmas. Tai liudija 
Kauno demonstracijos, Kalan
tos susideginimas, “Kronika”. 
Amerikos jaunuolis nejaučia 
priespaudos, o sovietų sistema 
slegia jį. Dėlto jis identifikuoja 
save ne su didele sovietų tauta, 
bet su maža savo tauta.

Patriotizmo jausmas yra glau
džiai susijęs su religija. Nors 
straipsnių Lietuvoje prieš reli
giją yra daug, religijos pergy- 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

gėjo 1975 m., premjerei I. Gan
dhi paskelbus pavojaus stovį ir 
pradėjus Indiją valdyti diktatū
rinėmis priemonėmis. Tačiau ir 
šiuose parlamento rinkimuose 
Maskvai ištikimi partiečiai va
dovavosi šūkiu: “Indira yra blo
ga, bet opozicija dar blogesnė!” 
Tuo tarpu prokinietiškieji Indi
jos komunistai atvirai pasisakė 
už opozicinės liaudies partijos 
koaliciją ir dėlto parlamentan 
grįžo su 20 atstovų, praradę tik 
5. Naujasis premjeras M. De
sajas rinkiminiame vajuje pra
bilo apie Indijos posūkį nuo So
vietų Sąjungos. Susilaukęs per
galės ir tapęs penktuoju Indi
jos premjeru, M. Desajas žada 
peržiūrėti specialius Indijos 
ryšius su Sovietų Sąjunga, lai
kytis pilno neutralumo užsie
nio politikoje. Jis jau įspėjo ir 
JAV, ir Sovietų Sąjungą nekišti 
nosies į-Indijos vandenyną, kur 
pastaraisiais metais buvo prasi
dėjusios minėtųjų dviejų šalių 
karo laivyno varžybos: Premje
ro M. Desajo pergalę šiek tiek 
drumsčia jo liaudies partijos 
koalicijoje pasireiškęs kaikurių 
vadų staigus atvėsimas. Sudary
damas ministerių kabinetą, ke
lias ministerijas paliko be mi
nisterių, jas tikėdamasis užpil
dyti tokiais vadais.

POSŪKIS Į KAIRĘ
Prancūzijos miestų savivaldy

bių rinkimus laimėjo kompar
tijos vado G. Marchaiso ir so
cialistų vado F. Mitterrand© su
daryta kairiųjų grupių koalici
ja. Iš 221 miesto, kur gyvento
jų skaičius prašoka 30.000, į 
koalicijos rankas pateko net 
156. Socialistai dabar valdys 82 
miestus, komunistai — 71, ne
priklausomi kairieji — 3. Kai
riųjų koalicija rinkimuose ga
vo 51% balsų, gaullistai ir prez. 
V. G. d’Estaingo nepriklausomi 
respublikininkai — 47%. Pary
žiuje rinkimus laimėjo buvęs 
gaulistų ' premjeras J. Chira- 
cas, tapdamas sostinės burmist
ru. Posūkis į kairę savivaldybių 
rinkimuose gali baigtis komu
nistų ir socialistų koalicijos 
pergale 1978 m. įvyksiančiuo
se parlamento rinkimuose.

PASITIKĖJIMO KLAUSIMAS
Pasitikėjimo klausimą darbie- 

čių premjero J. Callaghano vy
riausybe Britanijos parlamente 
iškėlė opozicinės konservatorių 
partijos vadovė M. Thatcher. 
Premjerą J. Callaghaną, turin
tį tik vieno darbiečio daugumą 
parlamente, nuo pralaimėjimo 
išgelbėjo su liberalų vadu D. 
Steelu pasiektas politinio bend
radarbiavimo susitarimas. Šiam 
tikslui yra sudarytas jungtinis 
darbiečių ir liberalų komitetas, 
kuriame bus aptariami premje
ro J. Callaghano planai. Bent 
šios parlamentinės sesijos metu 
darbiečius rems 13 liberalų at
stovu. Susitarimo dėka premje
ras J. Callaghanas pasitikėjimo 
klausimą lengvai laimėjo 322: 
298 balsų santykiu, laikinai už
sitikrindamas Savo mažumos 
vyriausybės egzistenciją.

L. BREŽNEVO GRASINIMAS
Į JAV prez.. J. Carterio pa

stangas užtarti disidentus So
vietų Sąjungoje reagavo pats 
kompartijos vadas L. Brežne
vas XVI-jame profsąjungų kon
grese pasakyta kalba. Pasak L. 
Brežnevo, Sovietų Sąjunga ne
toleruos jokio kišimosi į savo 
vidaus reikalus. Tokiose aplin

kybėse normalių santykių vys
tymas esąs neįmanomas. Šie jo 
žodžiai, atrodo, buvo įspėjimas 
prez. J. Carteriui nelaukti nie
ko gero iš valstybės sekreto
riaus C. Vance apsilankymo 
Maskvoje ir jo pokalbių naujo
sios ginklų suvaržymo sutarties 
klausimu. Į L. Brežnevo grasi
nimą reagavo Baltųjų Rūmų 
spaudos sekr. J. Powellis, pa
siūlydamas viešas JAV ir So
vietų Sąjungos principų. disku
sijas. Senatoriaus A. Cransto- 
no teigimu, prez. J. Carteris ir 
toliau žada laikytis kietos lini
jos disidentų klausimu. Tai liu
dijanti jo pastaba: “Kai kurie 
amerikiečiai rūpinasi kiekvienu 
Brežnevo nusičiaudėjimu ...”

PARTIEČIŲ OFENZYVA
Afrikoje lankėsi Kubos dik

tatorius F. Castro, užsukdamas 
ir Angolon, kur prokomunisti
nis prez. A. Neto pergalės yra 
susilaukęs tik Kubos karių dė
ka. Tanzanijoje F. Castro pa
reiškė, kad jo kariai nieko bend
ro neturi su invazija Zairan, 
buvusian belgų Kongan. Į pie
tinę Zairo dalį yra įsiveržę ke
li tūkstančiai buvusių katan- 
giečių, apginkluotų sovietiniais 
ginklais. Atrodo, jie nori užimti 
vario kasyklomis turtingą bu
vusią Katangos provinciją, ku
ri su savo vadu M. Čombe ban
dė atsiskirti nuo Kongo nepri
klausomybės pradžioje. Sekda
mas F. Castro pėdomis, Tanza
nijoje, Zambijoje ir Mozambi
ke viešėjo Sovietų Sąjungos 
prezidentu vadinamas augščiau- 
siojo sovieto pirm. N. Podgor- 
nas. Abu svečiai žadėjo paramą 
juodiesiems partizanams, kovo
jantiems Rodezijoje ir Namibi
joje. F. Castro ir N. Podgorno 
atsilankymas pietinėse Afrikos 
valstybėse perša mintį, kad L. 
Brežnevas ten žada plėsti Sovie
tų Sąjungos įtaką.

TEISMAS LENINGRADE
Penkerius metus griežto reži

mo darbo stovykloje belgui'An- 
toonui Pypei paskyrė Lenin
grade įvykęs teismas už anti- 
sovietinių atsišaukimų dalini
mą šio miesto universitete. Jis 
buvo suimtas 1976 m. gruodžio 
23 d. Kaltintojos Inesos Kuta- 
kovos teigimu, A. Pypė yra na
rys f lamų komiteto, kovojančio 
už R. Europos nepriklausomy
bę, turėjęs ryšius su Liaudies 
Darbo Unija, Paryžiuje veikian
čia rusų organizacija. Leningra- 
dan buvo atsivežęs 2.000 atsi
šaukimų, puolančių Sovietų 
Sąjungos užsienio politiką, de
mokratines laisves. Teisman 
buvo įsileistas ir vienas vaka
rietis žurnalistas. Savo prane
šime jis pabrėžia, kad A. Pypė 
gynimosi kalboje rėmėsi Hel
sinkio konferencijos nutari
mais, užtikrinusiais keitimąsi 
informacija. Belgijos diploma
tai nesitikėjo, kad jų tautietis 
susilauks teismo ir tokios griež
tos bausmės, nes Belgijoje poli
tinių atsišaukimų platinimas 
nėra laikomas nusikaltimu.

REKORDINĖ NELAIMĖ
Kanarų salų aerodrome susi

dūrė du didieji “Boeing 747” 
lėktuvai, priklausę amerikiečių 
“Pan American” ir olandų “K 
LM” bendrovėms. Amerikiečių 
lėktuvas užvažiavo ant kylančio 
olandų lėktuvo tako. Abiejuose 
lėktuvuose su įgulos nariais bu
vo 643 keleiviai, Žuvusių skai
čius prašoka 600.
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RELIGINIAME GYVENIME

Ar kalta tauta dėl žydų naikinimo?

* POPIEŽIUS PAULIUS VI pa
siuntė užuojautos telegramą angli
konų primui Canterbury arkiv. Do
nald Coggan dėl arkiv. Janani Lu
wum mirties Ugandoje. Spėjama, 
kad arkiv. Luwum buvo nužudytas 
paties Ugandos diktatoriaus Idi 
Amin Dada ranka. Tai įvyko dėl jo 
ir eilės kitų anglikonų vyskupų pa
reikšto protesto krikščionių perse
kiojimo klausimu Ugandoje. Savo 
telegramoje popiežius pavadino žu
vusį arkivyskupą tauriu ganytoju 
Anglikonų Bendrijoje ir pareiškė 
meldžiąsis už visus Anglikonų Bend
rijos vyskupus bei tikinčiuosius, 
ypač už arkivyskupo Luwum gany
tuosius Ugandoje.

* KUN. THOMAS KELLY, OP, 
45 m. amžiaus, paskirtas naujuoju 
JAV vyskupų konferencijos sekre
toriumi. Šią vietą jis perima iš vysk. 
James Rausch, kuris buvo paskirtas 
Phoenix vyskupu Arizonoje. Netru
kus kun. Kelly gali tapti vyskupu, 
nes panašiai atsitiko ir su vysk. 
Rausch, kuris tas pareigas buvo per
ėmęs iš arkiv. Bernardino, dar bū
damas kunigu. Kun. Kelly yra K. 
Bendrijos teisės specialistas, darba
vęsis domininkonų vienuolijos vado
vybėje ir Vašingtono apaštalinėje 
delegatūroje, o paskutiniu metu bu
vo JAV vyskupų konferencijos sek
retoriaus vysk. Rausch padėjėju.

* KUN. HANS KUENG, pagarsė
jęs savo kontroversiniais teologiniais 
raštais, turėjo pasikalbėjimą su Ko- 
elno kardinolu Josef Hoeffner, 
Mainco kardinolu Hermann Volk, V. 
Vokietijos vyskupų atstovu vysk. Jo
sef Hameyer ir Rottenburgo vysku
pu Georg Moser. Pokalbyje buvo 
pasikeista mintimis ryšium su kun. 
Kueng naujausiai išleista knyga 
"Christ Sein”. Kun. Kueng sutiko su 
kardinolų ir vyskupų siūlymu — me
tų laikotarpyje išleisti kitą knygą, 
papildančią “Christ Sein” knygos 
mintis ir paryškinančią nesusiprati
mus keliančias vietas. 1975 m. Va
tikano doktrinos konferencija buvo 
paskelbusi perspėjimą apie pavojin
gas sampratas kun. Kueng knygose 
popiežiaus neklaidingumo, Eucharis
tijos ir Kunigystės klausimais. Kai 
jo paskutiniosios knygos “Christ 
Sein” itališkasis vertimas pasirodė 
praėjusį pavasarį, Vatikano dienraš
tis “L’Osservatore Romano” smar
kiai tą knygą kritikavo. To straips
nio autorius — Laterano profesorius 
kun. Gianbattista Mondin pareiškė, 
jog kun. Kueng savo raštais nepripa
žįsta Kristaus dievybės. Pastaruoju 
metu ši knyga jau yra išleista anglų 
kalba: “On Being a Christian”.

* LAIŠKE Iš 'MARIJAMPOLĖS 
rašo (data nepažymėta): Vakar at- 
šventėm Dievo tarno ark. Jurgio Ma
tulaičio mirties sukaktuves. Koks 
džiaugsmas! Suvažiavę buvo apie 70 
kunigų, du vyskupai... Gražiausiai 
kalbėjo J. E. vysk. Sladkevičius. Jo 
žodžiais tariant, jei arkivyskupo bū
tų nebuvę, tai daug dalykų būtų ne
buvę ... Jei Marija būtų pabijojusi 
eiti kalnų takučiu lankyti šv. Elzbie
tos, šiandie būtume neturėję tos gra
žios giesmės Magnificat... Jis ska
tino ir mus eiti drąsiai tuo siauru

Antanui Elvikiui
mirus, jo žmonų SOFIJĄ, sūnų ANTANĄ su žmo

na ir dukrų ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiame —

IJJdJj’jv'A
'urnituredžfb.

PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

\ Vakaruose
\ Rytuose

— 137 RONCESVALLES Ave. — Tel. 537-1442
— 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro.

takučiu. D. t. (Dievo tarno) arki
vyskupo Jurgio kapas buvo papuoš
tas popiežiaus vėliavos spalvomis — 
geltona ir balta, ant kurių buvo už
dėta “50 metų”, iš apačios papuošta 
dviem palmių lapais, o iš šalių rau
donu aksomu. Kapas skendėjo gėlėse 
ir žvakėse. Buvo atvažiavę net iš Bal
tarusijos žmonių. Po pamaldų balta
rusės mergaitės giedojo lotyniškai. 
Baigiantis pamaldoms, visa bažnyčia 
giedojo: “Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė”, “Apsaugok Augščiausias”, 
“Marija, Marija”. Visa bažnyčia mel
dėsi, kad paskelbtų šventuoju.

Iš laiško, matyti, kad vysk. V. 
Sladkevičius iš naujos tremties vie
tos, Pabiržės, galėjo atsilankyti šia 
proga Marijampolėje.

* KATALIKŲ-ORTODOKSŲ PA
SITARIMAI dabar vyksta šv. Kry
žiaus ortodoksų seminarijoje, Brook
line, Mass. Pasitarimams vadovauja 
Š. ir P. Amerikos ortodoksų primas 
arkiv. Jakovos ir kard. William 
Baum iš Vašingtono. Tęsiami pokal
biai Santuokos sakramento klausi
mu. 1971 m. ši komisija buvo pa
teikusi pasiūlymą, kad K. Bendrija 
ortodoksų su katalikais vedybų atve
ju leistų Santuokos apeigas atlikti 
ortodoksų kunigui. Mat, pas orto
doksus kunigas yra laikomas San
tuokos sakramento teikėju, pas ka
talikus kunigas yra tik liudininkas, 
o sakramento teikėjai yra patys su
tuoktiniai. šiuo metu komisija svars
to santuokų neišardomumo klausi
mą ir ištuokas.

* UKRAINIEČIŲ APEIGŲ KA
TALIKŲ tarpe vis didėja plyšys 
tarp kard. Slipyj šalininkų ir popie
žiaus laikysenos gynėjų. Paskutiniu 
metu Britanijos cgz.archas Augusti
ne Hornyak suspendavo 3 kunigus, 
kuriuos Anglijon atsiuntė kard. Sli
pyj vesti Gavėnios rekolekcijų. Tie 
kunigai — Ivan Muzyczka, Mykolą 
Matyczak ir Petro Steciuk — naudo
josi ukrainiečių klubų patalpomis 
pamaldoms bei išpažintims, nepaisy
dami egzarcho Hornyak perspėjimo 
dar prieš ukrainiečių Kalėdas (sau
sio 7 d.) jo valdomon teritorijon 
nevažiuoti. Du iš jų, kun. Muzyczka 
ir kun. Matyczak, kartu su kun. Ra
fael Turkoniak panašias Gavėnios 
rekolekcijas vedė ir pernai prieš 
egzarcho norą. Vatikanas parėmė 
egzarcho Hornyak sprendimą — tai 
esąs aiškus jo valdomos teritorijos 
pažeidimas. Pernai VVolverhamptone 
dėl panašių dalykų suskilo viena 
parapija, kuriai vadovavo kun. Ste
phen Soltys. Parapija turėjo likvi
duotis. Egzarchas Hornyak kreipėsi 
į visus Britanijoje gyvenančius uk
rainiečius katalikus, kviesdamas bū
ti ištikimais popiežiui. Jis pabrėžė, 
kad ir pats pritaria ukrainiečių pat
riarchato minčiai, bet nori to siekti 
popiežiaus nurodytu keliu.

* AŠTUONIOLIKA EPISKOPALŲ 
(JAV ANGLIKONŲ) nutarė Įsijung
ti į Katalikų Bendriją. Tai Bostono 
Beacon Hill apylinkės cpiskopalų šv. 
Jono Evangelisto, parapijos abu ku
nigai — Joseph W. B. Upson, James 
I. Dutton ir 16 jų parapijiečių. Jie 
tą sprendimą padarė po to, kai Ang
likonų Bendrija pradėjo moteris 
šventinti kunigėmis. KUN. J. STŠ.

Gyvataras1
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T U V E S :

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Žydų gelbėjimas Lietuvoje
Antrajam, 'pasauliniam karui 

prasidėjus, Pabaltijo srityje 
paskui reguliarią vokiečių ka
riuomenę žygiavo speciali hitle
rinių dalinių kariuomenė — va
dinamoji Einsatzgruppe. Pabal
tijo valstybėse veikė tų dalinių 
grupė A. Ji buvo suskirstyta į 
mažesnius vienetus, kuriems va
dovavo SD (Sicherheits Dienst) 
grupių viršininkai.

Prieš pradėdama karą, hitle
rinė Vokietija iš anksto suorga
nizavo specialius dalinius žy
dams naikinti. Einsatzgrupių ir 
jos vadų uždavinys buvo ne 
vien žydus naikinti, kaip teisin
gai pastebi R. Ainsztein, bet ir 
sunaikinti okupuotuose kraštuo
se visus kitus naciams nepagei
daujamus asmenis. (R. Ainsz
tein, Resistance in Nazi — Oc
cupied Eastern Europe, 1974 
m., 22 psi.). R. Ainsztein gimęs 
Vilniuje, bet pasaulinio karo 
metu gyveno Anglijoje. Jis ne
visuotinai kaltina lietuvius dėl 
žydų naikinimo, bet tik lietu
vius nacionalistus ir fašistus. 
Žinoma, sąvokos “nacionalis
tas” ir “fašistas” taip pat yra 
labai tąsios ir plačios apimties, 
todėl, taip kaltinant, galima ir 
daug nekaltų žmonių pakaltinti.

Bet Dov Levin, 1925 m. gi
męs Kaune ir tik 1945 m. atsira
dęs Izraelyje, matė ir išgyveno 
bolševikų ir nacių okupacijas 
Lietuvoje. Jis savo straipsniuo
se “Journal of Baltic Studies” 
(1975 m., VI t., 4 nr.) — Parti
cipation of the Lithuanian Jews 
in the Second World War ir 
“Tėviškės Žiburiuose” 1976 m. 
liepos 8 d. — “Faktai kaltina” 
labai neobjektyviai kaltina lie
tuvių tautą dėl žydų naikinimo. 
Straipsnio pradžioje “Baltic 
Studies” žurnale (301 psl.) Dov 
Levin tvirtina, kad Lietuvos žy
dai daug prisidėjo kovodami 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Bet ir dėl šio D. Levino tvirtini
mo tenka abejoti, o reikia pati
kėti Lietuvos žymaus mokslinin
ko, teisininko ir kultūros istori
ko M. Romerio tvirtinimu, kad 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
kovojo vieni lietuviai, o Lietu
vos mažumos — lenkai, žydai, 
rusai, vokiečiai — arba laikėsi 
nuošaliai, arba buvo priešingi 
lietuvių laisvės kovoms.

Dov Levino tvirtinimu, Lietu
vos žydai Sovietų Rusijos oku
paciją laikė mažesne blogybe, 
negu nacių okupaciją. Žydų nu
siteikimas dėl okupacijų nebūtų 
sukėlęs nepasitenkinimo lietu
viuose, jei ne jų labai aktyvus 
bendradarbiavimas su Sovietų 
Rusijos valdžios organais ir 
ypač su saugumo organais, tar
dant suimtuosius lietuvius, ren
giant deportuotinų asmenų są
rašus, dirbant politrukų darbą 
Įstaigose ir t. t. Žydų bolševikų 
laikysena pirmuoju bolševikme- 
čiu kėlė gyventojuose antisemi
tizmą ir stūmė neatsakingus as
menis i bendradarbiavimą su 
naciais. Nors SS (Schutz - Staf- 
fel) Standartenfuerer Jaeger 
pirmajame raporte savo virši
ninkams rašė apie vadinamuo
sius “spontaniškus” žydų žudy
mus Lietuvoje, bet drauge jis 
pabrėžė, kad “spontaniškos” žy
dų žudynės buvo vykdomos pa
gal jo direktyvas ir įsakymus. 
(L. Steinberg, Not as a Lamb, 
1974 m„ 239 psl.).

Sovietų Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje žydai komunistų par
tijos nariai ir jų ideologijai 
pritariantieji, augštose pareigo
se esantieji nebuvo atsargūs. 
Net ir toliau numatantieji poli
tikai tik daugiau svaigo 
turima valdžios galia. Jie daž
nai džiaugėsi Lietuvos valstybę 
ir lietuvius ištikusia nelaime ir 
nežinia kodėl reiškė panieką 
lietuviams, pravardžiuodami vi
sus “smetonininkais”, “fašis
tais” ir pan.

Karo išvakarėse, 1941 m. ge
gužės 13 d., Hitleris paskelbė 
kariuomenės viršininkams slap
tą įsakymą ir iš anksto suteikė 
teisę karo vadams taikyti ko
lektyvines bausmes nukariauja
mo krašto gyventojam bei baus
ti juos mirtimi. Hitleris taip pat 
pažadėjo protekciją kariuome
nės dalinių vadams, kurie daly
vaus baudžiamose ekspedicijose 
prieš vietos gyventojus. Čia mi
nimąjį slaptą' įsakymą Hitleris 
dar papildė 1941 m. birželio 6 
d. įsakymu, vadinamuoju komi
sarų įsakymu — “Kommissar- 
befehl” — teise žudyti bolševi
kų komisarus, pabrėždamas ko
misarų, kaip bolševizmo rams
čių, vaidmenį ir svarbą.

Vadovaujantis šiais slaptais 
įsakymais, Lietuvoje pirmomis 
nacių okupacijos dienomis bu
vo išžudyta ne tik daug žydų ko-

Pranas Čepėnas 
munistų, bet ir lietuvių komu
nistų ir nekomunistų, nes pra
džioje okupacijos pakako ma
žiausio įskundimo, kad žmogus 
būtų sušaudytas (L. Dawidowicz, 
The War Against the Jews, 
1933-1945, 1975 m., 123 psl.).

Vokiečių kariniai daliniai ne
laisvėn paimtuosius rusų ka
riuomenės politinius komisarus 
išskirdavo iš kitų karių belaisvių 
ir atiduodavo nacių SS dali
niams likviduoti. SS daliniams 
taip pat buvo slaptai įsakyta 
skatinti okupuotų vietovių gy
ventojuose antisemitinę akciją 
ir paskui skelbti, kad žydus nai
kina patys vietos gyventojai, 
šiuo atveju patys lietuviai, bet 
ne vokiečių SS daliniai (J. Noa
kes ir G. Fridham, Documents 
on Nazism 1914-1945, 1975 m., 
621-622 psl.).

Iš viso žydų ir kitų tautų nai
kinimo plano sudarytojai ir vyk
dytojai buvo vokiečiai naciai, 
tačiau pradžioje, vykdant šį pla
ną, jie stengėsi savo dalyvavimą 
nuslėpti ir sudaryti visuomeni
nę opiniją, kad vokiečių oku
puotuose kraštuose žydus ir ko
munistus “spontaniškai” žudo 
tų kraštų žmonės. Todėl žygiuo
ją su vokiečių kariuomene na
cių policijos būriai, užėmus bet- 
kurį miestą, jau pirmomis va
landomis stengdavosi sukurstyti 
pogromus prieš žydus. Tačiau 
policijos operatyvinės grupės A 
SS Brigadefuerer dr. Stahlecker 
1941 m. spalio 15 d. savo ata
skaitoje viršininkams skundėsi, 
jog nacių policijai sunkiai sekė
si sukurstyti vietos antisemiti
nes jėgas. Taip pat jis pranešė, 
kad, pavykus kur nors pogromą 
sukelti, nacių policija fotogra
fuodavo ir filmuodavo, “užfik
suodama” Pabaltyje pirmuo
sius “stichinius” žydų ir komu
nistų žudymus, kuriuos vykdė 
patys lietuviai ir latviai. (Masi
nės žudynės Lietuvoje, 1973 m., 
17-19 psl.). .

Kad vėliau pagalbinėje na
cių policijoje buvo lietuvių, 
latvių, lenkų, rusų ir kitų ir 
kad naciai galėjo panaudoti to
kius dalinius įvairiems nusikal
timams atlikti, to niekas negin
čija. Tačiau reikia pridurti, kad 
tokiuose daliniuose dalyvavo 
įvairių vokiečių okupuotų tautų 
vyrų. Visuomenė smerkė visur 
panašių policinių dalinių nusi
kalstamus darbus. Reikia pasa
kyti, kad ir į žydų geto poįiciją 
susirado kandidatų žydų dau
giau, negu jų reikėjo. (L. B. Fi
scher, Warsaw gheto, 1945 m., 
41 psl.). Bet Dov Levin savo 
straipsny “Tėviškės žiburiuo
se”, kaip pagrindinius žydų ne
laimių kaltininkus, mini tik lie
tuvius, o ne vokiečius nacius ar 
kitus.

Yra žinoma, kad vokiečių oku
pacijos metu ir patys žydai ben
dradarbiavo su naciais, čia pa
minėtinas Vilniaus geto komen
dantas ir žydų policijos viršinin
kas žydas Jokūbas G e n c a s 
(Gens), kuris kaikurių žydų vei
kaluose yra laikomas kartais 
Lietuvos, kartais Lenkijos ka
riuomenės karininku ir Lietuvos 
kalėjimų viršininku. Iš tikrųjų 
Gencas Lietuvos kariuomenėje 
buvo tik leitenantas, o vėliau 
tik žemo laipsnio Kauno kalėji
mo valdininkas. Jis pasižymėjo 
Vilniaus žydų gete kaip tikras 
žydų “viešpats”. Pavyzdžiui, 
Gencas kartą pasiuntė iš Vil
niaus geto 30 žydų policininkų į 
Ašmeną. Jiems vadovavo žy
das Desler. Ašmenoje šie žydų 
policininkai kelias dienas girta
vo, linksminosi su moterimis, o 
1941 m. spalio 23 d. septyni šių 
Genco žydų policininkai ir aš- 
tuoni pagalbinės vokiečių poli
cijos talkininkai, Ainszteino va
dinami lietuviais, Ašmenoje vi
si drauge sušaudė 410 senų ir 
■ligotų žydų (R. Ainsztein, Je
wish Resistance in Nazi — Oc
cupied Eastern Europe, 1974 
m., 507, 515 psl.).

Taip pat žinoma, kad kaiku- 
riems žydams, Vilniaus geto po
licininkams, vokiečiai patikėjo 
ginklą, kurie kartais patys pasi
priešinusius jų įsakymams žy
dus šaudydavo. Šiaulių gete žy
dą Mazovecki 1943 m. birželio 
mėn. pakorė du žydai. (Masinės 
žudynės Lietuvoje, 1973 m., 
344 psl.).

Suminėjau čia tik kelis skau
džiausius Lietuvos žydams įvy
kius, kai aplinkybių priversti 
patys žydai šaudė ir korė žydus. 
Noriu paklausti Dov Leviną, ku
rią tauta jis šiais atvejais kaltin
tų?

Lietuvių tautos garbei noriu 
priminti Pasvalio įvykį. Į Pasva
lio getą buvo sutelkta apie 4.000 
žydų. Nors naciai norėjo Pasva
lio getą skubiai likviduoti, bet 

ten naciai nesurado talkininkų 
lietuvių, kurie būtų sutikę žy
dus žudyti (S. Binkienė, “Ir be 
ginklo kariai”, 1967 m., 271-272 
Psl.).

Į šiuos Dov Levino kaltini
mus atsiliepė straipsniais spau
doje ne tik didelis skaičius už
sienyje gyvenančių lietuvių, bet 
ir kaikurie okup. Lietuvos bol
ševikai istorikai. Antai P. Šta
ras, recenzuodamas Z. A. Brown 
ir Dov Levino knygą “The Sto
ry of one Underground” 1962 
m., rašė:

Knygoje nuslepiama, kad reakci
nės žydų grupuotės- ragino žydų dar
bo žmones: nekovoti prieš hitlerinę 
okupaciją, kliudė žydams, žydų jau
nimui išeiti iš žydų geto Į partizanų 
būrius, kurstė neapykantą broliš
koms tautoms ir nepasitikėjimą jo
mis, išduodavo žydus komunistus, 
kurie organizavo žydų jaunimą bėg
ti iš geto į partizanų būrius.

Vartojant paties Dov Levino 
metodą, galima ir žydus, bent 
sionistus, palaikyti Gestapo 
bendradarbiais, nes žydų “Be- 
tar” organizacijos narys Aver
bach tarnavo geto policijoje ir 
1943 m. padėjo Gestapui išaiš
kinti geto pasipriešinimo judė
jimo dalyvius (P. Štaras, Lietu
vių liaudies 1941 - 1944 metų 
antihitlerinės kovos istorijos 
nacionalistinių koncepcijų kri
tika — Lietuvos istorijos Met
raštis, 1974 m., 38 psl.).

Kitas Lietuvos istorikas, irgi 
komunistų partijos narys, A. 
Rakūnas taip pat reaguoja į kai
kurių žydų istorikų kaltinimus 
lietuvių tautai ir taip pat rašo:

Tačiau hitlerininkams ir buržuazi
niams nacionalistams nepavyko su- 
verbuoti savo žvėriškiems darbams 
bent kiek daugiau lietuvių. Tik ne
didelė degeneratų saujelė dalyvavo 
nekaltų žmonių žudynėse. Ir atvirkš
čiai daugelis Lietuvos gyventojų iš 
Įvairių socialinių shiogsnių, vado
vaudamiesi tautų draugystės ir bro
liškumo ar humaniškumo jausmais, 
ryžtingai stojo prieš genocido politi
ką. Nepaisydami didelio pavojaus 
sau ir savo šeimų nariams, gelbėjo 
nuo mirties žmones (A. Rakūnas, 
Apie kaikuriuos 1940-1944 metų 
įvykių Lietuvoje iškreipimus — Is
torijos klastojimai, 1976 m., 78 psl.).

Dov Levin ir kiti žydai istori
kai tikrai 'galėjo susipažinti ir 
su Lietuvoje bolševikų išspaus
dinta literatūra bei sužinoti, 
kad naciai Lietuvoje be jokio 
teismo šimtais šaudė beginklius 
žmones, degino ištisus kaimus 
ir jų gyventojus vežė sunkiem 
darbam į Vokietiją, o taip pat 
degino gyvus žmones su jų so
dybomis. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti Švenčionių aps., kur buvo 
sušaudyta 500 asmenų, arba Pir
čiupio kaimo sudeginimas su vi
sais gyventojais (M. Biržiška, 
Lietuvių tautos kelias, 1952 m., 
46-47 psl.). Be to, nėra jokia pa
slaptis, kad Mariampolėje drau
ge su žydais buvo nužudyta dau
giau kaip tūkstantis lietuvių (J. 
Jurginis, Šiurpus Lietuvos isto
rijos puslapis, 1958 m., 26 psl.).

Žydai istorikai, kilę iš Lietu
vos, be to, galėjo susipažinti ir 
su okupacijos meto lietuvių po
grindžio literatūra, o iš Lietu
vos išvykę — su laisvajame pa
saulyje tuo klausimu išspausdin
tais darbais ir pasistengti su
prasti nacių vartojamas priemo
nes prieš vietos gyventojus ir 
lietuvių kovą su nacine okupa
cija.

S. Binkienė savo knygoje “Ir 
be ginklo kariai”, išspausdinto
je 1967 m., paminėjo didoką 
skaičių lietuvių, gelbėjusių žy
dus. Dėl žydų žudymų daugely
je vietų buvo protestų ir provin
cijoje. Ne vienas kunigas per 
pamokslą šventovėje priminda
vo lietuviams krikščionišką pa
reigą artimui. Pavyzdžiui, kun. 
dr. J. Stakauskas, Vilniaus ar
chyvo direktorius, išgelbėjo 13 
žydų.

Į S. Binkienės knygą “Ir be 
ginklo kariai” daug asmenų, 
gelbėjusių žydus, nepateko dėl 
įvairių priežasčių. Daugelio ji 
galėjo nežinoti, daugelio negalė
jo į savo knygą įtraukti dėl bol
ševikų vyriausybės politikos 
Lietuvoje, nes daug asmenų ir 
žydus gelbėjusių buvo ištremti 
į Sibirą ar išsiųsti į kalėjimus. 
O iš Sibiro ar kalėjimų grįžusių 
asmenų kad ir kilnūs darbai 
okupuotoje Lietuvoje dabar ne
minimi.

(Bus daugiau)

PADĖKA

1977 m. vasario 28 d. mirė 
a+a Eleonora Banylienė

Nuoširdžių padėką reiškiame: kun. klebonui P. 
Ažubaliui už maldas laidotuvių namuose, atnašautas 
gedulo Mišias Prisikėlimo šventovėje ir palydėjimą j 
Šv. Jono lietuvių kapines; visiems, lankiusiems ve
lionę laidotuvių namuose, užprašiusiems už jos vėlę 
šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, nešusiems karstą, 
gausai palydėjusiems velionę į amžiną poilsio vietą 
Šv. Jono lietuvių kapines ir visiems, dalyvavusiems, 
velionės pageidavimu, paskutiniuose po laidotuvių 
pietuose. «

Nuliūdęs vyras Antanas 
dukterys — Bronė ir Eugenija 
sūnūs — Jonas ir Vytautas 
bei jų šeimos

A. a. Justinas Juška 
mirė 1977 m. kovo 23 d.

savo namuose (159 Rusholme Rd., Toronto, Ont.); 
Onos mylimas vyras, Viktoro ir Elenos (Mrs. Ellen R. 
Sinušas) tėvas, didžiai apgailimas anūkės Astos.

Laidotuvių Mišios buvo atnašautos lietuvių Pri
sikėlimo parapijos šventovėje (1021 College St.) kovo 
28, pirmadienį, 10 valandą ryto. Velionis palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Earle Elliott Funeral Home
715 Dovercourt Rd., Toronto, Ont.

A+A
Stasiui Ažubaliui

palikus šį pasaulį, žmoną ELZBIETĄ, motiną 
EMILIJĄ, sūnų, dukras, brolius — KUN. PETRĄ 

ir JONĄ nuoširdžiai užjaučiame —

K. S. Juknevičiai

O. J. Dirmantai

B. S. Prakapai

O. V. Marcinkevičiai

O. S. Kiršinai

J. K. Liutkai

M. Daukšienė

A+A

,. Stasiui Ažubaliui
‘ ' ■ ■■■■'': -J .. . -f./'

iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame
jo Mamytei, broliui KUN. PETRUI AŽUBALIUI 
ir liūdinčiai šeimai —

M. ir E. Bumeister

A+A

Pranui Gudinskui

mirus, seserį JUZEFĄ ir svainį PRANĄ DOVIDAI-

ČIUS nuoširdžiai užjaučiame —

"Atžalyno" tėvų komitetas

A+A
Marcelei Bacevičienei

užbaigus žemišką kelionę, sūnus — ANTANĄ 
ir JUOZĄ, dukras — GENĘ ir ELĘ nuoširdžiai 

užjaučiame —

B. S. Prakapai J. K. Liutkai
O. V. Marcinkevičiai

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Jaunieji Toronto atžalyniečiai ilsisi po įtemptų šokių scenoje Nuotr. Omero Burzdžiaus

Kaip gyvena kaimynai italai?

Lietuva jaunimo svarstybose

STASYS DARGIS
Kai 1971 m. spalio 8 d. Ka

nados vyriausybė paskelbė savo 
nusistatymą daugiakultūrišku- 
mo atžvilgiu, prasidėjo nauja 
kultūrinė era. Federacinės val
džios keliu pasekė ir provinci
jos. Kadangi Ontario provincija 
turi daugiausia imigrantų, rei
kalas spręsti kultūrines bei 
tarpusavio sugyvenimo etninių 
grupių problemas pasidarė ne
atidėliotinas.

Oficialią daugiakultūriškumo 
politiką pradėjo priimti kana
diečių spauda, radijas, televizi
ja. Tai buvo didelis etninių gru
pių laimėjimas. Dar daugiau! 
Nors ir be didelio entuziazmo, 
bet ir kanadiečių visuomenė 
pradėjo persiorientuoti.

Ontario provincijoje: Toron
te, Hamiltone, St. Catharines, N. 
Bay ir kitur ruošiamos kultūri
nės - pramoginės savaitės bei 
kitokie etniniai renginiai. Pra
dėtas sėkmingas komunikacijos 
procesas. Parodyta, kad gali bū
ti “etnic” ir lygiai geras kana
dietis.

Naujas sumanymas
Nežiūrint paskutinių politi

nių įvykių, daugiakultūris ko
munikacijos procesas daro pa
žangą. Ir visiems žinoma, kad 
geriausi komunikacijos ir apla
mai kultūrinio bei socialinio 
žmonių apraiškų žinovai yra žy
dai. Jie to darbo ir ėmėsi, žydų 
organizacijos B’nai B’rith Žmo
gaus Teisių Lyga 1976 m. pa
baigoje pradėjo ciklą vizitų Į 
etninių grupių centrus. Susipa
žinti su etninių grupių gyveni
mu kviečiami kanadiečiai moky
tojai, dvasininkai, socialiniai 
darbuotojai, politikai, spaudos, 
radijo ir televizijos žurhalistai, 
bendruomenių vadovai, polici
ninkai ir, žinoma, taip pat et
ninės spaudos atstovai. Čia ra
šančiam teko atstovauti “T. Ži
buriams”. Lygos atstovai susita
ria su etninės grupės vadais, ku
rie paruošia programą. Ir taip 
visą dieną klausoma paskaitų, 
žiūrima filmų, vaidinimų, lan
komos Įvairios kultūrinės įstai
gos ir pan. Pradinę lygos prog
ramą sudaro lankymas keturių 
etninių grupių: italų, žydų, ki
niečių ir vokiečių. Pirmieji vizi
tai buvo padaryti 1976 m. gruo
džio 1 ir 8 d. d.

Labdaros institucija
Geras šimtas suinteresuotųjų 

susirinko “Villa Colombo” se
nelių namuose, 40 Playfair Ave. 
(Lavrence - Dufferin sankryža). 
Pastatas naujas, kainavęs 3,5 
mil. dol. Jame gyvena apie 130 
pensininkų, daugiausia, žinoma, 
italų. Taip pat veikia vaikų dar
želis, turįs vos 20 “studentų”. 
Pastatas puikiai ir praktiškai su
planuotas: šalia koridoriaus — 
priesalis, o šone salė, talpinanti 
400-500 žiūrovų, yra ir koply
čia, viduje matai italų architek
tūrą — jų kultūros pasididžia
vimą.

Po registracijos susirinkusius 
pasveikino dr. A. Tarantino, 
programos vadovas, Paul Arie- 
mma — “Villa Colombo” direk
torius. Taip pat žodį tarė ir 
Žmogaus Teisių Lygos dir. kun. 
Roland De Cornelle, anglikonas. 
Sekė paskaita “Who are the 
Italians?” Tai daugiausia imig
rantai iš Italijos nederlingųjų 
plotų, kur pragyvenimas sun
kus. Vargas ir verčia italus j ieš
koti geresnio gyvenimo kituose 
kraštuose. Atvykusieji į Kana
dą griebiasi betkokio gaunamo 
darbo, nes, neturėdami išsilavi
nimo, turi didelių sunkumų iš
mokti angliškai. Stipriai išlaiko 
tarpusavy atsivežtas santykiavi
mo bei giminiavimosi tradicijas. 
Daugiausia italų dirba namų 
statyboje. Vėliau bando savo lai
mę ir versluose bei amatuose. 
Iš pokalbio su vienu vadovu pa- 
aiškėjo, kad net 75(/< italų laiko 
save kanadiško gyvenimo atsto- ras.

vais, likusioji imigrantų dalis 
prisirišusi prie savo tėvynės: da
lis susitaupo pinigų ir vėl grįž
ta, kita dalis, nors ir gyvena čia, 
tačiau tėvynės ilgesys neleidžia 
nieko išsižadėti.

Po to buvo parodytas filmas 
apie Italiją. Komentavo Earl 
Man, kanadietis radijo pranešė
jas. Italija graži, bet neturtinga: 
neturi nei alyvos, nei anglies ar 
geležies rūdos. Viską tenka im
portuoti. šiaurinė Italija turi 
pramonės.

Sekė trys trumpi teatriniai 
vaidinimėliai, parodę, kaip italė 
motina reaguoja, kai gauna laiš
ką “To the Householder”, kai 
šeimoje atsilanko pažįstamas ir 
kaip mergaitė šeimoje paruošia
ma pirmajai Komunijai. Kadan
gi neturėta mikrofonų, sunku 
buvo girdėti. Mokytoja Laura 
Mongiat davė paaiškinimus. 
Pirmoji scena rodė anglų kalbos 
nemokėjimą; grįžęs sūnus paaiš
kina laiško turinį ir mamai lie
pia nekreipti dėmesio. Antroji 
scena rodo tėvų ir vaikų santy
kiavimo pobūdį. Svečias pasodi
namas prie stalo, o aplinkui tė
vai su vaikais. Vaikai leidžiami 
dalyvauti pokalbyje ir dalintis 
įspūdžiais bei nuomonėmis, žo
džiu, perduodamos tėvų pažiū
ros. Pagaliau parodomas kruopš
tumas ir dėmesys pirmosios Ko
munijos pasiruošimui. Scena 
tikrai įspūdinga: graži, baltai 
aprengta mergytė, rankoje — 
Rožinis ir maldaknygė.

Italų šeima artimai susirišusi. 
Vaikai palieka su tėvais gyven
ti, kai sukuria ir šeimas. Skiria- 
'si tik, kai perka namus. Šeimos 
tėvas — duonos davėjas. Jis 
tvarko ir visus teisinius reika
lus, pasirašo sutartis ir pan. Mo
tina tvarko vidinį šeimos gyve
nimą. Ji atsiklausiama, kai da
romi svarbesni sprendimai. 
Vaikai eina su tėvais ne tik į pa
maldas, bet ir į vestuves, laido
tuves, kartu lanko gimines, pa
žįstamus, važiuoja apsipirkti ir 
pan. Žodžiu, kol jie subręsta, 
yra nuolatinėje tėvų priežiūro
je.

Įtaka ir asimiliacija
Nors šeima yra glaudus vie

netas, visdėlto išgyvena eilę 
problemų. Vaikai pasiduoda ka- 
nadiško gyvenimo įtakai — ita- 
liukai, kaip ir lietuviukai, neno
ri mokytis itališkai. Tačiau gat
vėje galima išgirsti būrį italiu- 
kų vaikų, kalbančių tarpusavy 
itališkai. Tai rodo didelę tėvo ir 
motinos įtaką. Man yra tekę bū
ti italų šeimose ir matyti tėvo 
griežtumą, kai vaikai bando ne
klausyti.

Du veiksniai padeda italams 
išlaikyti savo tautinį tapatumą. 
Viena, jie turi savo laisvą vals
tybę, kuri juos nors ir negau
siai, bet paremia. Gauna knygų 
ir pinigų. Antra, kanadiečių 
gimnazijose dėstoma italų kal
ba. Vien Toronte 10,000 studen
tų jos mokosi. Taip pat veikia 
“Dante Alighieri” draugija, ku
ri teikia paramą norintiems stu
dijuoti italistiką.

Italų centrai
Autobusais buvome nuvežti į 

St. Roch’s Parish Centre, 2889 
Islington Ave N. Klebonas kun. 
O. Cerbara — vyresnio amžiaus 
kunigas. Šventovė tik pradeda
ma statyti, tačiau jau turi mažą 
koplyčią ir didžiulę salę,' kur 
sekmadieniais laikomos pamal
dos. Paprastomis dienomis vei
kia vaikų darželis. Klebonas sa
vo trumpame žodyje pažymėjo, 
kad naujiesiems italams imig
rantams parapija yra vispusiš
kas prieglobstis. Nemokantiems 
kalbos ir nežinantiems šio kraš
to įstatymų klebonas dažnai at
lieka vertėjo, advokato, inžinie
riaus, buhalterio, socialinio pa
tarėjo ir kitas pareigas. Parapi
ja italams tarnauja kaip religi
nis, socialinis ir kultūrinis cent-

Po to pietavome “Club Fa- 
mėe Furlane”, 7065 Islington 
Ave., Woodbridge. Tai didžiulis 
apynaujis pastatas, o klubo na
riai - dalininkai italai. Veikia 
panašiu principu, kaip ir Toron
to Lietuvių Namai. Po to vyko
me į Kanados Italų Tautinio 
Kongreso Toronto rajono patal
pas, 756 Ossington Avė. Tai bu
vusi policijos būstinė, nuomoja
ma už prieinamą kainą iš Toron
to miesto. Kongresas sudarytas 
demokratiniu būdu: dalyvauja 
apie 20 organįzacijų, sporto klu
bų ir pavienių įatkingų, turtin
gų italų. Kongresas sprendžia 
visas problemas. Kongreso būsti
nę išlaikyti kainuoja $20.000 į 
metus. Raštinėje nuolat dirba 
keli tarnautojai. Visa Ontario 
provincija padalyta į 5 rajonus. 
Toronto rajonui tenka centri
nės pareigos. Kaip kalbėtojas 
aiškindamas paminėjo, italai 
irgi turi nemažai problemų. Da
lis italų yra pasitraukusi visiš
kai į kanadiečių gyvenimą ir 
nieko nenori bendro turėti su 
savo tautiečiais. Nors jų daug, 
bet ir jiems trūksta pinigų. 
Gauna įvairias valdžios pašal
pas, kaip LIP programa ir pan.

“Corriere Canadese” italų 
dienraščio patalpos yra 1000 
Lawrence Ave West — į vaka
rus nuo Dufferin. Patalpos erd
vios. Yra ruošiamos ir televizi
jos programos City TV 79 kana
lui. Vizito metu teko matyti 
ruošiamą programą. Apsilan
kiusieji buvo nufotografuoti. 
Dienraštis turi 28,000 tiražą, 
bet verčiasi nelengvai. Savinin
kas Dan lannuzzi įsigijo didžiulį 
presą ir gali spausdinti kelių 
spalvų spaudinius. Tai tik ir 
gelbsti išlaikyti spaustuvę. Taip 
pat veikia du toliraščiai ir tei
kia žinias iš Romos. Laikraščio 
redakcija darbą pradeda 5 v. r.

Baigminės pastabos
Visą minėtą programą atliko 

keliolika italų akademikų. Kal
ba, palyginti, gerai itališkai. 
Svarbiausia — stipriai įsijungę 
į kultūrinį italų bendruomenės 
darbą. Lygiai atsakingus darbus 
atlieka ir savo profesijose. Ma
tyti, kad italų jaunimas, baigęs 
universitetus, neišgyvena dvily
pio kultūrinio konflikto, kuriuo 
serga mūsų akademikai.

Nors italų skaičius Kanadoje 
didelis, tačiau mažiausiai palai
kome su jais ryšius. Politiniame 
ir ekonominiame Kanados gyve
nime jie turi užėmę platų ruožą. 
Didelė italų kapitalo dalis yra 
investuota žemėse aplink To
rontą. Kai prieš 20-30 metų pra
dėjo augti Toronto priemiesčiai, 
neturėjo išteklių kapitaliniams 
projektams, kaip keliai, kanali
zacija ir vandentiekis. Italų sta
tybos bendrovės už darbus pri
imdavo valdiškus žemės gaba
lus. O kai žemių kainos per tą 
laikotarpį pakilo, savininkai pra
turtėjo. Italai turi turtuolių.

Panašią programą galėtų su
organizuoti ir lietuviai. “Winta- 
rio” teikia paramą. Jei vietinei 
bendruomenės valdybai darbas 
perdidelis, tai galėtų atlikti ke
lios lietuviškos organizacijos. O 
parodyti tikrai turime ką! Būtų 
puiki lietuviška reklama ir re
prezentacija. Ir kaip B’nai 
B’rith šūkis sako, tai darbas ne 
vienai dienai. (League for Hu
man Rights of B’nai B’rith, 825 
Eaglinton Ave. West, Suite 405, 
Toronto, Ontario M5N 1E7. Tel. 
787-1259. National Director 
Rev. Roland De Corneille).

Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
venimas yra gilus, kai gresia 
laisvės ir gyvybės atėmimo rea
lybė. Krikščioniški jausmai ky
la iš pagrindinio socialinio ele
mento — šeimos, kurioje moti
na yra gerbiama.

Baigdama Jolita teigė, kad 
skirtumai tarp Amerikos ir Lie
tuvos jaunuolių kyla aplinkos 
įtakoje. Tarp jų yra didelis nuo
tolis, bet jie panašūs tuo, kad 
yra vienos tautos nariai, ne tik 
draugai, bet ir broliai bei se
serys.

Laisvės žygis
Po vakarienės V. Nakas pa

teikė projektą demonstracijos 
Belgrado konferencijos proga. 
Jis buvo svarstomas trijuose 
būreliuose,

Svarstybos buvo pertrauktos, 
nes į programą buvo įtrauktas 
nenumatytas dalykas: dr. Blu- 
kis, latvis, Mykolas Drunga ir 
Algirdas Dumčius kalbėjo apie 
savo pastangas susirašinėti su 
lietuviais kaliniais. Jie organi
zavo laiškų rašymo vajų, tačiau 
jo pasisekimas gautų atsakymų 
atžvilgiu mažas. Reikia surinkti 
daugiau duomenų apie kalinius, 
sudaryti daugiau grupių ir nesi
tikėti staigaus pasisekimo.

Kelionės į Lietuvą
Sekmadienio pirmąjį pašne

kesį su diskusijom “Jaunimo 
kelionių į Lietuvą ligšiolinis ba
lansas” pravedė Joana Karaite 
ir dr. Romualdas Misiūnas. Bu
vo teigiama, kad jaunimo ke
liavimas į Lietuvą yra paveikia
mas noro susipažinti su kraštu, 
giminėmis ir taip pat noro pa
tirti savo identitetą. Tai emo
cinis pergyvenimas, kurį sunku 
kitiems išaiškinti ir apie kurį 
jaunimas nevisuomet noriai 
kalba. Dėlto nelabai galima ba
lansuoti nuomones be aiškių 
duomenų.

Iš kitos pusės, jei nori gauti 
valdinį darbą JAV-se, reikia 
gauti “security clearance”, ir 
kelionė į Sov. Sąjungą gali pa
kenkti. Teigiamas dalykas esąs 
susipažinimas su marksistine fi
losofija bei ideologija realisti
nėje aplinkoje. Į lituanistinius 
kursus Sov. Sąjunga jaunimą 
įsileidžia ne iš geros širdies, bet 
galvojantis žmogus gali pasinau
doti šia proga pasidaryti geres
niu lietuviu. Jis nevyksta į juos 
dėl komunistinio indoktrįnavi- 
mo. Tik svarbu, kad ten važiuo
ją būtų galvojantys ir tinka
mai pasiruošę jaunuoliai. Rei
kia turėti orientaciją apie tai, 
kas ten darosi šiandien. Siūlo
ma pirma sustoti Vakarų Euro
poje, pamatyti skirtumą gyve
nimo būdo tarp Amerikos ir 
Europos. Reikia dalyvauti Ame
rikos universitetuose rengia
muose kursuose, skaityti ap

Amerikos konsulas Lietuvoje
AL. GIMANTAS

Mūsiškius sovietinamos Lie
tuvos gyvenimo stebėtojus vėl 
savotiškai nuteikė žinutė apie 
Leningrade esančio JAV kon
sulo Robert K. Geis viešnagę 
Vilniuje. Kelias dienas svečias 
kalbėjosi su sostinės politinio, 
visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo darbuotojais. Kažkaip 
nesinorėtų tikėti, kad ameriki
nis konsulas būtų turėjęs pro
gą susitikti su eiliniais sostinės 
gyventojais ar bent su vienu ki
tu disidentų grupės atstovu.

Išeivijos tautiečiai, kurie sie
lojasi Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo raidės ir esmės iš
laikymu, gana sunkiai sutinka 
žinias apie JAV oficialių atsto
vų keliones Talinan, Rygon ir 
Vilniun. Tačiau kita dalis taip 
jau tragiškai ton įvykių raidon 
nežiūru Jie mano, kad kiekvie
noje situacijoje vis šį tą ir tei
giamo galima rasti. Pvz. jų nuo
mone, yra gerai, kad amerikie
tis pareigūnas turi progą vie
toje susipažinti su padėtimi, 
bent paviršutinėmis nuotaiko
mis, lyginti jas, analizuoti. Tai 
esama Vašingtono “akių ir au
sų”. Jei Vilniuje lankosi ame
rikiečiai mokslininkai, meninin
kai ir JAV piliečių turistų srau
tas, tai kodėl nederėtų pačiam 
konsului (jo pareigų sritin įei
na visos trys Baltijos valsty
bės) kartą ar du į metus ap
lankyti estų, latvių ir lietuvių 
didmiesčius?

Įdomu pastebėti, kad ukrai
niečių išeivija pastaruoju metu 
suskato įtaigoti JAV Valstybės 
Departamentą, kad Ukrainos 
Kieve būtų atidaryta JAV kon
sulinė įstaiga. Privačiai pasikal
bėjus su ukrainiečiais, susidaro 
įspūdis, kad ukrainiečių išeivi
jos autoritetai (su nelabai ryš
kia opozicija) tokį veiksmą lai

žvalginę informaciją apie Lie
tuvą išeivijos leidiniuose. Toks 
pasiruošimas būtinas.

Asmeninis susipažinimas, kon
taktas su laisvojo pasaulio Ame
rikos ar Kanados atstovu ir per
teikimas informacijos yra mo
ralinė parama Lietuvos jau
nuoliui. Noras aplankyti tėvy
nę yra natūrali, spontaniška jė
ga, kuri gali daug ką konstruk
tyvaus pasiekti.

Gale pašnekesio dalyviai susi
pažino su T. Venclova, kuris 
trumpame žodyje susumavo vi
sų pateiktas nuomones ir baigė 
mintimi, kad reikia pažinti Lie
tuvos gyvenimo niuansus, o to 
negalima padaryti ten nebuvus.

Darbo plotmės
Tema “Galimi jaunimo užda

viniai veikloje prieš okupantą” 
kalbėjo dr. Vytautas Vygantas. 
Jis pradėjo su klausimu “Koks 
įvykis ar reiškinys, Jūsų nuo
mone, per 1976 metus buvo 
reikšmingiausias mūsų kovoje 
prieš okupantą?” Jo nuomone, 
svarbiausias įvykis buvo Ri
chard Kriokaus straipsnis “Wa
shington Post” laikraštyje, ku
ris aprašė “Kroniką”, tikėjimo 
persekiojimą, ir straipsnis 
“Commonweal” žurnale, kuris 
taip pat gvildeno persekiojimą 
Lietuvoje ir davė “Kronikos” 
analizę. Prelegentas teigė, jie 
svarbūs ta prasme, kad per tuos 
rašinius pakliuvome į pasauli
nės arenos rėmus, kuriuose 
svarstomi ir dažnai sprendžia
mi intensyvieji pasaulio klausi
mai bei konfliktai.

Pagrindinės prielaidos: mes 
siekiame Lietuvai laisvės ir ti
kime demokratine sistema. Mū
sų darbo plotmė yra dvejopa: 
vidinė ir tarptautinė.

Mūsų užduotis už savųjų tarpo 
yra būti lyg “foreign service”, 
kurios funkcija yra ne tik ad
ministruoti, bet ir būti šaukliu. 
Kiekvienas mūsų turime šauklio 
pareigą prieš okupantą. Kėlimas 
įtampos tarptautinėje plotmėje 
yra jos mažinimas Lietuvoje. 
Šiuo įtampos keliu bus laimima.

Uždavinių kategorijos yra 
trys: a. bėgamieji, b. tarpiniai 
ir c. tolimieji. Lietuvių visuo
menei trūksta antrojo tipo — 
tarpinių uždavinių vykdymo. 
Pavyzdžiui: veikla po Belgrado 
konferencijos, pašaukimų klau
simas Lietuvoje, tikėjimo lais
vės klausimas, kuris šiuo me
tu tarptautinėje arenoje svar
besnis, negu tautos laisvės klau
simas. Tarpiniuose uždaviniuo
se glūdi taktika ir pasisekimas.

* * *
Užbaigos žodį tarė PLJS 

pirm. Gabija Juozapavičiūtė ir 
J. Valaitis. Po seminaro dar vy
ko jaunimo svarstybos aktua
liais klausimais, kurioms vado
vavo PLJS.

kytų visiškai teigiamu reiški
niu, liudijančiu didesnį Ukrai
nos savarankiškumą. Kaikas jų 
tikisi, kad Kieve esant JAV 
konsulatui, krašto lankytojai iš 
užsienio galėtų Ukrainą pasiek
ti tiesiogiai, aplenkiant Mask
vą. Taipgi patiems ukrainie
čiams būtų paranku turėti čia 
pat amerikinę įstaigą, kurion 
patekti būtų mažiau kliūčių 
kaip Maskvoje. Ukrainiečiai 
turi gana gyvą turizmą, išskir
tų šeimų problemas, palikimus, 
išvykimus-atvykimus ir visas pa
našias problemas, kurias būtų 
galima pradėti narplioti pačia
me Kieve. Juo daugiau sovieti
nėje teritorijoje būtų oficialių 
amerikinių įstaigų, juo sunkiau 
būtų valdžiai vykdyti represi
jas, žmogaus teisių pažeidimo 
reiškinius, deportacijas. Taigi, 
minusai su kaupu būtų atsver
ti galimų pliusų.

Būtų gera, kad mūsų vado
vaujantieji autoritetai, ypač tu
rį kontaktus su ukrainiečių iš
eivijos veiksniais, panagrinėtų 
visas minėtos JAV politikos tei
giamybes ir neigiamybes. Nau
jos šluotos amerikinėje užsienio 
politikoje sudaro kiek kitokią 
atmosferą. Galimas dalykas, 
kad ir amerikiečių piliečių gru
pių nuomonės bei spaudimas 
gali turėti didesnį svorį.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

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

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422
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Lietuviai miškakirčiai, atvykę Kanadon iš V. Vokietijos išvietintų asmenų 
stovyklų 1947 metais. Ši nuotrauka daryta Valoros stovykloje

PRANEŠIMAS IS ITALIJOS

Pogrindžio spauda itališkai
MONS. KL. RAZMINAS

“Lietuvių tauta, kaip ir ne
maža kitų sovietų pavergtų tau
tų, ilgai kentė svetimųjų jungą 
ir išmoko kietai priešintis oku
pantams, ypač kai šie bando su
naikinti tautines kultūros ap
raiškas, tradicijas bei primesti 
savąsias” — rašo italų žurnalis
tas Pietro J. Monti Milane italų 
kalba išleistos “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” įvade. 
Čia autorius rašo apie Lietuvos 
knygnešius, kurie 1864 — 1904 
metais vedė nepalaužiamą kovą 
prieš carų rusifikacines užma
čias, mini gausią pogrindinę lie
tuvių spaudą sovietų ir vokiečių 
okupacijų metais. Į šią tradici
ją, — rašo P. J. Monti, — ryš
kiai įsijungia ir rašomąja maši
nėle pogrindyje spausdinamoji 
“LKB Kronika”, kuri registruo
ja sovietų administracijos nusi
kaltimus prieš žmogaus teises 
bei sąžinės laisvę ir juos skel
bia.

Kam skiriama “LKB Kroni
ka”? — klausia autorius.

Pirmoje eilėje lietuvių liau
džiai ir tikintiesiems, bet ir į 
Lietuvą rusifikacijos tikslais at
keltiem rusam.. . Skaitytojai 
čia randa tikrąją tiesą apie šių 
dienų įvykius, kuriuose atsi
spindi dvasinis ir religinis lie
tuvių gyvenimas.

Antroje eilėje “Kronika” sie
kia atkreipti vietinės ir centri
nės valdžios atstovų bei pasau
lio viešosios opinijos ir tarptau
tinių institucijų dėmesį į religi
nės laisvės bei žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje.

Aišku, — primena autorius, 
— “Kronika” ir nesitiki pilnai 
pasiekti šiuos tikslus, nes tarp
tautinės institucijos ir tam tikri 
Vakarų intelektualiniai sluogs- 
niai lengvai užsimerkia prieš 
tiesą ir pasitenkina vienašališ
kais moral iniais pareiškimais. 
Pavyzdžiui, Vakaruose labai po
puliaru smerkti rasizmą JAV- 
se, bet to nematyti Spalio revo
liucijos krašte. Daugeliui vaka
riečių atrodo, kad “tautų broly
bės” krašte ir Krymo totoriai, 
ir ukrainiečiai, ir kaukaziečiai, 
ir lietuviai, ir kiti yra laimingi ir 
patenkinti “socializmo ir pažan
gos tėvynėje”. Čia nebereikia 
nei “geležinės uždangos”, kurią 
sovietai, norėdami prekiauti su 
Vakarais, iš dalies praskleidė. 
Užtenka jiems “tylos uždangos”, 
kuri geriausiai nuslopina lietu
vių ir kitų disidentų balsus vi
same pasaulyje.

Pietro J. Monti, pristatyda
mas “LKB Kroniką” italų vi
suomenei, savo įvade plačiau 
paaiškina nepaprastą s o v i e tų 
vyriausybės ir jos slaptosios 
policijos reakciją prieš taip 
kuklų lietuvių “samizdat’ą”.

Ateitininkų atstovu rinkimai
Devintasis ateitininkų kongresas 

įvyks 1977 m. rugsėjo 1-4 d.d. Kle- 
velande, Ohio. Ateitininkų kongre
sas yra vyriausias Ateitininkų Fede
racijos reikalų sprendėjas. Jis: 1. 
priima ir keičia Federacijos konsti
tuciją, 2. išklauso Federacijos valdy
bos pranešimo apie Federacijos pa
dėti ir nustato gaires ateities veiklai, 
3. sprendžia kitus Federacijos val
dybos ar tarybos jam pateiktus arba 
Federacijos konstitucijos jam spręsti 
numatytus klausimus. Kongrese 
sprendžiamuoju balsu dalyvauja rink
ti kongreso atstovai, Federacijos gar
bės pirmininkas, garbės nariai, ta
ryba, valdyba, kontrolės komisija ir 
sąjungų centro valdybos. Patariamą
jį balsą kongrese turi kiekvienas 
ateitininkas.

Ateitininkų Federacijos valdybos 
nutarimu, kiekvienas ateitininkų vie
netas (skyrius, draugovė, kuopa) 
renka vieną kongreso atstovą nuo 10 
narių arba likučio (pvz. 53 nariai — 
6 atstovai). Jei vienete yra mažiau 
negu 10 narių, renkamas vienas at
stovas.

Visi ateitininkų vienetai kongreso 

Mašinraščiu rašyti žodžiai pasi
rodo turį nepaprastą dvasinę 
jėgą, kurios bijosi ir visa sovie
tų galybė, paremta tik fiziniu 
smurtu ir moraline tuštuma. 
Todėl sovietai visomis priemo
nėmis siekia užslopinti “LKB 
Kronikos” tiesą, kad ji negalėtų 
plisti ir kitose sovietų imperijos 
tautose, čia ypač didelį pavojų 
jiem sudaro “LKB Kronikos6 ar
timas bendradarbiavimas su ru
sų pogrindžio “Naujausių Įvy
kių Kronika”, kuri rusų kalba 
spausdina ir lietuvių skelbiamą 
dokumentinę medžiagą. Tai pa
tvirtino ypač 1975 m. gruodžio 
12 d. rusų biologo Sergiejaus 
Kovaliovo teismas Vilniuje bei 
kiti panašūs faktai.

Iš kitos pusės, — rašo auto
rius, — “LKB Kronika”, iškel
dama religijos persekiojimo fak
tus ir skelbdama lietuvių tautos 
protestus bei skundus pasauliui, 
yra pasiekusi kad ir nedidelių, 
bet reikšmingų rezultatų. Jų 
tarpe autorius mini kiek suma
žėjusį Katalikų Bendrijos per
sekiojimą ir kunigų teismus. Į 
Kauno kunigų seminariją esą 
leista priimti didesnį semina
ristų skaičių — vietoj 25 stu
dentų dabar studijuoja per 50. 
Leista spausdinti kad ir nedide
lį Naujojo Testamento egzemp
liorių skaičių ir porą kitų leidi
nių. Grubus religinių reikalų 
tvarkytojas Justas Rugienis bu
vo pakeistas kultūringesnių Ka
zimieru Tumėnu. Daugelis ate
izmo propagandistų, išvardintų 
“LKB Kronikoje”, buvo pri
versti mažinti savo uolumą.

Svarbiausias tačiau “LKB 
Kronikos” nuopelnas, — rašo P. 
J. Monti — yra tai, kad ji išug
dė daug didesnį solidarumą Lie
tuvos tikinčiųjų, ypač jaunimo 
tarpe. Dabar jautriau reaguoja
ma į sovietų pastangas nukrikš- 
čioninti Lietuvą.

“LKB Kronikos” dokumenti
nės medžiagos pasirodymas ita
lų kalba padės italų visuomenei 
geriau suprasti komunizmo 
klastas ir pavojų, gresiantį visai 
krikščionijai,bei pažadins dides
nį solidarumą kenčiantiem tikė
jimo broliam ir visai Katalikų 
Bendrijai.

“LKB Kroniką” italų kalbon- 
išvertė talentingas žurnalistas, 
ELTA-PRESS redaktorius mons. 
Vincas Mincevičius. Jis taipgi 
pridėjo kruopščiai parengtą 
kondensuotą Lietuvos Katalikų 
Bendrijos istorijos apžvalgą su 
plačia bibliografija, minimų as- 
rrienų bei vietovių vardynu. Ita
liškasis leidinys “Cronaca Della 
Chiesa Catolica in Lituania” ap
ima pirmuosius dešimt “LKB 
Kronikos” numerių ir sudaro 
500 puslapių knygą. Ją išleido 
Milane veikianti “La Casa di 
Matriona” leidykla.

atstovus turi išsirinkti ligi š. m. 
birželio 1 dienos. Atstovų vardus, pa
vardes, adresus ir amžių bei vieneto 
narių skaičių prašome pranešti gen. 
At-kų Federacijos sekretoriui Vacį. 
Kleizai, 10000 S. Bell Ave., Chicago, 
Ill. 60643, USA (tel. 312-881-8778) 
nevėliau š. m. birželio 15 d.

Ateitininkų vienetai prašomi atlik
ti šią svarbią pareigą, nes kongreso 
atstovai spręs mūsų organizacijos 
ateities darbų kryptį ir turinį.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBA

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

lęšiai (contact lenses).

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai
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® PAVERGTOJE I i mi H 
UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS to radijo paslaugų Įmonės direkto-

O LIETUVIAI PASAULYJE
Tradicinis Užgavėnių karnavalas 

ir šiemet buvo surengtas Plateliuo
se. Kvieslio pareigas, važinėdamas 
po kaimus ir vienkiemius, atliko ei
gulys Antanas Katkus. Dalį medinių 
kaukių parūpino drožėjas Anicetas 
Puškorius. Pagrindiniais veikėjais 
buvo Kanapinis, Lašininis, doktoras 
ir šventės karalienė More. Miestelio 
aikštėje grojo kultūros namų orkest
ras, literatūrinius žemaitiškų pa
pročių vėrinius skaitė Platelių gim
nazijos mokytoja Virginija Strakšy- 
tė. Jie buvo papildyti vysk. M. Va
lančiaus. žemaitės, L. Jucevičiaus 
raštų ištraukomis. Ežero pakrantėje 
visų dalyvių laukė blynai su alum, 
kaukių vaidinimai, vaikams paruoš
tos rogių karuselės. Motės sudegini
mo ant laužo teko atsisakyti, nes ją, 
dailią ir liemeningą, šį kartą užstojo 
vyrai. Ant ežero varžėsi žirgų važny
čiotojai.

FOTOMĖGĖJŲ KLUBAS
Vilniuje veikiantys du fotoklubai 

neįstengia aprėpti platesnių šios sri
ties barų. Veiklą pagyvinti nutarė 
respublikiniai Vilniaus profsąjungų 
rūmai nauju fotoklubu. Jo steigia
majame susirinkime vasario 10 d. 
žodį tarė Lietuvos kino studijos ope
ratorius Algirdas Tarvydas, su Lie
tuves fotografijos meno' draugijos 
veikla supažindino pirmininko pava
duotojas Antanas Sutkus. Klubo na
riai rinksis kiekvieno mėnesio pir
mą ir paskutinį ketvirtadienį. Čia 
jų lauks paskaitos, skaidrių vakarai, 
narių kūrybos aptarimas.

ATEISTINĖS DIENOS
Rokiškio rajone surengtose ateisti

nėse dienose buvo perskaitytos 45 
paskaitos mokyklose, įmonėse, kol
chozuose. Vietiniams propagandis
tams — G. Maciulevičienei, J. Sku- 
turnienei, V. Stragienei. S. Aleksie
nei, B. Puliuikiui talkino svečiai iš 
Vilniaus prof. dr. I. Zaksas, vyr. dės
tytojas V. Balkevičius, Vilniaus ate
istų klubo “Ave, vita!” pirm. B. Jau
niškis. Nemažas dėmesys teko sovie
tų kompartijos dokumentams, pagal 
kuriuos jaunimui turi būti skiepija
ma materialistinė pasaulėžiūra. Ate
istinės dienos užbaigtos “moksline” 
ir praktine konferencija.

LANKĖSI JAV KONSULAS
“Gimtojo Krašto” pranešimu 9 nr., 

vasario 21-23 d. d. Vilniuje viešėjo 
JAV konsulas Leningrade Robert K. 
Geis. Pranešime pabrėžiama, kad jis 
buvo užsukęs į užsienio ir kultūros 
ministerijas, kultūrinių ryšių draugi
ją su užsienio šalimis. Konsulas R. 
K. Geis taipgi susitiko su mokslinin
kais, kompozitoriais, dailininkais, ra
šytojais bei kitų kūrybinių organi
zacijų atstovais. Atrodo, šiuo prane
šimu norima pabrėžti, kad ir prez. J. 
Carteris tęsia buvusio prez. R. Nik- 
sono pradėtus konsulinius ryšius su 
okupuota Lietuva. Jie netgi buvo ge
rokai praplėsti susitikimais su įvai
rių sričių kūrėjais, nors juos visus 
kontroliuoja centrinės organizacijos 
Maskvoje ir kompartija. Vadinamoji 
/‘užsienio reikalų ministerija” su va
dovu V. Zenkevičium taip pat tėra 
fiktyvi institucija užsieniečiams mul
kinti, neturinti jokio balso užsienio 
politikos reikaluose.

SPEKULIAVO AUTOMOBILIAIS
Šiauliečio Povilo Sargūno prane

šimas iš teismo salės, paskelbtas 
“Tiesos” 53 nr., atskleidžia plataus 
masto spekuliaciją automobiliais. 
Jon buvo įsivėlęs techninių šio mies-

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

30
21
18
22
29

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

K -; (416) 534-5773,
(203) 928-582S

Box I34C. R.F.D. 4 
W. Brattleboro, 
Vermont 05301, USA

Norintieji kreiptis telefonu 
Kanadoje gali skambinti 

JAV-se

berniukams (7-14 metu) birželio 26 — liepos 9
mergaitėms (7-16 metų) liepos 10-30
(Putnamo piknikas — liepos 24 d.)
Lietuvių kilmės, mergaitėm ir berniukam
anglų kalba (7-16 metų) ...........  liepos 31 — rugpjūčio 13

Vietos ribotos! Pernai vietų pritrūko! Registracijos ir informaci
jos reikalais kreipkitės:

Camp Neringa
I. C. Convent
Putnam, Conn. 06260, USA

rius Jonas Grinis, dabar gavęs 5 me
tus kalėjimo. Automobilių spekulia
cija jis vertėsi 1971-75 m., pirkėjų 
jieškodamas Vidurinės Azijos res
publikose. Čia jis už automobilį gau
davo po 6.000, 9.000 ir net 13.000 
rublių. Automobilius įsigydavo iš 
privačių asmenų, pasinaudodamas 
fiktyviais Raseinių ir Jurbarko rajo
nų komisų parduotuvių dokumen
tais, užregistruodavo savo giminai
čių bei pažįstamų vardais. Tai, ži
noma, liudija, kad automobiliai, ko
munistiniu terminu tariant, vis dar 
yra deficitinė prekė. Tokia speku
liacija įmanoma tik jų trūkumo ir 
didelės paklausos dėka.

ATNAUJINA SENAMIESČIUS
Senamiesčių atnaujinimą liudija 

spaudoje paskelbtas pasikalbėjimas 
su muzėjų ir paminklų apsaugos val
dybos viršininku J. Glemža. Urbanis
tikos paminklais yra pripažinti Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių 
ir Trakų senamiesčiai. Restaurato
riai, Vilniuje sutvarkę Antokolskio 
gatvės kvartalą, dabar, jau dirba 
Rūdnikų gatvėje. Kaune atnaujina
mi Rotušės aikštę supantys pastatai, 
Klaipėdoje — Augštoji gatvė bei jos 
senoviniai prekybos sandėliai ir gy
venamieji namai. Kėdainių sena
miestis, XVII š. prekybos ir amatų 
centras, taip pat turi daug vertingų 
renesanso ir baroko architektūros 
pavyzdžių — buvusią šio miesto ro
tušę, Rektorių namus, buvusias liu
teronų ir kalvinų šventoves, įvairių

PROPAGANDINĖ DRAUGYSTĖ
Lietuvos draugystės ir kultūrinių 

ryšių su užsienio šalimis prezidiumui 
vadovauja pirm. Ramojus Petraus
kas. Vasario 24 d. jis “Tiesoje” pa
skelbė ilgoką straipsnį “Plečiasi kul
tūriniai ryšiai”. Įvadas šį rašinį su
sieja su Helsinkio konferencijoje su
tartu valstybių bei tautų bendradar
biavimo ir žmonių ryšių plėtimu. R. 
Petrauskas mini “Lietuvos” ansamb
lio gastroles Sardinijos saloje ir Ita
lijoje, “šviesos” ansamblio išvyką 
Portugalijon, lietuvių menininkų 
viešnagę Norvegijoje, parodas bei 
paskaitas kitose užsienio šalyse. Jis 
taipgi atskleidžia net specialius kur
sus užsieniečiams Vilniuje: “Praėju
siais metais respublikoje pirmą kar
tą rengėme teorinius-praktinius se
minarus kapitalistinių šalių draugijų 
su Tarybų Sąjunga vadovams bei ak
tyvistams iš Suomijos, Švedijos, 
Prancūzijos. Aptarę šių seminarų re
zultatus, įsitikinome, jog tokia už
sieniečių pažinties su mūsų respubli
ka forma efektyvi...” O efektyvi ji 
todėl, kad užsieniečiai propagandis
tai, grįžę namo, pradeda liaupsinti 
sovietinę Lietuvą, užmiršdami jos 
okupaciją. Šiai propagandai plačiai 
naudojamasi ir sovietiniais centrais 
43-jose užsienio valstybėse. Jiems 
siunčiami filmai apie Lietuvą, įgar
sinti 20-čia užsienio kalbų, tūkstan
čiai propagandinės literatūros, šim
tai plokštelių, daug skaidrių. Savai
me suprantama, Lietuva atskleidžia
ma tokia, kokią nori matyti ją oku
pavusi Sovietų Sąjunga. R. Petraus
kas, žinoma, nutyli, kad jo archaiš
kai skambančią draugystės draugiją 
kontroliuoja Maskva. Taigi, visi tie 
rodiniai atskleidžia tik vieną Lietu
vos pusę, ignoruodami tikrąsias lie
tuvių tautos nuotaikas bei jos laisvės 
siekius. Helsinkio konferencija as
meniniuose žmonių ryšiuose buvo 
numačiusi jų santykius be jokių cen
zorių. v. Kst.

Smulkesnių 
informacijų 
teirautis 
telefonu 
arba 
rašyti:

rengia DESIMTME CIO

PROGRAMOJE:
• solistai — J. Sriubiškienė ir

V. Verika’itis, akompaniatorius 
E. Krikščiūnas.

• Š'ilta vakarienė su vynu.
Kviečiame visus atsilankyti.

Brazilijos lietuvaitės laukia procesijos į lietuviškas pamaldas Lietuvos nepri
klausomybės šventėje. Iš kairės: D. Kuniškytė, E. Serbentaitė, R. Jurčiu- 
konytė, B. Bacevičiūtė, L. Pumputytė Nuotr. A. Saulaičio

Lietuviai Brazilijoje

Įėjimas: §8 asmeniui, 
studentams ir 
pensininkams — $6. 
Tie patys bilietai galios 
ir sekmadieniui.

Piniginė loterija, laimės 
staliukai ir kitos staigmenos. 
Veiks įvairių gėr'imų baras. 
Šokiams gros Vaičiaus orkestras.

Kuopos valdyba

Dr. Vyt. Kiaušas grįžo kuriam lai
kui iš tolimosios Guajara-Mirim vie
tovės, kur dirbo prie kraujo banko 
steigimo Gerojo Ganytojo ligoninė
je. Tos ligoninės galva kun. dr. F. A. 
Bendoraitis, nežiūrint lietingo me
to, plečia ligoninės patalpas. Kartu 
su liūtimis padidėjo malarija ser
gančių ligonių skaičius. Didesnių pa
talpų reikalas kaskart didėja. Dr. 
Vyt. Kiaušas jau spėjo pamilti Bra
zilijos žemę ir, sutvarkęs savo pro
fesijos dokumentus, vėl ruošiasi 
grįžti į Guajara-Mirim.

“Mūsų Lietuva” portugališkai — 
taip pavadintas lietuvių savaitraščio 
vienas lapas. Pradėta duoti žinių pie 
Lietuvą, jos geografiją ir istoriją 
vietos kalba. Skiriama tiems, kurie 
nemoka pakankamai lietuviškai ar 
kurių šeimos, būdamos mišrios, do
misi lietuvių reikalais, bet dėl kal
bos sunkumų neturi jokių žinių apie 
savo giminių kraštą ir kultūrą. Prie
das numatomas pradžioje kartą į mė
nesį. Vertimus daro dauguma lietu
vių jaunimo, kurie pakankamai mo
ka abi kalbas ir savanoriškai prisi
deda prie darbo. Vertimus atrenka

Delhi, Ontario
ADRIANA JOCYTĖ IR JOS 

MOTINA DĖKOJA
tetoms: Marytei Rudokienei Del

hi, Bronei Rudokienei Tillsonbur- 
ge ir visoms kitoms moterims tal
kininkėms už suruoštas vaišes-iš- 
leistuves; KLB Delhi apyl. pirm. A. 
Ratavičienei už linkėjimus laimingai 
sugrįžti į Argentiną ir pareikštas 
mintis. Dėkojame už visų atsilan
kiusių piniginę dovaną: O. J. Stra- 
domskiams, A. K. Ratavičiams, E. B. 
Gudinskams, L. F. Gurkliams, kun. 
J. Staškui, D. M. Bartuliams ir Aldo
nai, A. V. Ciuprinskams, E. G. Ru
gieniams, A. Tamašauskienei, S. A. 
Šukaičiams, V. S. Jakubiliams, E. S. 
Jakubiekams, Z. P. Augaičiams ir 
Dainai, E. A. Augustinavičiams, E. 
S. Beržiniams, J. Dudurkai, P. Lau- 
rcckienei, M. P. Ožolams, M. B. Po- 
vilaičiams, K. Simutienei, A. Skodie- 
nei, J. Vaitkui, B. V. Vytams, J. D. 
Žiogams, T. J. Astrauskams, B. B. 
Dirsėms, V. Garnelienie, S. Mažei
kienei, S. Samienei, J. Vertelkai, 
J. J. Vitkauskams. Ačiū visiems. 
Jūsų nuoširdumas liks nepamirš
tamas.

Adriana Jocytė,
Adelė Jocienė, Argentina

Calgary, Alberta
MOKYTOJA ELV. KRAUSIENĖ 

parinkta atstovauti lietuviams dvie
jų metų laikotarpiui Albertos pro

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.

ir koordinuoja Alf. D. Petraitis. Pir
mieji publikos atsiliepimai į šį ban
dymą yra gana palankūs.

Baltiečių komiteto pirmininku š. 
m. yra latvis liuteronų pastorius Ja
kobs Mekšs. Sausio 30 jis paminėjo 
savo darbo 40 metų sukaktį. Evange
likų šventovėje ta proga buvo pa
sveikintas lietuvių ir estų atstovų. 
Tą pačią dieną minėtoje šventovėje 
įvyko pamaldos už estų konsulo dr. 
Ferdinando Sauko vėlę, mirusio 
prieš mėnesi.

“Nemuno” ansamblis šiemet atliko 
jau trečią kelionę su koncertais į už
sienį. šiemet jis pasirodė Montevi
deo lietuvių kolonijoje, kartu šokda
mas su vietos “Ąžuolynu”. Vasario 
16 minėjimuose pasirodė Argentinoj 
Berisse ir Buenos Aires. Ansamblio 
vadovas — J. Lukoševičius.

Per 80 puslapių paskirta imigran
tų nuotraukoms Brazilijos lietuvių 
50-mečio leidinyje, kuris šiomis die
nomis pasirodė S. Paulyje. Knygos 
sutiktuvės įvyko BLB Literatūros 
Ratelio susirinkime š. m. vasario 26.

Alf. D. Petraitis

vincijos kultūros ministerio sudary
toje patariamojoje taryboje. Pasta
roji pateikia kultūros ministeriui 
daugiakultūrės veiklos projektus bei 
pageidavimus.

DIDELĖ LOTERIJA. Dailininkės 
O. Zubiss dovanotas Kalgario lietu
viams gražus, spalvotas Rocky kal
nų paveikslas bus išstatytas Kalga
rio “Stampydėje”. Gautas leidimas 
paveikslo loterijai. Bilieto kaina — 
1 dol. Traukimas įvyks š.m. rugpjū
čio mėn. gegužinėje.

JAUNIMO STOVYKLA prie Roc
ky kalnų įvyks liepos 1-9 d.d. KLB 
Kalgario apylinkės pirm. A. Šukys 
yra suradęs vietovę, susitaręs dėl 
patalpų ii- programos. Vienam asme
niui kainuos SI 13. Laukiama daug 
jaunimo iš Rytų Kanados vietovių.

Kor.

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS VALDYBOS posėdy

je nutarta surengti gražų Motinos 
Dienos ir sibirinių trėmimų minėji
mą. Bus pamėginta paskaitai išsi
kviesti buvusią laisvės kovų partiza
nę Sibiro kankinę, “Pėdos mirties 
zonoje” autorę Eleną Juciūtę, kurią 
pažįsta mūsų apylinkės pirm. A. Še- 
tikas. Esą ji pažadėjusi atvykti, jei 
tik leis sveikata. Jos paskaita, kaip 
ir ji pati, sutrauktų visus šio krašto 
lietuvius į minėjimą. Kor.

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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

er Ltd.
GUELPH LINE prie 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% 

balandžio 16, 
šeštadienį, 
7 v. vakaro, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centre,
48 Dundurn St. N.

S HAMILTON™
“AIDO” METINIS KONCERTAS - 

ŠOKIAI įvyks š. m. balandžio 23 d. 
Jaunimo Centre. Bilietus jau galima 
gauti sekmadieniais po pamaldų 
Jaunimo Centre. Visi stalai nume
ruoti. Bilietai — $4, o pensininkams 
ir studentams — S3. Taip pat šokių 
metu vyks loterijos laimikių paskirs
tymas. Visi, kuriuos aplankys šios 
loterijos knygutės, prašome įsigyti 
bilietus. Bilietus galima grąžinti 
kiekvieną sekmadienį Jaunimo Cent
re kavutės metu.

“AIDO” KELIONEI į P. Ameriką 
aukojo $20 — V. Lukoševičienė ir X. 
Y.; $10 — J. Aušrotas, London, 
Ont., H. Rimkevičienė ir A. Vilimas 
Čikagoje.

CHORO “AIDAS” ir sol. V. Veri- 
kaičio koncertas Toronte įvyks ba
landžio 3, sekmadienį, 3.30 v. p. p., 
Lietuvių Namuose. Koncertą globoja 
LN Moterų Būrelis. J. P.

“AIDAS” balandžio 19, antradienį, 
8 v. v., Jaunimo Centre ruošia madų 
parodą. Drabužius parūpins garsi 
bendrovė iš Toronto; juos modeliuos 
profesionali modistė ir aidietės. Bus 
galima užsisakyti naujausių madų iš 
Europos ir Niujorko. Su įėjimo bi
lietu bus galima laimėti įvairių pre
kybininkų suaukotų laimikių. Bus 
kavutė ir užkandžiai. Bilietus platins 
aidietės, taip pat jų bus prie įėjimo. 
Parodos pelnas skiriamas “Aido” iš
vykai į P. Ameriką. Ponios, pasi
kvieskite savo vyrus, dukras, drau
ges, kaimynes. Nesigailėsite!

“Aido” lėšų telkimo komitetas

Delhi, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI 

SKYRIAUS visuotinis susirinkimas 
įvyko vasario 27 d. šv. Kazimiero 
šventovės salėje. Susirinkimą pradė
jo pirm. R. Augustinavičienė, papra
šiusi dvasios vadą kun. dr. J. Gutaus
ką sukalbėti maldą. Susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė M. Povilai- 
tienę,-sekretoriauti — S. Steigvilie- 
nę. Kun. J. Gutauskas kreipėsi į vi
sas nares, ragindamas būti stiprio
mis dvasioje ir rasti atsigaivinimą 
maldoje. Davė praktiškų patarimų, 
kaip galima sutvarkyti savo paliki
mą, paskirstant iš anksto jį kilniems 
tikslams. Pirm. R. Augustinavičienė 
trumpai apibūdino praėjusių metų 
veiklą ir visus einamuosius reikalus. 
Ižd. E. Rugienienė perskaitė iždo 
pranešimą. Pajamų turėta $934,49, 
išlaidų $543,87. V. Garnelienė per
skaitė revizijos aktą. Iždas rastas 
pilnoje tvarkoje. Visų bendru nuta
rimu pelnas paskirstytas lietuviš
koms organizacijoms ir spaudai.

Senoji valdyba, gražiai veikusi ir 
nuoširdžiai dirbusi, atsistatydino. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. B. Vy- 
.tienė, vicepirm. J. Vitkauskienė, 
sekr. D. Norkienė, ižd. P. Laurec- 
kienė, ligonių lankytoja S. Mažeikie
nė.

Sekantis visuotinis susirinkimas 
nutartas šaukti balandžio 17 d. šv. 
Kazimiero šventovės salėje tuoj po 
pamaldų. Bus daroma visų narių 
bendra nuotrauka jubilėjiniam lei
diniui.

TARPTAUTINĖJE MALDOS DIE
NOJE mūsų skyrius atstovavo lietu
viams. Kovo 4 d. jos ten nusinešė 
kun. J. Staškaus nupieštą paveikslą- 
simbolį komunistų pavergtų kraštų. 
Dalyvavo: S. Mažeikienė, J. Vitkaus
kienė, P .Laureckienė, V. Treigienė, 
E. Vindašienė. Ši šventė yra tradici
nė, rengiama kiekvienais metais šia
me miestelyje.

KLK MOTERŲ DR-JOS CENTRO 
VALDYBOS suvažiavime Hamiltone 
dalyvavo Delbi skyriaus septynios 
narės. B. V.

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Ištiktas nelaimės ii' sunkiai susi
žeidęs, susilaukiau nuoširdžios pa
galbos. Pirmiausia dėkoju tiems, ku
rie padėjo mano žmonai užbaigti 
tabako nuėmimo bei ūkio tvarkymo 
darbus, būtent, G. Sutkaičiui, S. 
Olekai, Stasiui ir Joanai Augustina
vičiams.

Gulėdamas ligoninėje buvau lan
komas savo tautiečių. Dėkoju KLB 
Delhi apylinkės pirm. A. Ratavičie
nei, DLK Gedimino šaulių kuopai, 
vadovaujamai Stp. Jakubicko, Till- 
sonburgo medžiotojų klubui “Vil
kas” bei jo vadovui A. Usvaltui. Dė
koju gerb. kun. dr. J. Gutauskui ir 
kun. J. Staškevičiui už lankymą li
goninėje bei prisiminimą šventovėje 
savo maldose. Dėkoju visiem, mane 
lankiusiem, atsiuntusiem užuojautos 
laiškus, gėles bei dovanas. Tai pa
lengvino mano buvimą ligoninėje, 
ir tie du mėnesiai greičiau prabėgo.

Visiems tariu nuoširdžiausią ačiū.
Gediminas Rugienis

JA Valstybės
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

centro valdyba, išrinkta 1976 m. pa
baigoje, pareigomis pasiskirstė vasa
rio 3 d. posėdyje: pirm. inž. J. Ardys 
vicepirm. inž. K. Kriaučiūnas, vice
pirm. informacijos reikalams ir biu
letenio red. VI. Būtėnas, sekr. S. 
Džiugienė, ižd. J. žadeikis, narė A. 
Šležienė.

KUN. RIČARDAS SAUDIS, apie 
10 metų savanoriškai dirbęs Aliasko
je, bet priklausęs Čikagos arkivysku
pijai, vėl grįžo Čikagon ir įsijungė į 
Šv. Antano lietuvių parapiją Cicere. 
Anksčiau jis yra darbavęsis Visų 
Šventųjų ir Šv. Antano lietuvių para
pijose.

LIETUVIS PLK. EDMUNDAS W. 
MILAUCKAS, jau 25 metus tarnau
jantis JAV karo aviacijoje, eina at
sakingas pareigas Bedfordo bazėje, 
Mass., yra direktorius kelių karinių 
įstaigų, susietų su krašto saugumu. 
Prisimindamas Lietuvoje gimusius 
savo tėvus, jis kasmet Vasario 16 
proga surengia vaišes Lietuvai gar
sinti.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖJE 
šią vasarą stovyklaus: birželio 19 — 
liepos 3 d. d. mišri 14-18 metų am
žiaus ateitininkų moksleivių grupė; 
liepos 3-17 d. d. jaunieji ateitininkai 
6-14 m. amžiaus; liepos 17-31 d. d. 
mergaitės lietuvaitės; liepos 31 — 
rugpjūčio 7 d. d. ateitininkai sen
draugiai su šeimomis; rugpjūčio 7-14 
d. d. Lietuvių Fronto Bičiuliai; rug
pjūčio 14-21 d. d. mokytojai; rugpjū
čio 21-28 d. d. įvyks Tautinių Šokių 
Instituto kursai.

KRISTINA LAURAITYTĖ, dir
busi mokslinių tyrinėjimų srityje, iš 
Ohio persikėlė Kalifornijon ir pra
dėjo dirbti garsiojoj “Lockheed” 
lėktuvų gamykloj. Įsikūrė Valencijo- 
je, kur vietiniai lietuviai jaunajai 
mokslininkei surengė jaukias sutik
tuves.

ČIKAGOJE GRAŽIAI VEIKIA 
futbolo klubas “Lituanica”. Jo nau
jąją valdybą sudaro: pirm, alderma- 
nas K. B. Jakšy, vicepirm. V. Micei- 
ka, vyrų komandos vadovas ir vice
pirm. inž. G. Bielskus, vicepirm. V. 
Kazlauskas, ižd. A. Viktorą, sekr. 
inž. J. Kaunas, turto globėjas P. Gu
daitis, informacijos vadovas J. Ku
lys, tiekimo administratorius J. 
Venclauskas, atsarginės komandos 
vadovas B. Trapikas, jaunių koman
dos vadovas ii- treneris J. Lisauskas. 
Vasaros metu futbolo žaidynės vyks
ta Marquette Parke.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ VAIKŲ 

STOVYKLA “Bitutė” šiemet buvo 
surengta sausio 16-23 d. d. p. Kond- 
rotų ūkyje, apie 120 km į vakarus 
nuo Sao Paulo. Stovyklai vadovavo 
tautinių šokių grupės “Rūtelė” ir 
skautų bei skaučių vieneto “Palan
ga” vadovė Eugenija Bacevičienė, o 
komendanto pareigas ėjo Robertas 
Saldys. Pirmą kartą visi stovyklau
tojai, suskirstyti į šešias skiltis, ma
žiukų būrelius “Baravykai” ir “Pe
teliškės”, buvo apgyvendinti dvyli
koje palapinių. Valgykla įsikūrė dar
žinėje. Be to, šeimininkai leido nau
dotis jų baseinu. Nuotaiką kiek su
drumstė rekordinis lietus, kokio ši 
vietovė nebuvo mačiusi 28 metus. 
Kadangi moliena neskuba sugerti 
vandens, beveik visi stovyklautojai 
laikinai persikėlė į daržinę. Lietaus 
“krikštą” garbingai atlaikė tik dvie
jų palapinių gyventojai. Prie laužo 
buvo surengta Tėvynės diena, skam
bėjo dainos, viena programa buvo 
skirta pokalbiui apie bites. Daug 
naujų žaidimų ir dainų į stovyklos 
gyvenimą įjungė Eugenija Bacevičie
nė, Robertas Saldys, Beatričė Bace
vičiūtė ir Nilza Guzikaųskaitė, pa
tirties 1976 m. vasarą pasisėmę JAV 
ir Kanados ateitininkų bei skautų 
stovyklose.

Australija
NAUJUOSIUS MOKSLO ME

TUS Sydnėjaus lietuvių mokykla 
pradėjo kun. P. Butkaus ir kun. A. 
Savicko atnašautomis Mišiomis. Pa
mokslas apie artėjančią Gavėnią ir 
Katalikų Bendrijos kančias okupuo
toje Lietuvoje buvo kun. A. Savicko. 
Po pamaldų prie mokyklos patalpų 
pašventinats lietuviškas Rūpintojė
lis, kurio projektą sukūrė kun. A. 
Savickas, geležimi atliejo p. Zaka
rauskas. Lietuvos Katalikų Bendri
jai skirtas paminklas turi poros ei
lučių įrašą iš V. Putino-Mykolaičio 
“Rūpintojėlio”, porą paties iniciato
riaus eilučių ir anglišką tekstą: 
“’B a ž n y čia Lietuvoje kryžiuojama 
nuo 1944 m. Šis paminklas pastaty
tas 1977 m., kad ji nebūtų užmirš
ta”. Paminklą pašventino kun. A. 
Savickas, pabrėždamas, kad jo pro
jektas pradžioje buvo skirtas miru
siam jo tėvui, bet dėl susidariusių 
kliūčių šios paskirties teko atsisaky
ti. Tegul jis dabar kalba gyviesiem, 
primindamas mūsų Katalikų Bendri
jos kančias Lietuvoje. D. Ankienė 
perskaitė V. Putino eilėraštį “Rū
pintojėlis”, o “Dainos” choras su
giedojo giesmę “Alyvų daržely”.

LIETUVIŠKĄ PUSVALANDĮ Ade
laidės un-to radijo stotyje ‘“5UV” ga
vo ALB apylinkės valdyba. Lietu
viška programa bus transliuojama 
kas antrą sekmadienį 1 v. p. p. ir pa
kartojama sekantį šeštadienį 9.30 v. 
r. Savo programas šioje stotyje turi 
jau 14 tautybių. Svarbiausia, jos nė
ra cenzūruojamos. Lietuvių valandė
lės vedėju pakviestas Jurgis Janavi

čius, jo talkininke — dr. Dalia Va- 
liūnaitė, muzikinės dalies vadove — 
sol. G. Vasiliauskienė, techniniu va
dovu — A. Grigonis. Lietuviška va
landėle galės naudotis visos lietuvių 
organizacijos, bet jos priežiūra pa
liekama ALB Adelaidės valdybai. 
Medžiagos parinkime dalyvaus val
dybos kultūrinių reikalų vadovas V. 
Baltutis.

Belgija
BELGIJOS LIETUVIAI Vasario 

16 minėjo Lieže paryžiečio kun. J. 
Petrošiaus atnašautomis Mišiomis, 
šiai progai skirtu pamokslu. Po pa
maldų paskaitą skaitė Belgijos LB 
pirm. Stasė Baltus. Programą atliko 
tautinių šokių grupė “Gintaras”, flei- 
tistas Petras Odinis iš V. Vokietijos, 
solistai Bronė Spics-Gailiūtė ir Ri
čardas Daunoras, Vilniaus operos 
bosas, pasiprašęs politinės globos 
Prancūzijoje, dainuojantis Briuselio 
operoje.

Lenkija
PUNSKO KULTŪROS NAMAI 

ketvirtąjį linksmąjį subatvakarį 1976 
m. gegužės 26 d. surengė Kreivėnuo
se, Venslauskų sodybos kluone. Su
silaukė apie 700 dalyvių. Juos links
mino Jono Vainos vadovaujama kai
miška kapela ne tik muzika, bet ir 
tautiniais šokiais. Porą dainų padai
navo “Piemenuko” ansamblis, ak
toriškus gabumus demonstravo Adas 
Zimnickas ir Teresė Agurkytė. Pa
staroji ypač visus žavėjo lietuvių 
kalbos taisyklingumu.

Švedija
VASARIO 16 STOCKHOLMO LIE

TUVIAI paminėjo privačioje p. p. 
Būgų rezidencijoje vasario 19 d. 
Jų susibūrimui pirmininkavo archi
tektas Valentinas Vilkenas, sekreto
riavo Povilas Čelnaris. Paskaitą apie 
Lietuvos valstybės kūrimąsi skaitė 
Juozas Lingis, o apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą kalbėjo architektas 
Jonas Pajaujis. Su jaunimo pastan
gomis sukurti jaunųjų lietuvių orga
nizaciją Švedijoje supažindino Ma
rytė čeginskaitė. Lietuvių bendruo- 
menėn priimti — inž. Aleksandras 
Jarmovskis, Ilona Rabinavičiūtė ir 
Arkadijus Vinokuras, neseniai atvy
kę iš okupuotos Lietuvos. Kuklus. 
Vasario 16 minėjimas ir susibūrimas 
užbaigtas vaišėmis.

Šveicarija
JOANOS STASIULIENĖS vado

vaujama tautinių šokių grupė, kurią 
sudaro šveicarų jaunimas, sausio 15 
d. viešėjo Ciuricho pensininkų cent
re. Gimnazijos mokytojas Michael 
Jaeger, grupės narys, gausius šio 
pasirodymo dalyvius supažindino su 
Lietuvos istorija, pradėdamas XIII 
š. ir baigdamas raudonųjų carų at
nešta dabartine okupacija, žydų kan
čiomis II D. karo metais. Jis taipgi 
priminė tebevykstančią rezistenciją, 
kurios geriausias liudijimas yra 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”. Grupė atliko 15 tautinių mūsų 
šokių, kurių kiekvieną apibūdino va
dovė J. Stasiulienė arba M. Jaeger.

“PANEUROPOPA”, penkiomis 
kalbomis Lozanoje leidžiamas Jung
tinės Europos žurnalas, nuotraukų 
serija apžvelgė Europos susijungimo 
problemas, atkreipdamas dėmesį į 
Sovietų Sąjungos atnešamą grėsmę. 
Žurnalo puslapiuose buvo nukentė
jusių lietuvių nuotraukos — vysk. 
Julijono Steponavičiaus, kun. Anta
no Šeškevičiaus, Nijolės Sadūnaitės 
ir Petro Pliumpos-Pliuiros, gautos iš 
“ELTA-PRESS” red. prel. Vinco 
Mincevičiaus archyvo Romoje.

Vokietija
KUN. BRONIUS LIUBINAS per

ėmė klebono pareigas šv. Trejybės 
parapijoje Frankenthalyje, Rhein- 
pfalze, pakeisdamas pernai rudenį 
staiga mirusį kleboną kun. VV. Muel- 
lerį. Jis buvo iškilmingai atlydėtas 
iš klebonijos į šios vokiečių parapi
jos šventovę, kur jam buvo įteikta 
Evangelijų knyga ir Mišių taurė. Mi
šias koncelebravo su kitais dviem 
lietuviais kunigais, giedant parapi
jos chorui su orkestrinės grupės 
palyda. Įvesdinimo iškilmėje dalyva
vo ir kitų parapijų tikintieji, vyr. 
burmistras Kahlbergas, evangelikų 
dekanas Kniericmanas. Du pastarie
ji tarė atitinkamą žodį po pamaldų 
įvykusiose vaišėse. Spaudos praneši
muose pabrėžiama, kun. B. Liubinas 
yra gimęs Lietuvoje ir kad Mišias 
koncelebravo su dviem savo tautie
čiais.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ Muen- 
chene surengė šios VLB apylinkės 
valdyba su pirm. K. Ausiejum. Po 
estų, latvių ir vokiečių atstovų svei
kinimų paskaitą apie savo santykius 
su Lietuva skaitė dr. Juozas Eretas, 
atvykęs iš Šveicarijos, kur prieš ke
letą mėnesių yra atšventęs amžiaus 
aštuoniasdešimtmetį. Jį pasveikino ir 
padėkojo už darbą su lietuvišku jau
nimu “Ratuko” seniūnė K. Pauliu- 
kevičiūtė. “Ratuko” mergaitės su
kaktuvininkui pašoko “Gėlių šokį’ 
ir kiekviena įteikė po gėlę. Jos taip
gi atliko Alinos Griniuvienės pa
ruoštą dailiojo žodžio, dainos ir poe
zijos pynę “žemaičių žemė”. Eglė 
Juodvalkytė programą papildė V. 
Mykolaičio - Putino ir V. Mačernio 
eilėraščiais, sol. M. Simaniūkštytė- 
Panse — lietuvių liaudies daino
mis bei mūsų kompozitorių kūri
niais. “Ratukas” pašoko keletą tau
tinių šokių.



Kun. Bruno Markaitis, SJ, su Los Angeles miesto burmistru Bradley, kuris 
didžiai vertina mūsų tautiečio muzikinę kūrybą. Pastarasis garsėja savo 
kompozicijomis, koncertais, raštais bei straipsniais amerikiečių visuomenėje

Dailės paroda Čikagoje
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Vasario 16 dailės parodoje 
Čikagoje dalyvavo 23 vietos lie
tuviai dailininkai su 39 darbais. 
Ji buvo surengta vasario 4-18 d. 
d. Jaunimo Centre, M. K. Čiur
lionio Galerijoj. Ją organizavo 
tos galerijos direkcija: dr. Ma
rija Gaižutienė, Petras Aleksa, 
Marija Ambrozaitienė, Henri
kas Blyskis ir Janina Kinkie- 
nė. Vertintojų komisiją sudarė: 
Don Baum, Roosevelto univer
siteto meno dep-to direktorius, 
Ill. Arts Council narys ir meno 
kritikas, dail. Janina Marks ir 
dail. Vytautas O. Virkau.

I premija (Lietuvių Fondo) 
paskirta Vladui Žiliui, neseniai 
atvykusiam ir okup. Lietuvos, 
už aliejinės tapybos kūrini. Jo 
stilių ir dvasią galima būtų 
Įterpti į dail. Varnelio, Virkau 
ir Sodeikienės tapybinę grupę. 
Dail. žibaus kūryba technikos 
ir spalvų atžvilgiu yra erdvės 
topografija, kuria žavisi metafi
zikai, muzikai ir tolimųjų erd
vių mėgėjai. Spalvos skaidrios, 
žavingos. Tapybos technika pre
ciziška, kaip dail. Varnelio. Jo
je nerasi nei žemės kvapo, nei 
aksomo tekstūros. Kaikur Įterp
ti kontrastingi spalvų elemen
tai ar simbolinės formos objek
tai, sakytume, yra “pop” meno 
srovės išdaigos, kurios ateity
je greičiausiai išnyks iš jo tapy
bos lauko.

II premija (M. K. Čiurlionio 
Galerijos) paskirta Audronei 
Ambrozaitytei už ofortą “Nak
ties vizija”. Paveikslas nedidelis 
— kelių sprindžių, atliktas 
kruopščiai, patrauklus spalvo
mis ir plonybėmis. Vandenyje 
plaukioja ryklinės pabaisos, o 
kranto horizonte — sparnuotų 
dramblių porelė, kuriai roman
są rengiasi sutrukdyti įtemptas 
nuogalio lankas.

III premija (JAV LB, mece
natas R. Genčius) paskirta Van
dai Balukienei už tris akrilika 
ant lino lietuviško rašto pa
veikslus, kurie sudaro trispal
vės kombinaciją. Būtų viskas 
gerai, jei tie būtų nupiešti ori
ginaliai, bet ne nuspalvinti ant 
jau išaustos drobės. Įspūdis ge
ras, bet reikėtų pagalvoti apie 
tos technikos vertę.

Tapybai atstovavo keli daili
ninkai. Arvydas Algminas pasi
rodė su paveikslu “Prieš tvaną” 
(aliejus). Įdomus, žiūrovą per
kelia į romantinį, spalvomis pa
vaizduotą pasaulį. Anthony- 
Cooper atėjo su impresionisti
niais peizažais — “Čikaga”, 
“Raudonos ir mėlynos burės 
Belmonto uoste”. Povilas Kes- 
niūnas išstatė “Užgintą vaisių”, 
bet pavėjui riedančių matėsi vi
sa virtinė. Seselė kazimierietė 

■ Mercedes kūriniu “Išlaisvini
mas” atstovavo grynajam ab
straktui. Metafizinių tendenci
jų, logiškas ir originalus. Jad
vyga Paukštienė ir jos “žydin
tys Čikagos medžiai” rodė, kad 
kūrėja nestovi vietoje. Tapybos 
ekspresija ir gyva spalva tei
kia jos kūrybai vydūniško gy
vastingumo. Juozo Pautieniaus 
“Pavasaris mieste” — tai daili
ninko amžinojo pavasario — 
dvasios būsena. Tadas Sparkis 
su mažyčiu fragmentu “Vasa
ra” žiūrovą akimirkai perkėlė į 
ramų pamiškės kampelį. Irena 
Šimkienė parodė žavų plotinės 
technikos impresionizmą (“Mer
gaitė gėlėse”, akrilika).

Buvo ir skulptūros atstovų. 
Ramojus Mozoliauskas pasirodė 
su kūriniu “Paukščiai” (plie
nas). Dviejų gan didelių paukš
čių porinis skrydis. Tai pažy
mėtinas tos parodos rodinys. 
Gaila, kad jis darė įspūdį, lyg 

būtų numestas ant grindų. Rei
kia priminti parodų tvarkyto
jams, kad tuo atveju, kai ne
randama tinkamos pakylos, ga
lima grindų plotą išskirti, jį 
nudažant nuplaunamais dažais. 
Jurgis Daugvila pabandė išdro
žinėti liaudies ornamentais nor
malaus dydžio kraičio skrynią. 
Tai didelis ir daug valandų pa
reikalavęs darbas. Tobulesnių 
proporcijų ir aplamai lietuvių 
liaudies meno lygiui išlaikyti 
reikėtų tą sritį giliau pastudi
juoti. Petras Aleksa dalyvavo 
su dviem miniatiūriniais dar
bais: “Kompozicija — opozici
ja”, akrilika ant kartono, ir 
“Kengūrų teismas” (akrilika 
ant medžio), šie rankdarbiai 
tikrai būtų įdomūs pedagogi
niams Montessori tikslams. Jo
nas šalna įdomiai apipavidalino 
šaknies atplaišą, pavadindamas 
ją “Šventoji ugnis”.

D. R. M. parodė tris rankdar
bius: “Antklodė” — siutinę me
džiaga, “Figūra I”— mišri konst
rukcija ir “Sapnas” ■—- siūtinė 
medžiaga, akrilika. Galbūt šie 
rūdiniai, kaip eksperimentai, 
tiktų mergaičių mokyklos audi
torijai.

Moterys grafikės parodė tik
rą pažangą ir pajėgumą toje 
srityje. Dalia Ancevičienė da
lyvavo su dviem lino raižiniais 
— “Erdvių gėlės” ir “Moteris”, 
Magdalena Stankūnienė — su 
medžio raižiniu “Sodinimas pa
vasarį”, Vera švabienė — su 
“Jauna šeima” (medžio raiži
nys) ir “Lietuvos laukuose” (li
no raižinys), Giedrė žumbakie- 
nė su trimis ofortais — “Mar- 
moro sapnas”, “Kylantis vėjas” 
ir “Gilus sapnas”. Vilija A. Ei- 
vaitė pasirodė su 3-mis darbais 
“Kompozicija” (litografija) “X” 
ir “Z” (serigrafija). Mikalojus 
Ivanauskas dalyvavo su “Lie
tuvos golgota” ir “Pilėnais” — 
(foto grafikos) “šviesa iš švie
sos” (light of light) naujovėmis. 
Apie jo kūrinius Čikagos “Bell” 
b-nės meno kuratorius taip at
siliepė: “Ivanauskas pašalino tą 
juodąją liniją, kurią mes taip 
ilgai įsivaizdavome kaip ski
riančią fotografiją nuo grafi
kos. Vieni jo darbų aspektai 
įeina į fotografijos sritį, kiti gi 
didele dalimi priklauso nuo 
ranka vedžiojamos technikos 
(vaizdo piešimas), kuri daugiau 
yra susijusi su grynu kūrybiniu 
menu.” V. Eivaitės daug kant
rybės ir kontrolės reikalaujanti 
serigrafija yra abstraktinės 
minties švelnių atspalvių kom
pozicijos. Jos pajėgumą įvertino 
“The Art Institute of Chicago”, 
priimdamas paveikslą “Tuxedo 
Row” į metinę Čikagos ir apy
linkių “76” parodą, į kurią pa
teko iš keleto tūkstančių tik 200 
dailininkų.

Aplamai, Vasario 16 paroda 
Čikagoje buvo teigiamas įna
šas į kultūrinį mūsų gyvenimą.

Organizuojant Vasario 16 ir 
kitas kolektyvines parodas, rei
kėtų laikytis tų pačių principų, 
kaip iki šiol: kviesti visus apy
linkės lietuvių dailininkus, o 
dėl nedalyvavusių nekelti pani
kos ir jiems nesilankstyti. Dar
bai turėtų būti priimami nese- 
nesni, kaip vienerių metų.

Papartis

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS
•«■*<>«•< >«■»<>«»< >«a»< >-«■»-<>

Istorinės pastabos mano kritikams
P. LELIS Lietuvos kariuomene. Dalyva- frontą. Visa ši kariuomenė tu-

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Eskadrono vadas nakvynei 

buvo apsistojęs viename dvare 
ir 1-mo būrio raitelius buvo iš
dėstęs apie dvarą savo apsau
gai. Taip mes visą naktį buvo
me parengties stovyje ir sau
gojome savo eskadrono vadą. 
Kur buvo nukreipti abu pėsti
ninkų sunkvežimiai ir pabūk
lai, nežinau. Ant rytojaus, neva 
sekėme lenkų raitelius, bet jų 
nepavijome ir daugiau nematė
me. Tik iš kaimų ir miestelių 
gyventojų, kurie buvo apiplėš
ti, gavome daug skundų ir prie
kaištų. Jų akyse buvom paže
minti už bailumą. Tas viskas 
įvyko tik dėl mūsų vadų bailu
mo, nes kariai, daugumoje sa
vanoriai, buvo drąsūs ir atsižy
mėję. Prajodinėję arklius, grį
žome į Ukmergę”, (šį aprašy
mą iš Tatarūno pasakojimo pa
ruošė vyr. psk. A. Grinius).

Petruitis ir Žukas buvo to
liau nuo to įvykio, tai jų aprašy
muose pridėta ir fantazijos — 
vieton dviejų lenkų eskadronų 
atsirado keturi pulkai ir vieton 
neturėtos savo kavalerijos atsi
rado 1-mas raitelių pulkas.

Nepriklausomybės kovose to
kiu epizodų buvo nevienas. Pa
našiai ir 1939-40 metais dėl mū
sų vadų bailumo nebuvo paleis
tas nė vienas šūvis, nors prieš 
tai vadai kalbėjo: neklausk, 
kiek priešų, tik klausk, kur jie 
yra. sĮc * *

Į pačius savo oponentų klau
simus ir samprotavimus atsaky
siu sutrumpintai. Pirmiausia K. 
Jankūnui. Apie kitas priežas
tis, kodėl 1939-40 m. mūsų ka
riuomenė nesipriešino, nera
šiau, nes tai būtų ilga istorija. 
Paminėjau tik svarbiausią prie
žastį, kad kariuomenė buvo 
silpna ir neparuošta priešintis. 
Tai patvirtino paskutiniame 
ministerių tarybos posėdyje 
(gavus sovietų ultimatumą) 
buvę kariuomenės vadai — 
Raštikis ir Vitkauskas.

Širvintų — Giedraičių kovo
se lenkų pajėgos buvo dvigubai 
didesnės — 4 pulkai prieš 2. Ne 
lenkai ėjo pas lietuvius prašyti 
sustabdyti kautynes pagal TS 
kontrolės komisijos reikala
vimą, bet Petruitis siuntė vyr. 
Itn. Butkevičių pas lenkų vadą 
gen. Baranovskį paliaubų reika
lu. Jei lenkams būtų reikėję, 
jie galėjo kita tiek kariuomenės 
atsiųsti į tą frontą. Lietuviai to 
negalėjo padaryti, nes visa ka
riuomenė jau buvo frontuose, o 
atsarginių dalinių neturėjo.

Sako Lelis sumenkinęs Vy
tautą Didįjį, priskirdamas Žal
girio mūšio laimėjimo nuopel
nus tik lenkams ir Jogailai... 
Mano rašinyje buvo parašyta: 
“Kryžiuočius 1410 m. sumušė 
jungtinė lietuvių ir lenkų ka
riuomenė. ..”

• * * *
J. Jakaitis su dauguma mano 

pastabų sutiko, bet iškėlė įdo
mų klausimą: ‘“Jei P. Lėlio ma
nymu Lietuvos kariuomenė 
buvo tokia silpna, tai gal jis 
malonėtų pasakyti kas ir kuo 
1919 m. Lietuvos kariuomenei 
padėjo bermontininkus ir bol
ševikus išvaryti iš savo terito
rijos”.

Į tą klausimą lengva atsa
kyti. Lietuvos kariuomenė. ber
montininkų iš Lietuvos neišva
rė, nes jie patys pasitraukė. 
Mūsų kariuomenė jų pasitrau
kimą sekė. Radviliškio — Šiau
lių rajone prasidėjusių kauty
nių sustabdymas buvo Lietuvai 
naudingas, nes išvengta dau
giau aukų. Bermontininkai bū
tų pasitraukę ir be tų kautynių, 
nes buvo jau sumušti Latvijoj. 
Jų pasitraukimas iš Latvijos ir 
Lietuvos buvo surištas su vo
kiečių pasitraukimu, priverstu 
Vakarų sąjungininkų. (Apie tai 
plačiau parašyta pik. Bironto 
knygoje “Bermontininkai” ir 
gen. Nisselio — “Vokiečių iš- 
kraustymas iš Pabaltės kraš
tų”).

Bolševikų išvarymas iš 
Lietuvos — ilgesnė istorija. 
Be vokiečių kariuomenės pagal
bos išvaryti juos iš Lietuvos bu
vo neįmanoma.

Beviltiškomis dienomis, kai 
M. Sleževičiaus vyriausybė per
sikėlė į Kauną, o vokiečiai ruo
šėsi jį palikti, sausio 10 d. vo
kiečių kareivis atnešė į “Met
ropolio” viešbutį M. Sleževičiui 
telegramą iš Berlyno: “Vokie
čių valdžia nusprendė Kauno 
nepalikti ir davė Įsakymą iš 
naujo užimti Radviliškį, Šiau
lius, Telšius, atstumiant bolše
vikus nuo Kaišiadorių — Rad
viliškio — Mažeikių geležinke
lio linijos į rytus, drauge su 

vimas Lietuvos kariuomenės 
yra viena pirmyn ėjimo sąly
gų”-

Vokiečiai pasiliko Kaune ir 
netrukus drauge su Lietuvos 
kariuomene pradėjo bolševikus 
stumti į rytus. Vokiečiai padė
jo išvaduoti Žemaitiją, Kauno 
sritį, Ukmergę, Panevėžį, bet 
toliau jie nėjo. Be to, vokiečiai 
davė lietuviams ginklus, amu
niciją ir 100 milijonų markių 
paskolą. Lietuvos kariuomenei 
užėmus Ukmergę ir Panevėžį, 
bolševikai, daug nesipriešinda
mi, traukėsi Daugpilio link. 
Per dvi savaites nuo Panevėžio 
užėmimo (gegužės 23 d.) lietu
vių batalijonai atsidūrė arti 
Dauguvos, bet prie Daugpilio 
bolševikai stipriai gynėsi ir lai
kė ten pririštą mūsų kariuome
nę 3 mėnesius, t. y. iki spalio 
mėn. vidurio.

* * • *
Kodėl bolševikai iš Lietuvos 

greit traukėsi?
Gegužės 22 d. vokiečiams vėl 

užėmus Rygą, atsipalaidavo iš 
ten latvių pulkai ir vietos vo
kiečių Landeswehr, kurį anglų 
karinė misija išskyrė iš von 
der Goltzo korpuso ir pasiuntė 
kartu su latviais į Daugpilio

"Kiškučio vardinės”
Stasys Džiugas jau yra pa

žįstamas mokyklinio amžiaus 
vaikams iš jo knygučių “Ketu
ri valdovai”, Neklaužados” ir 
“Kiškučio vardinės”. Jo eilėraš
čiai buvo spausdinami vaikų 
laikraštėly “Eglutė” ir įvairio
mis progomis deklamuojami 
mokyklose. “Kiškučio vardinės” 
pirmą kartą išvydo dienos švie
są 1953 m. Čikagoje. Pirmajai 
laidai pasibaigus, 1976 m. išėjo 
antroji laida.

Knygutėje, turinčioje 56 psl., 
yra 36 eilėraščiai. Jie suskirs
tyti į dvi dalis- — “Tėviškėlė
je” ir “Svetimųjų žemėj”. Pir
mosios dalies pavadinimą “Tė
viškėlėje” papildo Leonardo 
Žitkevičiaus eilėraščio posmelis 
ir iliustracija. Joje zuikutis ke
liauja akmenėliais nusėtu tėviš
kėlės keliu (“Jame taip miela 
ir šviesu”). Eilėraščiuose atsi
spindi tėviškės grožis nepriklau
somoje Lietuvoje. Čia sudėti 
eilėraščiai apie artoją, pieme
nėlį, gegutę, raudonviršį... Ei
lėraštyje “Tinginėlio brolis” 
paminėtas ir elementorius “Sa
kalėlis”, iš kurio tėvai ar sene
liai mokėsi.

Baisiai nemalonu
Kambary gyventi,

’ O prie “Sakalėlio” 
Dar gali pasenti.
Mesčiau “Sakalėlį” 
Tiesiai į pasuolį, 
Bet draugai sakys tuoj: 
— Tinginėlio brolis!

Antros dalies pavadinimą 
“Svetimųjų žemėj” papildo Vy
tės Nemunėlio eilėraščio pos
melis ir iliustracija. Joje du 
zuikučiai iš tolo žiūri į bran
gius tėvų namelius, fragmentą 
lietuviškos sodybos, be kurios 
negera (“o ten grandiniai žvan
ga aplaistyti krauju”). Eilėraš
čių nuotaikos skirtos gyvenan
tiems svetimųjų žemėje, tiems, 
kurie ką tik po karo paliko 
tėviškę, su kuria dar jungė šil
ti, neseniai išgyventi prisimini
mai. Juose atsispindi ilgesys 
gimtojo krašto, troškimas su
grįžti i laisvą kraštą.

Pasakykit, debesėliai, 
Iš aukštos mėlynės, 
Kur jūs skrendat, ar nerandat, 
Kaip ir aš, tėvynės? ...

ATSIŲSTA

Benvenutas Ramanauskas, OFM, 
BROLIAI PRADĖKIM. 750 metų 
sukaktį nuo šv. Pranciškaus mirties 
minint. Kalbą peržiūrėjo Leonardas 
Žitkevičius. Išleido ir spaudė 1976 
m. Tėvų pranciškonų spaustuvė, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA. 272 psl. minkštais virše
liais. Kaina nepažymėta.

VARPAS nr. 14, 1976 m. Knygos 
formato žurnalas, leidžiamas Varpi
ninkų Filisterių Draugijos, redaguo
jamas Antano Kučio. Administruoja 
Titas Briškaitis, 1214 N. 16 Avė., 
Melrose Park, Ill. 60160, USA.

LIETUVIŲ DIENOS nr. 1, 1977 m. 
sausis. A. F. Skiriaus leidžiamas mė
nesinis žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA.

AIDAI nr. 10 (295-310), 1976 m. 
gruodis. Mėnesinis kultūros žurna
las, redaguojamas dr. J. Girniaus. 
Literatūros apžvalgų ir techninis re
daktorius — L. Andriekus, OFM. 
Leidėjai — Tėvai pranciškonai. Gau
namas pas administratorių B. Rama
nauską, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207, USA. 

rėjo apie 30.000 karių. Iš pie
tų pusės artinosi prie Daugpilio 
lenkų gen. Rydz-Smigly 20.000 
brigada. Bolševikams grėsė ap
supimas, ir jie turėjo palikti 
ne tik lietuvių frontą, bet ir 
Daugpilį, kurį latviai užėmė 
1920 m. sausio 3 d.

Į J. Jakaičio klausimą galima 
taip atsakyti: palanki karinė 
konjunktūra padėjo silpnai 
Lietuvos kariuomenei išvaryti 
bolševikus iš savo teritorijos.

Mūsų kariuomenė nebuvo 
stipri nei 1919 m., nei 1939 m., 
nes nebuvo pakankamai apgink
luota (neturėjo sunkiųjų tankų, 
didelių bombonešių ir naikintu
vu). Turėtos mažos tanketės ir 
“Anbo” lėktuvėliai nedaug ką 
galėjo padėti.

Lietuvos vyriausybė neskyrė 
stambių sumų apsiginklavimui, 
nors kariuomenės vadai nuolat 
reikalavo. Būdingas min. pirm. 
J. Tūbelio pasakymas pik. V. 
Šliogeriui: “Tu, kaip ekonomis
tas, pasakyk man, argi mes, 
nusipirkę tuos ginklus, kaip no
ri kariuomenės vadovybė, galė
sime apsiginti nuo bet kurio 
mūsų didžiojo kaimyno? Ne
bent tik su Latvija, jei prireik
tų, galėtume pasigrumti.. .”

Neatsakė debesėliai —
Skrido ir nuskrido:
Gal jie savo, gal ir mano 
Tėviškę išvydo.

(Debesėliai, 50 psl.)

Stasio Džiugo kūryboje vyrau
ja patriotinio, religinio ir gam
tinio motyvo eilėraščiai, kaikur 
ir humoristinio, kaip pvz. “Kiš
kučio vardinės”:

Šoka kiškis tripu, trepu, 
O kiškienė prie šalies: 
Jau arti sūnaus vardinės — 
Daug svečių į jas sukvies.
Atvežė meška pyrago 
Ir alaus dvi statines. 
Ūšim, gersim, šokinėsim 
Per žaliąsias Sekmines.

(20 psl.)

Eilėraščiai pasižymi puikiu 
formos valdymu, neperkrauti 
faktais nei vaizdais, subtilūs, 
skambūs, lengvo ir aiškaus rit
mo. Iš jų dvelkia ilgesys ir 
meilė tėvynei, kuri net sapnuo
se regima, žodynas pritaikytas 
vaikų amžiui. Eilėraščiai para
šyti su įsijautimu ir vaikų psi
chikos pažinimu. Autorius vaiz
džiai, meniškais vaizdais nuke
lia mažuosius skaitytojus į tėvų 
(ar senelių) gimtąjį kraštą ir 
įgalina pajusti to meto gyveni
mą bei nuotaikas. Knygutė la
vins vaikų kalbą, auklės jų es
tetinius jausmus, budins meilę 
gimtajam tėvų kraštui, kurio 
nėra matę. Ji vispusiškai ver
tinga mokyklinio amžiaus vai
kams.

Knygutės apipavidalinimas at
liktas meniškai. VI. Stančikaitės 
iliustracijos vertos dėmesio, jos 
yra augšto meninio lygio. Kiek
vienas puslapis iliustruotas, es
tetiškai išdėstytas. Visi eilėraš
čiai išspausdinti vidury, viršuti
nėje puslapių dalyje, kur juos 
puslankiu supa iliustracijos. Jos 
sukonkretina ir papildo turinį. 
Vaikai vaizduojami grakštūs, 
pilni gyvybės ir išraiškos. Iliust
racijose yra ir tautinių motyvų.

A. Abr.
Stasys Džiugas, KIŠKUČIO VAR
DINĖS. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Antroji laida, 1976 
m. Iliustravo VI. Stančikaitė. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė, 
4545 West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629, USA.

PAMINĖTI

AIDAI, 1977 m. 1 nr. Jame pa
teikta 1976 m. lietuvių išeivijos veik
los suvestinė; Paulius Jatulis rašo 
apie naujai Vatikane rastą slaptą 
vysk. M. Valančiaus laišką; Stasys 
Barzdukas pasakoja savo nueito gy
venimo kelią; P. Vytenis, remdama
sis naujais duomenimis, rašo apie 
partizanų vado Juozo Lukšos - Dau
manto - Skirmunto odisėją, kurioje 
atskleidžia visuomenei daug nežino
mų faktų. Poezijos pateikia K. Bra- 
dūnas ir Jolanta Malerytė. J. Pušis 
duoda trumpą vaizdelį “Ateizmo sa
vaitė Lietuvos mokykloje”. Yra kro
nikiniai skyriai, recenzijos, K. Sklė- 
riaus iliustracijos, žurnalą redaguo
ja dr. J. Girnius ir kun. L. Andrie
kus, OFM (361 Highland Blvd., Bro
oklyn, N.Y. 11207, USA). Metinė 
prenumerata — $15.

1977 M. KALENDORIUS su nuplė
šiamais mėnesiniais lapeliais. Pa
grindinį lapą puošia spalvotas dail. 
Telesforo Valiaus piešinys “Pasku
tinis rytas B-XXIX” Išleido Toronto 
Lietuvių Kredito Kooperatyvas “Pa
rama”, 1573 Bloor St. W„ Toronto, 
Ontario, Canada M6P 1A6.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS 1976 m. premiją paskirs vertin
tojų komisija, kurią sudarė Aušra 
Jurašienė, Pranas Naujokaitis, Ali
na Stankienė, Vytautas Volertas ir 
Leonardas Žitkevičius.

POETO TOMO VENCLOVOS lite
ratūros vakarą kovo 5 d. Niujorke, 
Kultūros Židinio salėje, surengė Lie
tuvių Rašytojų Draugija. Svečią 
sveikino LR Draugijos pirm. L. And- 
riekus, OFM, gen. konsulas A. Si
mutis ir JAV LB Niujorko apygar
dos pirm. A. Vakselis. Dail. V. 
Krištolaitytė jam prisegė baltą gvaz
diką. Šaulių kuopos vardu K. Bač- 
kauskas įteikė E. Juciūtės knygą “Pė
dos mirties zonoje”. LR Draugijos 
valdybos narys A. Landsbergis api
būdino T. Venclovos atliktus verti
mus, jo filosofinį pasaulį, skaitė vie
ną jo eilėraštį lietuviškai ir išverstą 
anglų kalbom Savo vertimus ir eilė
raščius deklamavo pats T. Venclova, 
nes juos moka atmintinai. Jis taipgi 
aiškino simbolių bei alegorijų jieš- 
kojimą tiek vertimuose, tiek savo ei
lėraščiuose, nes tik tokiu būdu įma
noma atskleisti Lietuvos padėtį. Po 
to atsakinėjo į dalyvių klausimus, 
liečiančius dabartinį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyvenimą. Vakaras 
užbaigtas E. Mickeliūnienės sureng
tomis vaišėmis.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ SĄJUNGOS valdybą Čikago
je sudaro: pirm. Mikalojus Ivanaus
kas, sekr. Mikas Šileikis, ižd. Barbo
ra Morkūnienė. Remiantis A. Kezio,
SJ, redaguotu albumu “Lietuvis dai
lininkas išeivijoje”, šiai organizaci
jai'priklauso dailininkai: A. Cooper- 
Skupas, J. Dagys, M. Ivanauskas, Č. 
Janusas, J. Juodis, A. Kairys, E. 
Krasauskas, L. Labokienė, M. Lauri
navičienė, seselė M. Mercedes, J. 
Paukštienė, J. Pautienius, A. Petri- 
konis, S. Plechavičienė, A. Rūkštelė, 
M. Stankūnienė, M. Šileikis, L. Šla
pelienė, J. Tirčys, V. Vaičaitis, V. 
Vaitiekūnas, E. Valaitis, A. Varnas 
ir V. Vijeikis.

TAUTINIUOSE LIETUVIŲ NA
MUOSE Čikagoje šimtajam poeto Os
karo Milašiaus gimtadieniui skirtą 
popietę surengė Lietuvių Moterų Fe
deracijos Čikagos klubas, vadovau
jamas pirm. M. Marcinienės, ir TL 
Namai. Paskaitininke buvo pakvies
ta žymioji aktorė ir rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė. Su pastarosios šakota 
veikla popietės dalyvius supažindino 
A. Pavilčiūtė. B. Pūkelevičiūtė, kal
bėdama apie O. Milašiaus gyvenimą, 
iliustracijai naudojo jo raštų ištrau
kas bei eilėraščių posmus, išryškino 
jo kelią nuo skeptiko iki karšto ka
taliko. Nors O. Milašius lietuvių kal
bos nemokėjo, bet save laikė lietu
viu, vertė į prancūzų kalbą mūsų 
liaudies pasakas bei dainas, remda
masis vokiškais vertimais. Pasakų 
veikėjams jis palikdavo lietuviškus 
jų vardus. Lietuvai yra daug padė
jęs kaip jos atstovas Prancūzijoje. 
Už nuopelnus jam buvo paskirta 
valstybinė Lietuvos pensija, o Kau
no universitetas suteikė garbės dok
toratą. Pilną O. Milšiaus raštų rinki
nį sudaro 11 tomų. Paryžiuje yra 
įsteigta jo vardo draugija, kuri ir 
dabar rūpinasi jo palikimo garsini
mu. Mirė ir palaidotas Fontaineb
leau vietovėje, kur viena aikštė yra 
pavadinta jo vardu. Popietę B. Pū
kelevičiūtė užbaigė O. Milašiaus 
“Rugsėjo simfonijų” deklamacijo
mis, talentingu dramos “Miguel 
Manara” ištraukų pateikimu, šiuos 
kūrinius meistriškai yra išvertęs ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis.

BOSTONO LIETUVIUS balandžio 
30 d. aplankys Kanados lietuvių te
atras “Aukuras”, vadovaujamas rež. 
E. Dauguvietytės-Kudabienės iš Ha
miltono, Ont. Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje bus suvaidinta lyrinė tri
jų veiksmų Balio Sruogos drama 
“Pavasario giesmė”, režisuota pačios 
teatro vadovės. Vaidmenis yra pa
ruošę aktoriai — D. Jonikaitė, A. 
Ulbinas, A. Stanevičius, K. Kalvai
tis, I. Kudabaitė, L. Kalvaitytė ir I. 
Kažemėkaitė. Pažymėtina, kad “Pa
vasario giesme” gegužės 20 d. bus 
pradėtas IV lietuvių teatro festiva
lis Toronte. Hamiltoniečių teatrą 
Bostonan pakvietė ateitininkai.

ČIKAGOS DAILĖS INSTITUTE 
įvykusioje metinėje šio miesto bei 
apylinkės dailininkų parodoje buvo 
ir pora lietuvių dailininkų kūrinių: 
Juozo Mieliulio “Erdvės kompozici
ja”, Vilijos A. Eivaitės “Tuxedo 
Row”. Iš kelių tūkstančių parodai at
siųstų darbų buvo atrinkta tik 200.

CHARLES BRONSON, pagarsėjęs 
filmų bei televizijos aktorius, pasku
tiniuoju metu susilaukė dėmesio ry
šium su vienuoliktuoju filmu “From 
Noon Till Three”, kuriame vaidina 
jis kartu su žmona. Kanados televi
zijos savaitinis kataloginis leidinys 
“tv hebdo” (prancūzų k.) 1977 m. 30 
nr. išspausdino Noemia Young ra
šinį “Kietas romantikas” apie Ch. 
Bronsoną. Jame rašoma, kad tai lie
tuvių kilmės aktorius pavarde Bun- 
chinsky (Bučinskas?, Red.), gimęs 
1921 m. lapkričio 3 d. Pensilvanijo
je. Tarnavęs kariuomenėje, dirbęs 
statybos darbininku, kepėju, virėju, 
šoferiu. Susidomėjęs filmų sritimi, 
rado kelią į tarptautines platybes. 
Vedęs anglę Jill Ireland. Turi 6 
vaikus 5-22 m. amžiaus iš buvusių 
santuokų ir dabartinės. Prie rašinio 
pridėtos kelios nuotraukos. Jo nuo
trauka papuoštas ir leidinio viršelis.

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS BIB
LIOTEKA kovo 3 d. vilniečiams su
rengė kompoz. Stasio Šimkaus devy
niasdešimtojo gimtadienio minėji
mą. Jo gyvenimo bei kūrybos kelią 
nušvietė muzikologė O. Narbutienė. 
Prisiminimais dalijosi: akloji sol. B. 
Grincevičiūtė, klaipėdietis choro di
rigentas A. Grudzinskas, Vilniaus 
konservatorijos docentas J. Motie- 
kaitis, operos dirigentas R. Geniu
šas, kompoz. prof. K. Kaveckas, Lie
tuvos operos veteranai — bosas A. 
Kučingis ir baritonas A. Sodeika. S. 
Šimkaus dainų programą atliko so
listai B. Grincevičiūtė, A. Kučingis, 
jaunosios kartos solistai G. Pamakš- 
tys ir A. Daunoras su pianistės H. 
Znaidzilauskaitės palyda. Renginį 
papildė bibliotekoje surengta S. Šim
kaus atminimui skirta paroda. Pana
šus minėjimas įvyko ir Klaipėdoje, 
su kuria yra glaudžiai susijusi peda
goginė ir muzikinė S. Šimkaus 
veikla.

ŠIAURĖS KAUKAZO MIESTUO
SE gastroliavo styginis Vilniaus 
kvartetas — A. Vainiūnaitė, P. Kun- 
ca, D. Katkus ir A. Vasiliauskas, 
tarptautinio konkurso Lieže laurea
tai. Išvykos repertuaran jie buvo 
įtraukę P. Čaikovskio, D. Šostakovi- 
čiaus, L. Beethoveno, J. Haydno, M.
K. Čiurlionio ir O. Balakausko kūri
nius.

SOPRANAS REGINA MACIŪTĖ, 
Vilniaus filharmonijos solistė, M. 
Glinkos konkurso laureatė, savo re
čitalius surengė Vilniuje, Panevėžy
je ir Druskininkuose. Su pianistu 
Ch. Potašinsku ji atliko S. Rachma- 
ninovo romansus, operų arijas, ke
letą lietuvių kompozitorių kūrinių.

ŠIAULIŲ KULTŪROS RŪMUOSE 
surengtas respublikinis choreografi
nių grupių konkursas “Pora už po
ros” truko net tris dienas. Jame susi
tiko penkių zonų laimėtojai — 70 
grupių, turinčių apie 2.000 šokėjų. 
Kaimo šokėjų grupėje šilčiausiai bu
vo sutikti Mažeikių rajono Sedos kul
tūros namų ir Kauno rajono A. Kve
daro miškų ūkio technikumo savi
veiklininkai, rajoninės priklausomy
bės miestų — Rietavo kultūros na
mų ir Pabradės skaičiavimo prietai
sų gamyklos “Modulis” šokėjai. 
Vyresnio amžiaus šokėjų kategorijo
je išsiskyrė šakių kultūros rūmų bei 
šio rajono Ginkūnų kultūros namų 
atstovai, šiauliečių prizą už geriau
siai panaudotą etnografinę medžiagą 
laimėjo senieji Pasvalio rajono Jo
niškėlio eksperimentinio ūkio šokė
jai. Nugalėtojų eilėse taipgi minimi 
Plungės kultūros namų, Tauragės 
skaičiavimo mašinų dalių gamyklos, 
Klaipėdos jūrų prekybos uosto klu
bo ir Šiaulių televizorių gamyklos 
saviveiklininkai. Pavyzdinių kolek
tyvų grupėje pagrindinė kova vyko 
tarp Kauno žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto “Rasos” šokėjų 
ir plungiečių “Suvartuko”.

KLAIPĖDOS ZONOS KINO MĖ
GĖJŲ FESTIVALYJE geriausiu vai
dybiniu filmu buvo pripažintas 
“Šventas naivumas”, sukurtas Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos sky
riaus atstovo E. Janeliausko. Doku
mentinių filmų varžybas taip pat lai
mėjo ši institucija, joms pateikusi 
savo kūrinį “Vargonai”. Kiti festiva
lio laureatai — priekuliečiai S. Jan
kus ir G. Sabūnas, Lietuvos žem
dirbystės instituto Vėžaičių skyriaus 
rež. V. Ežerinskas ir klaipėdiškiai 41- 
sios profesinės technikos mokyklos 
saviveiklininkai.

L. BEETHOVENO KONCERTŲ 
CIKLAS, skirtas šio kompozitoriaus 
150-tosioms mirties metinėms, buvo 
pradėtas Vilniaus filharmonijoje vo- 
kaliniu-simfoniniu kūriniu “Missa 
solemnis”. Šias “Iškilmingąsias Mi
šias” atliko J. Domarko diriguoja
mas Kauno choras, simfoninis filhar
monijos orkestras, Vilniaus operos 
solistai — mezzo-sopranas N. Am
brazaitytė, bosas V. Kuprys, mask
viečiai solistai T. Sterling ir R. Lisi- 
cianas. Sukaktuviniai L. Beethoveno 
kūrinių koncertai taipgi rengiami 
Kaune, Klaipėdoje bei kituose Lie
tuvos miestuose. Atlikėjų eilėse mi
nimi styginiai Vilniaus ir Lietuvos 
kvartetai, menininkai iš užsienio.

AUKSO MEDALĮ tarptautinėje 
nuotraukų parodoje “Fotomarina-76” 
Odesoje laimėjo kaunietis Povilas 
Karpavičius, Lietuvos žemės ūkio 
akademijos visuomeninių profesijų 
fakulteto fotožurnalistikos dėstyto
jas. Premija jam paskirta už spalvo
tą nuotrauką “Įžymus žvejas”, kuri 
polichromijos būdu buvo pagaminta 
iš juodo-balto negatyvo. Šioje nuo
traukoje, vienintelėje tokios techni
kos visoje parodoje, P. Karpavičius 
įamžino seną Rusnės šveją E. Jurgi- 
naitį. Juodų - baltų nuotraukų gru
pėje vertintojai aukso medalį pasky
rė. japonui J. Jokojamai už fotogra
fiją “Žvejas”.

FOTOGRAFIJOS MENO DRAUGI
JOS salone Vilniuje vilniečiams bu
vo sudaryta proga susipažinti su de
šimties žymiausių pasaulio fotome
nininkų darbais. Joje buvo išstatytos 
nuotraukos fotografų: rumuno S. 
Barbu, amerikiečio H. Šulio, austro
L. Vranos, vengro I. Toto, argenti- 
niečio P. L. Roatos, italo R. Kambi, 
japono K. Kondo, ispano F. Alie- 
gos, lenko A. Krynickio ir V. Vokie
tijos atstovo A. B. Vados.

'V. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO, ONT. M6R 1 X6

(prie Bloor St. W., priešais "Towers" aikštę)

MISSISSAUGA, Cawthra Rd. — Delkus Cresc., naujos statybos, 7 
kambariai, 4 miegamieji, du gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvi
gubas garažas, didelis kiemas. Įmokėti $6.000.
PARKSIDE DR. — GARDEN AVE., 7 kambarių namas, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, įrengtas rūsys. Įmokėti $5.000.
SUNNYSIDE — WRIGHT AVE., atskiras namas, 9 kambariai, 3 vir
tuvės, 3 prausyklos, vieta dviem garažam. Naujai atremontuotas. 
Įmokėti $10.000.
PACIFIC — ANNETTE, 8 kambarių namas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 
ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $7.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD., atskiras mūrinis namas, 10 
kambariu, 3 virtuvės, 3 prausyklos, garažas. Prašo $58.900, įmokėti 
$8.000.
HWY Nr. 2 — COLBORNE, maždaug 90 mylių į rytus nuo Toronto, 
apynaujis pastatas, mūrinis, 8 dideli kambariai ir 3 akrai gražios 
žemės arti Ontario ežero. Prašo $38,500 su $6-7,000 įmokėjimu. Geras 
pirkinys.
HAMILTONE, Kenilworth gatvė, 20 kambarių (4 butai), atskiras, 
mūrinis namas, visą laiką išnuomotas. Prašo $59.000 su $10.000 
įmokėjimu.

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

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 PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

S?HCi°l!»9e st- Tor°nto' Ont • Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 1T milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais ]0-3 H term, indėlius 1 metų. ...........9%

Antradieniais
E pensijų ir namų s-tas 
E taupomąsias s-tas

............ 9%
7’/2%

Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =
D . .. . . q = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 == asmenines 9'/i%
Seštadieniafs 9-1 — nek'iln. turto 91/2%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E investacines ............... 101/2%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

Simona televisionr Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

PATVARIAUSIOS PADANGOS — 

MICHELIN
Kiekvienoje MICHELIN padangoje yra įdėta 
speciali plieninio stiprumo medžiaga, kuri 
užtikrina saugumą, patvarumą ir benzino tau* 
pumą. Tuo MICHELIN padangos yra ypatin
gai garsios. Jos pradėtos gaminti prieš ketvirtį 
šimtmečio ir yra nepamainomos.

A uteri t e Šutus
and SERVICE

1636 Dundas St. W. Telefonas 531-1305

ir Bloor Autorite Garage, ,^96 _Br°ck. įv.® .° 7 (tarp Dundas ir College)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. Savininkas
• Visi automobilių mechaniniai taisymai. FRANK PETTIT

Juozas Eimis Ramas,

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

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881
District Manager of Canadian Premier Life

RADIO AND TV
< til SALES AND SERVICE

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

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Augščiausioje Sovietų Sąjungos 

krepšinio lygoje žaidžia dvi Lietuvos 
vyrų komandos — Kauno “Žalgiris” 
ir Vilniaus “Statyba”. Baigiant II 
pirmenybių ratą, geriausiai pasiro
dė žalgiriečiai, užimdami VI vietą. 
Lygos pirmenybėse dalyvauja 13 
krepšininkų komandų. Pirmųjų še
šių vietų laimėtojai dabar turės tar
pusavio žaidynes dėl premijų, o ki
tos komandos kovos dėl teisės pasi
likti augščiausioje lygoje. Pavojus 
būti perkeltai į žemesnę lygą gre
sia “Statybai”, kuri pirmenybių len
telėje yra tik XI vietoje. “Žalgiris” 
Kaune pralaimėjo susitikimą su 
Minsko RTI krepšininkais 92:96, 
nors pirmą kėlinį buvo laimėjęs 53: 
50. Dėl šio pralaimėjimo buvo kilęs 
pavojus, kad VI vieta gali tekti Ta
lino “Kalevui”. Žalgiriečius išgelbė
jo paskutinės II rato rungtynės su 
Tbilisio dinamiečiais, laimėtos 105: 
116. Prieškariniais laikais Lietuva 
yra buvusi Europos krepšinio čem- 
pijone, neblogai pasirodydavo ir 
Latvija su Estija. Dabar baltiečių 
komandas pralenkia: karinis Mask
vos CASK klubas, Maskvos “Dina
mo”, Kievo “Strojitelis”, Leningra
do “Spartakas”.

Klaipėdoje varžėsi 75 pajėgiausi 
jaunieji Lietuvos šachmatininkai 
šveicariška septynių ratų sistema. 
Vaikinų grupės čempijonu tapo 
plungietis V. Majorovas, tik vieną 
partiją sužaidęs lygiomis, o visas 
kitas laimėjęs. II v. su 6 taškais te
ko kauniečiui V. Einoriui, III su 5,5 
taško — panevėžiečiui D. Jakimavi
čiui. Vilnietis V. žilka taip pat buvo 
surinkęs 6,5 taško. Merginų grupė
je stipriausia buvo panevėžietė A. 
Stanislovaitytė su penkiom perga
lėm ir dviem lygiosiom. Nuo jos tik 
vienu tašku atsiliko keturios šach
matininkės: panevėžietės J. Budrai- 
tytė, V. Taraškevičiūtė, vilnietė R. 
Nasvyrovaitė ir kaunietė M. Arlaus
kaitė. Pagal koeficientų lentelės ro
diklius II v. pripažinta J. Budrai- 
tytei, III — R. Nasvyrovaitei. Ko
mandinėse varžybose I v. laimėjo 
vilniečiai šachmatininkai, II — kau
niečiai, III — panevėžiečiai, IV — 
šiauliečiai, V — klaipėdiečiai.

Lietuvos stalo teniso taurės var
žybose stipriausios buvo “Darbo re
zervų” moterų ir “Maisto” vyrų ko
mandos. Geriausio tenisininko vardą 
išsikovojo kaunietis E. Zakarianas, 
geriausios tenisininkės — vilnietė A. 
Skarulienė.

SALFAS ŽINIOS
Čikagoje kovo 19-20 d. d. lankėsi 

cv pirm. Pr. Berneckas ir tarėsi pa
saulio lietuvių sportinių žaidynių 
reikalais su sporto vadovais. Pasita
rime J. Centre dalyvavo: Vyt. Gry
bauskas, Z. Žiupsnys, J. Bagdonas, 
D. Prapuolenis, R. Korzonas, J. Izo- 
kaitis, A. Liškūnas, R. Dirvonis ir 
kt. J. Bagdonas ir D. Prapuolenis su
daro finansinį komitetą Čikagoje ir 
kviečia sporto bei visuomenės atsto
vus.

Kovo 20 d. Pr. Berneckas turėjo 
posėdį su PLB pirm. Br. Nainiu ir 
vicepirm. R. Kasparu. Posėdy daly
vavo ir sportininkai — Vyt. Gry
bauskas, D. Prapuolenis, R. Korzo
nas ir J. Bagdonas. Sekantis posėdis 
numatytas Toronte su dainų šventės 
ir PLB seimo rengėjais — KLB 
krašto valdybos atstovais.

Radijo valandėlė “Margutis” įre- 
kordavo pasikalbėjimą su ŠALFASS 
pirm. Pr. Bernecku. Čikagos visuo
menė buvo supažindinta su svarbes
niais darbais bei planais 1978 m. žai
dynių ruošoje.

ŠALFASS valdybos sudėtį papildė 
tinklinio vadovas Mindaugas Leknic- 
kas, kuris šiuo metu mokytojauja 
Toronte kanadiečių gimnazijoje. 
Centro valdyboje jis eis vicepirmi
ninko pareigas. Centro valdybai atė
jo į talką ir Sofija Kojelienė. Ji yra 
dirbusi “Europos Lietuvoje”. Šiuo 
metu dirba kanadiškoje įstaigoje.

VYČIO ŽINIOS
Britų Bendruomenės stalo teniso 

pirmenybės įvyko Guersney saloje. I 
v. moterų klasėje laimėjo Hong 
Kong, II — Anglija, III — Kanada. 
Ypatingai gerai žaidė Kanados mo
terys, kurios prieš pajėgią Anglijos 
komandą pralaimėjo tik 2:3. Žaidė: 
V. Nešukaitytė, R. Bonnerje, I. Cor
das, M. Domonkos.

Kviestinis CYO krepšinio turnyras 
įvyko kovo 18-19 d. d. Hamiltone. 
Dalyvavo 14 komandų iš Toronto, 
Hamiltono, Otavos ir kitur. Į šį tur
nyrą taip pat buvo pakviesti ir Vyčio 
jauniai C (14 m.). Vytiečiai pradėjo 
turnyrą labai nedrąsiai. Pirmose 
rungtynėse su Hamiltono CYO I ko
manda pralaimėjo pirmame puslai- 
kyje 8:29. Įsidrąsinę laimėjo H pus
lankyje 32:20. Rungtynes pralaimėjo 
40:49. Toliau žaisdami paguodos tur
nyre, nugalėję pajėgias komandas, 
kaip Londono Holy Cross 54:28 ir 
North York 48:43, pasiekė baigmi
nius žaidimus. Po kelių nesėkmių 
pralaimėjo Kitčenerio St. Francis 
komandai 39:43. Vyčio komandoje 
žaidė: A. Balsys 6, J. Grabauskas, V. 
Grabauskas 36, J. Karpis 58, R. Kar
pis 2, A. Saplys 9, A. Slapšys 18, P. 
Sukauskas 2, P. Tutlys 48.

Naujoji klubo valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Algis Eižinas, ižd. 
Jonas Nesukantis, admin. Vytautas 
Stočkus. Naujas klubo adresas: A. 
Eižinas, 272 A Evelyn Ave., Toron
to, Ont. M6P 2Z9. Valdybon yra pa
kviesti Andrius Klimas kaip sporto 
vadovas, Ramūnė Underytė — sek
retorė.

Mūsų rėmėjams — O. Pėteraičiui 
ir S. Grizickui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

mSPORTAS
MASKVA RUOŠIASI OLIMPIADAI

Maskvos olimpiada rusų akimis 
yra augštas jų pastangų įvertinimas. 
Nėra abejonės, kad jie stengsis viso
mis išgalėmis gerai pasirodyti. Vis- 
dėlto kylančios kainos ir kitos kliū
tys privertė kaikuriuos pradinius 
užsimojimus apkarpyti.

Nedaug Maskva turės rūpesčių su 
sportiniais pastatais bei įrengimais 
— viskas grupuosis Lužnikuose prie 
Maskvos upės, čia yra prieš 20 metų 
pastatytas Lenino stadijonas, talpi
nantis 103.000 žiūrovų. Jame įvyks 
atidarymo, uždarymo iškilmės ir 
daug sportinių varžybų. Pats stadi
jonas bus apdailintas. Be to, Maskvo
je bus pastatyta dar 11 naujų spor
tinių pastatų bei įrengimų.

Žymiai didesnį rūpestį sudaro sve
čių apgyvendinimas. Iš numatytų 
pastatų kol kas statomas tik 25 augš- 
tų prabangus viešbutis. Darbus vyk
do prancūzai, padedami jugoslavų 
darbininkų. Jame tilps 3642 lovos 
(rusų matas viešbučiams). Patys ru
sai Izmialovoje stato 10.000 lovų 
viešbučio kompleksą. Tai pusvalan
dis kelio požeminiu iki pagrindinio

stadijono Lužnikuose. Bet tai sudaro 
mažiau kaip pusę pažadėtų 30-40.- 
000 lovų. Maskvos apylinkėse dar 
bus Įrengtos stovyklavietės ir kito
kios apsistojimo vietos, tačiau olim
piniams svečiams vis dar bus ankšta.

Sudaryta 35 milijonų dol. televi
zijos sutartis su JAV NBC tinklu. 
Tačiau tikroji kaina už pasinaudo
jimą techniškais įrengimais, kaip 
televizijos ir radijo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Henrikas Juške
vičius tikisi, bus žymiai augštesnė. 
Manoma, kad ši kaina pakils iki 80 
mil. dolerių — trigubai daugiau ne
gu Montrealyje (25 mil. dol.). Rusai 
visa tai teisina padidėjusiais tech
niškais reikalavimais. Montrealyje 
užteko 9 spalvotų televizijos kana
lų, gi Maskvoje reikės 18, kad pa
tenkintų du bilijonus žiūrovų.

Sov. Sąjungos ryšių ministerija 
išleido pirmąją olimpinių ženklų se
riją. Tai ženklai su priemoka. Jų 
kainos, yra 4—2, 10—5 ir 16—6 ka
peikų. Pajamoms padidinti taip pat 
veiks “Sportloto” loterija, kurios 
lėšos bus skiriamos olimpiniams pa
statams. A. S.

Skautų veikla
• Balandžio 3 d., 11 v. r., skautų 

būkle renkasi visi vadovai-vės, kurie 
stovyklaus XV Romuvos stovykloj 
Sueiga labai svarbi, nes reikia ap
tarti daug nebeatidėliotinų dalykų ir 
sudaryti stovyklos vadovybę. Kvie
čiami ir tie, kurie stovyklauti nega
lės, bet gali prisidėti prie šios su
kaktuvinės stovyklos organizavimo. 
Stovyklausime rugpjūčio 6-20 d. d.

• Kovo 20 d. Kanados rajono va
deiva s. L. Kalinauskas, v. s. V. 
Skrinskas ir v. s. Č. Senkevičius lan
kėsi Hamiltono skautų-čių Kaziuko 
mugėj ir dalyvavo pasitarime su 
“Nemuno” tunto vadovais bei tėvų 
k-to atstovais. Ryšius su vadeiva pa
laikyti sutiko s. P. Enskaitis. Ta pro
ga torontiškiai vadovai aplankė nuo

latinį skautų rėmėją prel. dr. J. Ta- 
darauską, įteikdami jam v. s. P. Jur- 
gėlos knygą “Lietuviškoji skautija”.

• Balandžio 17 d., 11 v. r., skautų 
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadijų posėdis.

• Romuvos stovyklavietei paauko
jo Dresher - Barauskas draudimo 
agentūra $50, J. Trinkūnienė $10. 
Nuoširdi padėka.

• Jūrų skautai užjaučia E. Paškų, 
mirus seneliui.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 4 d., 7 v. v., muzikos studijo
je. Bus uniformų tvarkingumo var
žybos.

• Skautiškas ačiū ps. dr. A. Daili
dei už pašnekesį ir dovanas, č. S.

GARBENS
REAL ESTATE

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

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BERESFORD ■ BLOOR, atskira^ flk S ® kambariai per 2
augštu, pakeistas 'įį'A R. D U ” -- uYuaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėt.r
INDIAN RD., 19 kambarių, didelflk Sias, legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas š’tfį' D U ® - j^'Pas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis p A “ .“cin mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaSL.

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 stovyjė; 
garažas; įmokėti tik $10.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

| Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kategoriškai paneigė krašto ap
saugos min. B. Dansonas.

Toronto universitetas savo 
veiklos 150 metų sukaktį pami
nėjo specialiu rinktinių svečių 
priėmimu ir dešimties garbės 
doktoratų suteikimu. Pirmasis 
toki doktoratą gavo Kanados gu
bernatorius Jules Leger. Savo 
žodyje jis pabrėžė, kad šiuo 
doktoratu primenami artimi 
universiteto ryšiai su karaliene 
Elzbieta. Jis taipgi palietė ir 
Kanadą ištikusią politinę krizę, 
kuri liečia ne tik Kvebeką, 
bet ir Toronto universitetą, On
tario provinciją, visą šalį. Dok
toratų suteikimo iškilmėje daly
vavo apie 1.000 studentų bei 
universiteto absolventų. Tuo 
metu demonstravo reformų rei
kalaujanti grupė, kurios 130 na
rių sudaro studentai, universite
to personalo nariai ir visuome
nės atstovai. Jie pasisako prieš 
mokslapinigių padidinimą, pra
šokantį $100, ir daro išvadą, 
kad universitetas taps nepriei
namas neturtingų šeimų vai
kams.

Valstybinės radijo ir televizi
jos CBC bendrovės prancūziška
jam skyriui padarytus prosepa- 
ratistinių nuotaikų priekaištus 
pradės tirti Kanados radijo ir 
televizijos komisija, vadovauja
ma direktoriaus H. Boyle. Gavu
si įsakymą iš premjero P. E. 
Trudeau vyriausybės, ji jau 
sudarė specialų tyrėjų komite
tą, kurin pakviesti: Kanados ta
rybos pirmininkė G. Laing, 
Montrealio advokatė L. Martin- 
Cote, advokatas A. Golden. Prie 
jų prisijungs radijo ir televizi
jos komisijos pareigūnai — A. 
Cromier, N. Frye, J. Hebert. 
Komitetui vadovaus pats, minė
tosios komisijos direktorius H. 
Boyle. Didžiąją tyrėjų dalį su
daro prancūzų kilmės kanadie
čiai. Šia proga spaudoje pasiro
dė daug priekaištų CBC bendro
vei. Kritikai pabrėžia, kad CBC 
televizijos programos pagrindi
niuose Kanados miestuose susi
laukia mažiau žiūrovų už ameri
kietiškąsias, nors kasmet valsty
biniam Kanados radijo ir tele
vizijos tinklui išleidžiama dide
lė suma dolerių, šiais biudžeti
niais metais CBC bendrovė iš 
valdžios iždo yra gavusi $467 
milijonus. Dažnai CBC televizi
jos stotis žiūrovų skaičiumi pra
lenkia privataus CTV tinklo sto
tys, operuojamos su labai mažu 
kapitalu. Dėlto pasigirsta balsų, 
siūlančių parduoti valstybinę 
CBC bendrovę ir sustabdyti pi
nigų švaistymą iš mokesčių mo
kėtojų kišenės. JAV yra trys 
privatūs televizijos ir radijo 
tinklai, kurie, reikalui esant, 
perduoda su vyriausybe susie
tas viešojo pobūdžio programas 
be finansinės valdžios paramos.

įvykiai J
Premjeras P. E. Trudeau sa

vaitinėje spaudos konferencijo
je perspėjo Kvebeką nedaryti 
išsišokimų tarptautinėse konfe
rencijose. Čia jis turėjo galvoje 
du atvejus — Jungtinių Tautų 
vandens išteklių konferenciją 
Argentinoje ir švietimo reikalų 
konferenciją Belgijoje. Argenti
nos konferencijoje gamtinės 
Kvebeko apsaugos min. M. 
Leger prabilo ne Kanados, o tik 
šios provincijos vardu, ku
ri ateityje būsianti nepriklauso
ma. Belgijos konferencijoje da
lyvavęs Kvebeko švietimo min. 
J. Y. Morin atsisakė vadovauti 
Kanados delegicijai ir netgi at
sisėdo už atskiro stalo. Pasak P. 
E. Trudeau, jeigu separatistinė 
Kvebeko premjero R. Levesque 
vyriausybė ir toliau taip elgsis, 
jos nariai nebus įjungiami į Ka
nados delegacijas užsienio kon
ferencijose. Jiems taipgi būsiąs 
užkirstas kelias tokiose konfe
rencijose dalyvauti kaip provin
cijos atstovams.

Kvebeko provincija į federa
cinį parlamentą išrenka keletą 
ar keliolika kreditistų, kurie sa
vo viršūnę buvo pasiekę dabar 
jau mirusio R. Caouette vadova
vimo laikais. Ontario provinci
joje kreditistai pradėjo veikti 
kaip politinė grupė 1973 m., bet 
lig šiol nelaimėjo nė vienos vie
tos provinciniame parlamente. 
St. Catharines mieste įvykusia
me suvažiavime 75 kreditistų 
atstovai naujuoju vadu išsirin
ko R. Gervais, baldų pardavėją 
iš Cambridge, kuris pakeitė nie
ko nepešusį hamiltonietį S. Ha- 
meliną. Naujasis vadas R. Ger
vais pranašauja, kad pirmieji le
dai bus pralaužti sekančiuose 
Ontario parlamento rinkimuose.

Kanados pašto min. J. J. 
Blais, aplankęs pašto įstaigą Sar- 
nijos mieste, Ontario, perspėjo 
paštininkus, kad paštą sulikvi- 
duotų naujas streikas. Jis reiškė 
viltį, kad ateityje bus išvengta 
tokio streiko, kaip 1975 m., ku
ris truko net 42 dienas. Atrodo, 
šis perspėjimas yra susietas su 
pašto vadovybės pradedamomis 
derybomis. Dėl naujos sutarties 
jau deramasi su laiškanešių uni
ja, o su paštininkų unija dery
bos bus pradėtos kovo pabaigo
je. Ontario Windsore vietinio 
pobūdžio trumpą streiką buvo 
pradėję du trečdaliai laiškane
šių ir automobilių vairuotojų, 
priežastimi nurodydami perdi- 
delį darbo krūvį pirmadieniais. 
Jų teigimu, perdaug siuntų sa
vaitgaliais, dirbdami antvalan- 
džius, išskirsto paštininkai. Dėl
to jų būna perdaug pirmadie
niais ir permažai kitomis dieno
mis. Windsoro pašto vadovybė, 
atsiliepdama į šį skundą, pirma
dieniais liepė pristatyti tik laiš
kus, t. y. pirmos klasės siuntas.

BABY POINT, 12 kambarių 10 metų 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 baldais, 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 S53.000. Geras investavimas.

. VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

489-1543

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

71/2'% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 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

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

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

1113 Dundas St. W., Ml IIV Lietuviams daroma
Toronto 3; Ontario 1 NUOLAIDA

STEPHAN’S Furs
^^^^^^^Z^^Z#^^*^**#^**^******************'

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1936-4612

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



Ateitininku kongreso leidinys
Ateitininkai yra pakeliui Į IX 

savo kongresą, šaukiamą 1977 
m. rugsėjo 1-4 d.d. Klevelan- 
de.. Parengiamieji darbai atlie
kami Klevelande sudaryto ko
miteto, kuriam pirmininkauja 
kun. G. Kijauskas, S J. Komi
tetui rūpi, kad kongresas nesi
baigtų su tom keturiom dienom, 
bet kad ir ateitininkai, ir iš da
lies mūsų visuomenė taip pat 
gyventų jo Įnašu ir po kongre
so. Dėlto komitetas ryžtasi duo
ti ateitininkams tam tikrą lei
dinį, kuriame jie būtų supažin
dinami su savo istoriniu keliu, 
su savo siekimais bei darbais, 
su savo nusiteikimais bei polė
kiais, su savo buvusiais bei da
bartiniais vadais ir kt. Leidi
nys turėtų būti lyg tam tikra 
populiari, bet aktuali ir suges

Atsinaujinimo savaitgalis
Kovo 11-13 d.d. Montrealio 

ateitininkai surengė dvasinio 
atsinaujinimo dienas. Sesuo 
Onutė Mikailaitė atvyko iš Put- 
namo Į talką. Susitelkimas pra
sidėjo penktadienį 7.30 v.v., se
sers M. Paulės, moksleivių atei
tininkų globėjos, įvadiniu žo
džiu. Ji pabrėžė, kad šios reko
lekcijos bus kitokios, nes visi 
dirbsime. Dažnai nueiname į 
šventovę, išklausome pamokslų, 
pakritikuojame, ir tuo viskas 
pasibaigia. O tačiau mūsų kiek
vieno pareiga gilinti ne tik savo 
intelektualinį, bet ir dvasinį pa
saulį, savo santykį su Dievu. Po 
giesmės į šv. Dvasią kalbėjo 
sesuo Onutė. Ji gvildeno labai 
gražiai mintį “Kelias”. Mūsų 
kiekvieno gyvenimo kelyje yra 
įvairių momentų — džiugių ir 
skaudžių. Sutinkame įvairių 
žmonių. Kartais vieno ar kito 
asmens susitikimas net pakeičia 
visą mūsų gyvenimą viena ar 
kita kryptimi. Kai skaitome 
Evangeliją, matome, kad ji yra 
asmenų susitikimas su Kristu
mi — Dievu. Pvz. Kristaus su
sitikimas prie šulnio su sama
riete, su muitininku Zakėjumi.

Po gražių minčių kalbėtoja 
perkėlė mus į vaizdų pasaulį — 
skaidrių pynę, kurios tartum 
vedė paralelę tarp gamtos kei
timosi ir dvasios ėjimo, žmo
gaus kelionė prasideda nuo kū
dikio amžiaus, kai jis bailiom, 
bet smalsiom akutėm žiūri į pa
saulį ir senutę, kuri sėdėdama 
kėdėje, žiūri į tolį... Matėm 
pavasarį, kai vos tik prasisklei
džia žiedai, ir rudenį, kai krin
ta rudens lapai, varva lietaus 
lašai ir ateina sniegu apkloti 
vasaros prisiminimai... Užbai
gai — didžiulė, laiminanti Kris
taus statula ...

Atrodė, visi tie dalykai taip 
palietė mus kiekvieną, jog pa
jutome, kad širdis yra ta “be
dugnė”, kurios nė patys gerai 
negalime suprasti. Vienas klau
sytojas pareiškė jautęs, kad ne
matomas Dievas veikia ne tik 
gamtoje, bet ir kiekvieno žmo
gaus gvvenime. Buvo pastebėta, 
kad skaidrėse rodyti tik gra
žūs mūsų gyvenimo momentai, 
nebuvo vargšų .. . Bet ar Dievo 
akyse mes visi nesame vargšai, 
reikalingi Jo pagalbos?

Po pirmo pasidalinimo minti
mis visi nuėjome į seselių kop
lyčią, sukalbėjome bendrai va
karo maldas. Buvo gera, kad su 
mumis kartu buvo ir studentų 
dvasios vadas kun. dr. F. Juce
vičius. Iš viso buvo 20 sendrau
gių studentų ir moksleivių. Vi
siems seselė išdalino “namų 
darbą”, būtent, turėjome susi
rasti šventraštyje vietą —“Kris

Candlelight Caterers
Vestuvės ir baliai visokiomis progomis 

J. Bubulienė tel. 667-8260, 667-8280 Toronte

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į 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

tyvi ateitininkų dvasios abėcė
lė, t. y. tie pagrindai, kuriais 
remiasi ateitininkų veikla. Jis 
visų pirma skiriamas ateitinin
kų jaunimui.

Šio leidinio redagavimas yra 
patikėtas Stasiui Barzdukui. 
Redaktorius jau telkia bendra
darbius, kviesdamas juos pasi
sakyti ateitininkams aktualiais 
bei rūpimais klausimais. Tiki
masi, kad visi kviečiamieji 
bendradarbiai laiku atliks tai, 
ko iš jų prašoma. Tai laiduotų 
taip pat vykdymą spaudos dar
bų, kuriuos būtina sutvarkyti 
iki vasaros atostogų pradžios. 
Atostogas palikime poilsiui, ke
lionėms, stovykloms ir kt.

Paklausykim gero patarlės 
patarimo: tas dukart daugiau 
duoda, kas laiku duoda. Inf.

taus susitikimą”, kuris man as
meniškai daugiausia kalba. Bu
vo atspausdinti lapai, nurodan
tys keletą tokių susitikimų 
Evangelijose pasirinktinai.

šeštadienį, 3.30 v.p.p., vėl vi
si turėjome susirinkti, tačiau 
sendraugiu, vakar buvusių, ne- 
bematėm. Tačiau prisidėjo kele
tas neateitininkų ir 15 asmenų 
(tik 4 suaugę) tęsėme susitel
kimą, bandėme įžvelgti į Kris
taus susitikimus, kad galėtume 
atpažinti ir Jo atėjimą į mūsų 
gyvenimą. Tikrai buvo gražu, 
kai jaunimas įžvelgė ir kaip 
Kristus per Evangelijos žodžius 
jiems kalbėjo, o jie dalinosi su 
kitais ... Būtume galėję dar il
gai ilgai dalintis, bet mums pa
teikė kitą darbą — gavome po 
lapą, kuriame buvo įrašytas tik 
romėniškas skaičius . .. Kiekvie
nas turėjome nueiti į koplyčią 
ar Aušros Vartų šventovę, vie
ną Kryžiaus kelių stotį išmąsty
ti ir parašyti, ką Viešpats kal
ba iš savo Kančios kelio man 
ir mums.

Surašę Kryžiaus stočių min
tis, suėjome bendros vakarie
nės, kurią mūsų moterys ir mer
gaitės atsinešė. Draugiškai ir to
liau dalinomės valgydami.

Po vakarienės visi bendrai, 
sės. Onutei skaitant mūsų para
šytus pasisakymus, Kryžiaus ke
lią ėjome šventovėje.

Susitelkimo užbaigimas įvyko 
Šv. Kazimiero šventovėje 11 v. 
Mišiomis. Po jų nuėjom į sve
tainę, kur buvo ateitininkių pa
ruošta kavutė. Atsigaivinę šilta 
kavute (lauke labai lijo ir buvo 
drėgna), susėdome pasiklausyti 
paskutinių sės. Onutės žodžių. 
Ji kalbėjo apie šventraščio sim
bolį “žmogaus širdį” — kaip 
Dievas jieško žmogaus širdies. 
Jis dažnai pranašų lūpomis sa
vo išrinktajai tautai sakė, kad 
jų “širdis aptukusi, nerangi...” 
Tam, kurio širdis Dievo ilgisi 
ir jieško, Jis yra maloningas.

Buvo smagu, kad į užbaigimą 
atėjo daugiau sendraugių, prisi
dėjo ir Šv. Kazimiero parapi
jiečių būrelis. Susidarė 60 as
menų.

Paskutinį žodį tarė susitelki
mo rengėja sesuo M. Paulė. Esą 
visi turime daug darbų, daug 
skubėjimo, bet vistiek randame 
laiko pavalgyti ar bent užkąsti, 
kitaip nebegalėtume eiti. Taip 
turim rasti laiko ir asmeniniam 
pasikalbėjimui su Dievu kas die
ną, kad mūsų dvasios pasaulis 
nesunyktų. Susitelkimą užbai
gom, pavesdami save, savo šei
mas, organizacijas, savo tautą ir 
visą žmonijai Kristui giesme 
“O Kristau, pasaulio Valdove”.

Dal.

Hamiltono “Aidas”, kurio koncertas įvyks Toronto Lietuvių Namuose balandžio 3, sekmadienį Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS
Pakeistas mūsų telefono numeris 
Nuo 1977 metų kovo 21 dienos Telefoninio Kanados Imigracijos Informacijos Centro 
(Canada Immigration Telephone Information Centre) T o r o n t e numeris yra šis:

598-4444
Valandos: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 8.00 — 4.00

Canada 
Immigration 
Centre
Manpower and 
Immigration

Lietuviškosios Skautybės Fondas
Č. SENKEVIČIUS

Per eilę metų ekonomiškai su
stiprėjo ne tik pavieniai asme
nys, bet ir organizacijos. Pasku
tinis dešimtmetis ir Lietuvių 
Skautų S-gai buvo sėkmingas. 
Tas faktas ir kaikurių rėmėjų 
teiravimasis, kokiu adresu nu
kreipti stambesnes aukas ar pa
likimus sąjungai, kėlė nebeati- 
dėliotiną reikalą įsteigti cent
rinę įstaigą, kuri rūpintųsi fi
nansiniais reikalais visos sąjun
gos mastu. Klausimą apsvars
čius LSS tarybos pirmijoj, 1975 
m. įsteigtas Lietuviškosios Skau
tybės Fondas. Išrinkta 6 asme
nų valdyba, kuriai pirmininkau
ja Č. Kiliulis, 17 Tyler Rd., 
Lexington, Mass., USA. Iždinin
ko pareigas eina Kostas Nenor
tas, 44 Alban St., Dorchester, 
Mass., USA.

1976 m. gruodžio 31 d. apy
skaita rodo, kad fonde pinigų 
sutelkta $19.717,55. Užsibrėžta 
60-ties metų sukakties išvakarė

Mylimam BROLIUI

Lietuvoje mirus,

ROMĄ TUMPĄ ir jo šeimą giliai užjaučiame —

H. R. Simanavičiai A. A. Jagėlos

A+A 
Stasiui Ažubaliui

mirus, brolj kun. kleboną PETRĄ AŽUBALĮ, ma
mytę EMILIJĄ, žmoną ELZBIETĄ, vaikus — EMI
LIJĄ ir MARIJĄ, STASĘ bei STASĮ su šeimomis, 
brolj JONĄ ir jo šeimą bei visus artimuosius šio 
skaudaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia

KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Visais kelionių 
reikalais betkur

4 o riri i \ pasaulyje skambinti
All Seasons 1 ravel, B.DJ———---------
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario mčr 1x3 r 7 v. v.

VEACĖNAS

se pasiekti $40.000 ribą. Jei tai 
įvyktų, palūkanos labai padėtų 
skautiško jaunimo veiklai plės
ti, nes vadovai, užuot rūpinęsi 
piniginiais reikalais, galėtų dau
giau atsidėti jaunimo auklėji
mui skautiškuoju metodu.

Fondo organizatoriai ir vado
vai optimistiškai žvelgia į užsi
brėžtus tikslus ir stengiasi dary
ti viską, kad tie tikslai būtų pa
siekti. Kovo mėnuo paskelbtas 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
mėnesiu. Laukiama, kad kiek
vienas skautų-čių vienetas įsira
šytų į aukotojų sąrašus. Fondas 
išleido ir pardavinėja dviejų rū
šių lipdės. Beveik visuose dides
niuose S. Amerikos miestuose 
Fondas turi savo įgaliotinius, 
kurie rūpinasi lėšų telkimu 
įvairiais būdais.

LS Fondo valdyba leidžia 
“Bendralaiškius”, kurių pasiro
dė jau trys numeriai. Juose 
skelbiami aukotojų sąrašai, apy
skaitos ir kita fondo veiklą lie
čianti informacija. Fondas per 

Centre 
d’lmmigration 
du Canada
Main-d’oeuvre et 
Immigration

savo įgaliotinius platina ir P. 
Jurgėlos “Lietuviškąją skauti- 
ją”. Toronte šiuo metu įgalioti
nio pareigas eina VI. Morkūnas, 
11 Underwood Ave., tel. 416- 
762-0174; Montrealy — V. Pie- 
čaitis, 585 Gerald St., LeSalle, 
Que. (tel. 514-366-7041).

Išgirdus naujo fondo vardą, 
kaikam gali kilti rūpestis, kad 
organizatoriai tyčia ar netyčia 
skaldo jau esamus ir sėkmingai 
veikiančius didžiuosius ir labai 
svarbius fondus. Taip iš tikrųjų 
nėra. Į organizacijos fondą, šiuo 
atveju į LS Fondą, reikėtų žiū
rėti kaip į “finansų ministeri
ją”, kurios uždavinys centrali
zuotai tvarkyti piniginius orga
nizacijos reikalus platesne ap
imtimi.

Naujas dalykas dažnai visų 
labai atstargiai sutinkamas. Kas 
rūpinasi lietuviškojo jaunimo 
ateitim ir žino, kad LS Sąjunga 
per 60 veiklos metų atidavė di
delę duoklę tautai, tam bus aiš
ku, jog, sąlygoms leidžiant, at
ėjo laikas organizacijai ir ekono
miškai sustiprėti. Už pinigus 
idealizmo nenupirksim, bet jie 
padės kiekvienam idėjiniame 
kelyje.

Rodney, Ontario
TAUTOS FONDUI AUKOJO: V. 

Andriulionis $20, O. Bureikienė 5, V. 
B. 5, J. Ciparis 5, R. Čeponis 10, V. 
Čerškus 25, A. Danėnienė 10, E. 
Dambrauskas 10, P. Gaidauskas 10, 
K. Gaputis 25, A. Grigas 20, P. Jo
cius 20, A. Kažemėkaitis 10, M. Ker- 
ševičius 5, J. Miliušis 10, Z. Mockus 
20, J. Nargelas 5, V. Naruševičius 5, 
S. Paketuras 25, J. Rastapkevičius 
20, A. Starkus 10, J. Statkcvičius 10, 
A. Sarapnickas 10. Iš viso surinkta 
$295, kurie pasiųsti Tautos Fondo 
atstovybei Toronte. Visiems auko
tojams lietuviškas ačiū.

J. Statkcvičius, 
Tautos Fondo įgaliotinis 

Rodney apylinkei
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Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMO JUS

LANKĖSI T. VENCLOVA
Poetas disidentas Tomas Venclo

va, neseniai palikęs okup. Lietu
vą ir atvykęs į Vakarus, kovo antrą
ją savaitę lankėsi Čikagoje, kur gy
vena jo dėdė. Ta proga kovo 13 d. 
vakare Jaunimo Centre buvo sureng
tas jo susitikimas su lietuvių visuo
mene. Jį rengė “Santaros - šviesos” 
Čikagos skyrius ir “Akiračių” mėn
raštis. žmonių susidomėjimas buvo 
didelis: Jaunimo Centro salėje ir 
erdviame balkone nebeužteko sėdi
mų vietų, daugeliui teko stovėti. Po
kalbiui pirmininkavo prof. dr. Z. 
Rekašius, korefercntai buvo K. Gir
nius, dr. T. Remeikis ir L. Mockų- 
nas. Atsakydamas į eilę koreferentų 
ir visuomenės pateiktų klausimų, T. 
Venclova patvirtino tuos faktus, ku
riuos iškelia geriau informuoti mūsų 
laikraščiai. Kalbėjo apie gyvą lietu
vių tautą namuose, esančią nuolati
niame rusifikacijos pavojuje, apie 
išeivijoje išleistas knygas, kaikuriuos 
laikraščius bei žurnalus, kurie, ap
linkiniais keliais patekę į Lietuvą, 
eina iš rankų į rankas. Teigiamai 
vertino tuos išeivijos rašytojus, ku
rie spausdina savo knygas okup. Lie
tuvoje. Lietuvos jaunimas galįs jas 
rasti bibliotekose ir iš veikalų pa
tirti, kad išeivijos rašytojai yra pa
kankamai stiprūs. Dėl jaunimo siun
timo į okup. Lietuvoje ruošiamus 
kursus klausimas esąs painus. Jei tė
vai pasitiki vaikais ir jų sveiku pro
tu, tai kodėl jų nesiųsti? Kad jie 
taptų komunistams palankūs, tokio 
pavojaus nesą. Taip kalbėjo žmogus, 
kuris dar praėjusių metų gale okup. 
Lietuvoje su disidentais O. Lukaus- 
kaite-Poškiene, kun. K. Garucku, V. 
Petkum ir fiziku Finkclšteinu suda
rė Lietuvos grupę Helsinkio susitari
mų vykdymui sekti. T. Venclova, no
rint susilpninti grupę, buvęs išleistas 
į Vakarus. Kiti keturi nariai esą pa
vojuje būti suimti ir jie gali būti nu
teisti ligi 8 metų kalėjimo. Todėl T. 
Venclova prašė išeivijos lietuvius 
dažnau minėti jų vardus viešai, ypač 
spaudoje.

Šio įdomaus susitikimo su visuo
mene metu T. Venclova paskaitė sa
vo sukurtų eilėraščių ir vertimų su 
įdomiais komentarais. Aplamai nau
jasis svečias paliko gilaus poeto- 
simbolisto ir gerai informuoto bei 
sumanaus asmens įspūdį.

JUOZŲ V/IKARAS
Kovo 19 Jaunimo Centro direkto

rius kun. A. Kezys savo įsteigtos nau
jos knygų leidyklos “Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos” vardu surengė 
pobūvį Juozams' pagerbti. Į jaukią 
JC kavinę susirinko per 150 svečių, 
jų tarpe ir nemažas būrys Juozų. Vi
siems susėdus prie vakarienei pa
rengtų stalų, 80 m. amžiaus ir 50 m. 
kunigystės sukaktis atšventęs kun. 
Juozas Venckus, SJ, sukalbėjo trum
pą maldą, o kun. A. Kezys pristatė 
dalyvaujančius Juozus: “Antro kai
mo” aktorių Alcksiūną, Laukaitienę 
iš Lemonto, inž. Karklį iš St. Jo
seph, Mich., tėvą ir sūnų Kapačins- 
kus, Liubinską, pedagogą Masilionį, 
prof. dr. Meškauską, pedagogą Pla-

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
vilus kelionių reikalus į 
betkurių šalį sutvarkys

Marius Rusinas <9,*r “ Tel. 531-46745.30 v.v.) 
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS įį™'
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
-p| INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS £tgdencJ
TWrQUrR REALESTATE, w. g.JJ]irjorlrjii 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 

čą, kun. Prunskį, Saladžių, Sudeckį, 
Truškūną, LŽS cv pirm. kun. Vaišnį, 
SJ, Vasiukevičių, kun. Venvkų, SJ, 
Zalubą ir muzikos patriarchą prof. 
Žilevičių. Už Juozų sveikatą pakel
tos šampano taurės ir visiems sugie
dota “Ilgiausių metų”. Vakarienės 
metu linksmą, šmaikščią programą 
atliko “Antro kaimo” aktoriai ir 
muz. F. Strolios vadovaujamo “Vai
vos” vieneto dainininkai. J. Masilio- 
nis, kalbėdamas Juozų vardu, links
mame žodyje pastebėjo, kad Juozų 
vardas jau dingsta iš lietuvių tarpo. 
Jo direktoriavimo metu Čikagos 
augšt. lituanistinę mokyklą baigė 
apie 800 abiturientų, bet jų sąrašuo
se yra tik vienas Juozas.

Svečių vardu netikėtai įdomų žodį 
tarė ilgametis ALTos veikėjas ir 
entuziastingas keliautojas Dan Ku
raitis, ypač pabrėžęs tai, kad mūsų 
pareiga lankyti nelaisvėje gyvenan
čius gimines ir tautiečius okup. Lie
tuvoje ir kad laisvasis pasaulis kovą 
vieną dieną laimės, nes yra kultūrin- 
gesnis, žmoniškesnis ir teisingesnis.

Gražus Juozų pagerbimo vakaras1 
buvo palydėtas dainomis, kurios nu
sitęsė iki vidurnakčio, o kun. A. Ke- 
zio įsteigtai knygų leidyklai liko ir 
keliolika šimtų dolerių pelno. Mi
nėtoji leidykla jau išleido du pra
bangius veikalus - albumus: Šv. Ka
zimiero kapinių albumą “Palikę tė
viškės namus” ir “Pennsylvanijos 
Lietuvą".
PREMIJA PREL. V. MINCEVIČIUI

Lietuvių Žurnalistų s-gos centro 
valdyba, baigianti antrąją kadenciją 
ir besiruošianti pravesti naujus rin
kimus, posėdžio buvo susirinkusi ko
vo 16 d. vakarą Jaunimo Centre. 
Vykd. vicepirm. J. Janušaičiui ir 
ižd. D. Vakarei pateikus smulkią 
sausio 29 d. įvykusio spaudos baliaus 
apyskaitą paaiškėjo, kad balius, 
įskaitant ir ta proga sol. P. Ragienės 
įteikta 700 dol. auką Dr. Daužvardžio 
fondui, davė $2.528 pelno. Todėl 
vienbalsiai nutarė iš gauto pelno 
$2.000 pervesti į Dr. Daužvardžio 
fondo jauniesiems lietuvių spaudos 
ir radijo darbuotojams ugdyti iždą, 
gi iš sąjungai priklausančių pinigų 
paskirti $300 premiją Italijoje gyve
nančiam prel. Vincentui Mincevi
čiui už jo nepailstamą veiklą infor
muojant italus apie okup. Lietuvos 
padėtį. Kaip žinia, prel. V. Mincevi
čius jau daug metų redaguoja EL
TOS biuletenį italų kalba, į italų 
kalbą išvertė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”. Ta medžiaga 
dažnai naudojasi Italijos dienraščiai 
ir kita spauda. Nauja nare į sąjungą 
priimta 1957 m. gimusi žurnalistikos 
studentė ir lietuvių spaudos bend
radarbė Rima Janulevičiūtė, per
skaitytas nuoširdus laiškas, gautas 
iš Australijoje einančių “Tėviškės 
Aidų” redakcijos, kuriame dėkojama 
už paskirtas premijas iš Dr. Daužvar
džio fondo to laikraščio jauniesiems 
bendradarbiams. Posėdyje dalyvavo 
pirm. kun. J. Vaišnys, vicepirminin
kai E. Pakštaitė, J. Janušaitis ir Vi. 
Būtėnas, sekr. A. Pužauskas ir ižd. 
D. Vakarė.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ a. * Namų — Gyvybės
Į Ą Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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Anapilio žinios
— šį sekmadieni šventinamos pal

mės.
— Gražiai pavyko Lietuvos Kan

kinių šventovės statybos vajaus kon
certas - vakarienė. Koncertinę dalį 
atliko sol. D. Kučėnienė, akompanuo
jama muz. Jono Govėdo. Puikiai bu
vo paruoštas maistas “Candlelights” 
bendrovės (J. Bubulienė). Progra
mai vadovavo komiteto pirm. J. žiū
raitis. Vakarienės metu klasikinę 
muziką iš juostelės perdavė broliai 
Rimai.

— Vajaus koncerto metu aukojo 
$5000: H. Lapas (elektros bendro
vė); $1000: E. M. Bumeisteriai, O. 
Delkus, M. Jurkštienė; po 500: A. 
J. Kaziliai, J. A. Sungailos, KLB 
Oakvilės apylinkė; $300: Toronto 
kredito kooperatyvas “Parama”; po 
$200: J. E. Aleksos, J. J. Valiuliai, 
Anapilio Moterų Būrelis, A. Bar
kauskas, P. A. Ščepavičiai, I. Bume
lis, W. Dauginis; po $100: V. Rut
kauskas, K. V. Kalendros, K. V. Ot- 
tai, J. Z. Didžbaliai, O. Jonaitienė, 
A. D. Bajorinai, J. Gatavcekas, Vin
cas Bačėnas, A. Griškai (Čikaga), J. 
O. Ažubaliai, K. Galiauskas, M. Šen- 
ferienė, J. B. Strazdai; po $50: P. 
A. Vilučiai, K. Konkulevičius, G. 
Kocėnienė, Celijewski, E. Docienė, 
V. Mašalas. įjungus vajaus koncerto 
pajamas, surinkta statybai arti 
$15.000. Visiems geradariams ir da
lyviams nuoširdi padėka.'

— Parapijos rekolekcijos prasidės 
D. Ketvirtadienį ir baigsis Velykų 
Prisikėlimo pamaldomis 7 v. r. Re
kolekcijas ves kun. J. Vaišnys, SJ, 
“Laiškai Lietuviams” žurnalo redak
torius.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Justinas Juška, Edvar
das Armolavičius, Bronė Paškaus- 
kienė. Velionių artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Pakvitavimai už praėjusius me
tus visiems aukotojams išsiųsti. Jei 
būtų kokių netikslumų, prašom pa
skambinti klebonijai tel. 277-1270.

— A. a. Stasio Ažubalio atminimui 
Lietuvos Kankinių šventovės staty
bos fondui suaukota $750.

— Šį sekmadienį, 4 v. p. p., pa
maldos Staynerio - Wasagos lietu
viams Staynerio katalikų šventovėje.

— Pamaldos šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Petronėlę Prostenienę, 11 
v. už a. a. Antaniną Jakelaitienę ir 
a. a. Joną Beržinską.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Trečiadienį, 7 v.v., Gavėnios ap

mąstymo vakaras A. Loreneienės bu
te, 65 Marion St.

— šeštadienį, 7 v.v., moterų ren
giamas tradicinis apmąstymo vaka
ras šventovėje. Kalbės E. Juknienė. 
Nors pati apmąstymą praves mote
rys, visi nuoširdžiai kviečiami. Bus 
ir vaišės.

— Sekmadienį Verbų pamaldos su 
šv. Komunija. Po pamaldų"— mo
terų draugijos susirinkimas M. Dam- 
barienės bute, 22 Hewitt Avenue. 
Šv. Komunija bus taip pat teikiama 
D. Penktadienio pamaldose 11 v.r. 
Velykų ryto pamaldos — 9.30 v.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį sekmadienį popietėje 

dalyvavo apie 250, jų tarpe V. Kra
sauskas iš Australijos ir S. Ališaus
kienė iš Montrealio.

— Šachmatininkų klubas pr. sek
madienį, 1 v. p.p., Vytauto D. menės 
balkone' surengė šachmatų žaidynes. 
Jos bus rengiamos toje pat vietoje 
kiekvieną sekmadienį.

— Kovo 27 d. įvyko visuotinis LN 
susirinkimas, kuris išklausė valdy
bos pranešimus, patvirtino 1976 m. 
balansą, priėmė 1977 m. sąmatą, 
perrinko keturis valdybos narius ir 
vieną revizijos komisijos narį ir pa
skyrė 1977 m. auditorių. Visi minėti 
pareigūnai išrinkti tie patys. Susi
rinkimas patvirtino valdybos darbus 
ir papildė įstatus, įvesdamas narius 
kandidatus. Nariai kandidatai yra 
tie, kurie dalimis moka nario įnašą. 
Susirinkimas taip pat nutarė, kad 
LN valayba sudarytų komisiją per
žiūrėti įstatams ir jiems pritaikyti 
vis augančiai LN organizacijai.

— Balandžio 16, šeštadienį, LN 
Gedimino Pilies menėje įvyks To
ronto lietuvių studentų šokiai.

— Balandžio 17, sekmadienį, 1 v. 
p. p., Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks tradicinis “Velykų stalo” po
būvis su tradiciniais valgiais. Meni
nę programą čttliks sol. V. Žemelytė 
ir kitos dainininkės.

— Lietuvių pensininkų klubo val
dyba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Jonas Karpis, ižd. Martynas Račys, 
sekr. Leokadija Česekienė, narys kul
tūros reikalams Juozas Jagėla, mo
terų sekcijos vadovė Ona Tačilaus- 
kienė.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.
JIEŠKOMA MOTERIS vyresnio am
žiaus moters priežiūrai. Nemokamas 
butas. Skambinti tel. 536 • 8896 To
ronte.
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos rekolekcijas veda 

kun. A. Grauslys. Pamokslai — 9 v. 
r. ir 7.30 v. v., sekmadienį per visas 
Mišias. Išpažinčių klausoma kasdien. 
Prie šventovės įėjimo renkamos au
kos N. Pr. Marijos seselėms ir varg
šams. Automobilius vakarais prašo
me statyti Neilsono autoaikštėje.

— Sveikiname Lietuvos Kankinių 
parapiją, turėjusią labai sėkmingą 
koncertą ir vakarienę statybos rei
kalams.

— Rekolekcijos jaunimui nuo 15 
m. amžiaus bus balandžio 1-3 d. d. 
Good Shepherd vienuolyne, Sharon, 
Ont. Rekolekcijų vedėjas — kun. J. 
Bacevičius, OEM ir seselė Igne. Re
gistruotis tel. 533-0621.

— Balandžio 1 — pirmasis mėne
sio penktadienis. Mišios —• 8 v. v.

— Rekolekcijų metu šventovės 
prieangyje galima nusipirkti naujų 
religinių knygų.

— Ateinantį sekmadienį ririkliava 
skoloms mokėti.

— A. a. Justinas Juška, 79 m., pa
laidotas kovo 28 d. iš mūsų švento
vės Šv. Jono kapinėse. Paliko žmoną 
Oną, sūnų Viktorą, dukrą Eleną ir 
gimines Joną, Augustiną ir Henriką 
Sukauskus. A. a. Edvardas Armola
vičius 17 m., žuvęs automobilio ne
laimėje, palaidotas kovo 28 d. Pali
ko motiną Petrę Armolavičienę ir 
brolį Romą su žmona Denise. A. a. 
Bronė Paškauskienė, 68 m., palaido
ta kovo 29 d. Paliko sūnų Henriką 
Australijoj ir seserį Julę Kazlauskie
nę Lietuvoje. Visiems gili užuojauta.

— Organizacijos ir pavieniai as
menys, kurie planuoja naudotis mū
sų salėmis 1978 m., prašomi jas už
sakyti iki balandžio pabaigos.

— Metinis parapijos susirinkimas 
— šį sekmadienį po 11.30 v. Mišių 
parapijos salėje. Nominacijų komisi
ja: V. Ignaitis, A. Plėnys ir B. Stan- 
kaitienė.

— Kun. B. Mikalauskas, OFM, iš
vyko į Winnipegą vesti rekolekcijų.

— Choras ruošiasi Velykoms. Per 
Prisikėlimo Mišias, 12 v. naktį, gros 
V. Verikaičio pučiamųjų instrumen
tų vienetas iš Parkdale mokyklos, 
kuris kartu su choru atliks keletą 
giesmių. Choras ruošiasi ir religi
niam koncertui, kuris įvyks balan
džio 24 d. šv. Cecilijos šventovėje. 
Programą atliks muz. O. Beresnevi- 
čienė, sol. Apolonija Sapalis-Raikovs- 
kis ir mūsų choras.

— Paskaitą apie Šv. Raštą skaitys 
kun. A. Grauslys mūsų parodų sa
lėje šį sekmadienį, 6 v. v. Visi kvie
čiami dalyvauti.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Alek
są Armolavįčių, užpr. P. Armolavi- 
čienė, 8.30 už Vytautą Pilėną, užpr. 
T. pranciškonai, 9 v. už Aušrą Sapi- 
jonytę, užpr. B. J. Tamulioniai, 9.30 
už Ignę Virkutienę, užpr. A. Virku- 
tis; sekmadienį 8 v. už Antaną Sapi- 
jonį, užpr. E. G. Kuehalskiai, 9 v. 
už Petrą Ledą ir Juozą Taujenį, 
užpr. A. Ledienė, 10 v. už Petrą 
Kupstį, užpr. šeima, 10.45 tretinin
kų intencija, užpr. tretininkai, 11.30 
už gyvus ir mirusius parapijiečius, 7 
v. v. už Liudą Racevičių, užpr. N. 
Racevičienė.

PADĖKA
Toronto “Gintaro” ansamblis nuo

širdžiai dėkoja visiems atsilankiu
siems į metinį “Gintaro” koncertą. 
Gausus dalyvavimas iš Toronto, apy- 
linkinių miestų ir iš tolimų vieto
vių buvo labai malonus.

Ypatingai didelis ačiū: solistei 
Vandai Stankienei už dalyvavimą 
meninėje programoje ir paaukojimą 
kelionpinigių bei honoraro; Hamil
tono “Gyvataro” vadovei Genovai
tei Breichmanięnei ir Detroito “Ši
lainės” vadovei G. Gobienei už svei
kinimus ir dovanas; Toronto “At
žalynui” už gėles; p.p. Arštikaičiams 
iš Bramptono už gėles; A. Abromai- 
tienei, J. Bakiui, V. Balsienei, E. 
Jankutei, A. Kaminskui, K. Mangli- 
cui, A. Puteriui, K. Rusinui, B. Sta
niulienei, A. Tamošaičiui, G. Va- 
liūnienei už loterijos fantus; “Gin
taro” krikšto tėvams dr. A. ir S. Kaz
lauskams, Genei Kuzmienei, S. ir V. 
Liuimoms ir dr. A. A. Valadkoms 
už stambią materialinę auką; visiems 
“Gintarėlių” tėvams, kurie suauko
jo daug maisto ir darbo, ruošiant.šo
kėjams vakarienę; “Gintaro” tėvų 
komiteto nariams už įsijungimą į 
talką. “Gintaro” vadovybė

PADĖKA
Už lankymą manęs ligoninėje po 

operacijos ir namuose, taipgi už at
siųstus linkėjimus bei gėlės nuošir
dus ačiū: Toronto “Varpo” chorui, 
skautininkių Ramovei, vyr. skaučių 
kunigaikštienės Birutės draugovei, 
“Šatrijos” tunto tuntininkei, artimie
siems bei draugams. Jūsų parodytas 
nuoširdumas liks man ilgai neuž
mirštamas.

Visada dėkinga —
Prima Saplienė

PAMESTAS ŽIEDAS Anapilio salė
je (moterų prausykloje) kovo 26 d. 
statybos vajaus vakarienės metu. 
Prašoma grąžinti jį savininkei per 
“T. žiburių” administraciją arba Lie
tuvos Kankinių par. kleboniją. Pa
skirta $25 radybų.

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

b (•) Chorui ir solistui akompanuoja muzikas J. Govėdas
b
R (•) Pelnas skiriamas "Aido" kelionei į Pietų Amerika

(•) Kviečiame visus dalyvauti koncerte ir paremti "Aido" kelionę 
b Koncertą globoja LN Moterų Būrelis

Stalai numeruoti (10 prie 
stalo) rezervuojami;

J. Bubulienė 667-8260
P. Dovydaitis 270-9247
V. Daugiais 533-1121

arba 822-7376
Bilietai— $9.00,

studentams — $5.00Tėvų komitetas

balandžio 23, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose -
ROGRAMOJE
* "Jaunimo garsai

iŠ Sudburio
* visos "Atžalyno" grupės * šokioms gros
* šilta vakarienė su vynu Atspindžiai" iš Londono

Remkime šokantį-dainuoiant[ launimą!

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” ir solisto V. Verikai
čio koncertas įvyks balandžio 3, 
sekmadienį, 3.30 v.p.p., Lietu
vių Namuose. Koncertą globoja 
LN Moterų Būrelis.

Bickford Park High School 
kreipėsi į “TŽ” redakciją, pra
šydama, pranešti, kad ji rengia 
metinį bazarą balandžio 1 d. 
nuo 7 v.r. iki 10 v.v. Bus etni
nių grupių parodos, valgiai, 
gimnazijos mokinių atliekama 
programa, vaidinimas, vandens 
sportas, tautinių šokių grupės, 
įėjimas —, $1.00, vaikams — 
50 et. Loterija, kurioje galima 
bus laimėti $200 su įėjimo bi
lietais. Adresas; 777 Bloor St. 
West.

Pavasario koncertas, rengia
mas “Varpo” choro, įvyks balan
džio 16, šeštadienį, L. Namų sa
lėje. Meninę programą atliks 
“Varpas” ir jauna solistė iš Ha
miltono Anita Pakalniškytė. Bi
lietai — pas J. Šarūną Prisisi- 
kėlimo parapijoje sekmadieniais 
po pamaldų ir pas P. Dunderą 
(tel. 763-6538).

Ryersono Politechnikos Ins
tituto teatro skyrius rengia spe
cialų 6 savaičių vasaros kursą 
(gegužės ir birželio mėn.) pa- 
žengusiem aktoriam šiose sri
tyse — grimavimo, vaidinimo, 
scenografijos ir džiazo. Prašy
mai priimami jau dabar. Vietų 
skaičius ribotas. Informacijų 
teirautis: Brenda Rooney tel. 
595-5088.

Telefonu iš Čikagos mūsų 
bendradarbis VI. Ramojus pra
nešė, kad opera “Romeo ir 
Julija”, pastatyta Čikagos Lie
tuvių Operos, kovo 26 ir 27 d.d. 
praėjo su gražiausiu pasiseki
mu. Abiejuose spektakliuose 
dalyvavo apie 2600 asmenų. Jų 
buvo net iš Toronto, Montrea
lio, Los Angeles ir kitų vieto
vių. Labai gražiai pasirodė ope
ros choras. Pagrindinius vaid
menis puikiai atliko sol. G. Čap- 
kauskienė ir S. Wycik. Taip pat 
įspūdingai pasirodė sol. J. Vaz- 
nelis ir kiti. Trečiame spektak
lyje Romeo vaidmenį atliks to- 
rontietis sol. R. Strimaitis. Bi
lietai į šį spektaklį baigiami iš
parduoti. Lietuvių operos me
cenatai sudėjo $14.750 (pernai 
— $26.000). Šiemet buvo žy
miai daugiau žiūrovų.

Telegrama iš Lietuvos prane
šė, kad kovo 20 d. mirė kun. 
Aleksandras Kemėšis, giminai
tis kunigų Liongino ir Lauryno 
Kemešiu, dirbančių kanadiečių 
parapijoje Thessalon, Ont. Ve
lionis buvo gimęs 1929 m., 
įšventintas 1952 m. Visą laiką 
darbavosi Panevėžio katedroje.

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

PARDUODAMI vasarvietėms skly
pai po 5.5, 3.9 ir 3.5 akrus miško 
su 200 pėdų ežero pakrantės. Geros 
sąlygos lietuviams. Skambinti tel. 
767-8711 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

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

balandžio 3f sekmadienį,

Karaliaus Mindaugo menėje

★ loterija, baras ir 
kitos staigmenos

'Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos finansinio vajaus ko
miteto rengtas koncertas-vaka- 
rienė kovo 27 d. Anapilio salė
je buvo sėkmingas tiek meni
niu, tiek finansiniu požiūriu. 
Nors dalyvavimas vakarienėje 
atsiėjo asmeniui $25, tačiau su
sirinko apie 250 rėmėjų. Pla
čiau — kitame “TŽ” nr.

KLB krašto valdyba išsiunti
nėjo informacinį leidinį “The 
Violations of Human Rights in 
Lithuania 1975” parlamentų 
nariams, politikams, bibliote
koms. Gauta keliolika atsiliepi
mų. Pvz. senatorius C. W. Car- 
teris rašo: “Ką tik gavau Jūsų 
knygelę ir jau spėjau ją pasklai
dyti bei peržiūrėti turinį. Aš ją 
rūpestingai perskaitysiu, kai tik 
galėsiu.

Turiu pasakyti, jog esu labai 
dėkingas Kanados Lietuvių 
Bendruomenei ir kitoms Bal- 
tiečių Federacijos Kanadoje 
bendruomenėms ne tik už jų 
įnašą į socialinį, ekonominį ir 
kultūrinį krašto gyvenimą, bet 
ir už nuolatinį kėlimą laisvės 
palaimos, už jų pastangas pri
minti kanadiečiams, kad laisvė 
nėra savaime gaunamas daly
kas, kaip daugelis mūsų esame 
linkę manyti. Mano nuomone, 
tai yra pats didžiausias įnašas.”

Toronto L. Namų Moterų Bū
relis rašo “TŽ”: “Dėkodamos už 
Jūsų paslaugas, siunčiame ma
žą auką $25. Linkime augti, di
dėti, tobulėti.” “TŽ” leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą.

Studijinio pobūdžio semina
ras komunizmui studijuoti buvo 
surengtas Latvių Namuose ko
vo 19 d. Tai buvo tęsinys tarp
tautinio sąjūdžio už pasaulio 
taiką ir laisvę. Alan Widing 
gvildeno komunizmą kariniu, 
ekonominiu ir ideologiniu po
žiūriu. Apie disidentų sąjūdį ir 
žmogaus teises Sov. Sąjungoje 
kalbėjo rusų tremtinys Alek
sandras Guidoni, atvykęs iš ana
pus tik prieš metus. Į klausimus 
atsakinėjo per vertėją. Semina
re dalyvavo 60 asmenų, jų tar
pe ir pora lietuvių.

Lietuvių lėšos į
Metinis “Paramos” susirin

kimas įvyko L. Namuose kovo 
20 d. Dalyvavo per 400 asme
nų. Pagal įstatus, pirmininka
vo valdybos pirm. Vyt. Aušro
tas, kuris susirinkimui vadova
vo labai demokratiškai ir jį bai
gė per 3,5 vai. Išklausius par
eigūnų pranešimus, ilgiau buvo 
svarstytas p. Kalendros pasiū
lymas, liečiąs pigesnes pasko
las (2%) “Paramos” tarnauto
jams ir valdomųjų organų na
riams. Susirinkimas balsų dau
guma pasisakė prieš tokį valdy
bos nutarimą ir jį panaikino, 
leisdamas vietoj to pakelti atly
ginimus, jei yra reikalas.

Iš pranešimų buvo matyti, 
kad “Parama” per pastaruosius 
metus paaugo 2,5 mil. dolerių 
ir gauna gerą pelną, kurio dalis 
tenka nariams ir lietuvių orga
nizacijoms. Šiame susirinkime 
buvo patvirtintas valdybos pa
teiktas pelno dalies paskirsty
mas. Po $1000 paskirta KLB 
krašto valdybai, KLB Toronto 
apylinkės valdybai, Toronto 
Maironio mokyklai, Vasario 16 
gimnazijai; po $300: Tautos 
Fondui, Lietuvių Fondui, ateiti
ninkams, “Vyčio” sporto klu

Įėjimas — $3.00, 
pensininkams ir S
studentams — $2.00 R
Bilietai iš anksto platinami y 
Lietuvių Namuose, o
Prisikėlimo parapijoje R
ir Anapilyje R

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

Informacinę bibliografinę kny
gą apie įvairias tautybes, jų kul
tūra išleido Ontario švietimo, 

i kultūros ir pramogų ministeri
jos. Ją paruošė studentės Ja
net Maxwell, Banuta Rubess, 
Indra Sabanskis, Dorothy-Jean 
Todd. Tai jų 1976 m. darbas, 
kuris pasiekė viešumą 1977 m. 
Veikalas yra 626 psl. Lietu
viams paskirti 6 psl. Juose su
žymėti keli veikalai, kuriuose 
rašoma apie Kanados ir apla
mai apie lietuvius. Apie juos 
taipgi rašoma baltiečių skyriu
je. Sudarant atitinkamą biblio
grafinę medžiagą, autorėms tal
kino I. Šernaitė-Meiklejohn. Nei 
leidinio kaina, nei gavimo vie
ta nepažymėta.

Ateitininkų sendraugių reng
ta prof. B. Mačiuikos paskaita 
Prisikėlimo Parodų salėje susi
laukė gana gausios auditorijos. 
Profesorius, remdamasis faktais 
bei statistikos duomenimis, dės
tė apie dabartinės Lietuvos pra- 
moninimą, miestų augimą, lie
tuviškumą ir rusifikacijos pavo
jų. Po valandą užtrukusios pa
skaitos profesorius dar ilgokai 
atsakinėjo į klausimus. Atvykęs 
į Torontą prof. B. Mačiuika iš 
JAV aplankė “TŽ” ir kitas lie
tuvių institucijas.

Komunistų valdomuose kraš
tuose yra įvesta Tarptautinė 
Moterų Diena, kurioje moterys 
skatinamos atktyviau dalyvauti 
komunistinės diktatūros stipri
nime. Ta Diena buvo paminėta 
ir prokomunistinio Toronto Mo
terų Klubo Clairemonto gatvė
je. Klubui pirmininkauja A. 
Guobienė. Minėjime bei vaišėse 
dalyvavo ir matematikas Bro
nius Riauba iš okup. Lietuvos, 
kuris lankosi Kanadoje moksli
niais tikslais.

Prokomunistinė Sūnų ir Duk
terų Kanados Lietuvių Savitar
pinės Pašalpos Draugijos To
ronte kuopa š.m. kovo 6 d. susi
rinkime nutarė paminėti 65 me
tų veiklos sukaktį (įsteigta 1912 
m.). Taip pat buvo svarstytas 
draugijos likvidacijos klausi
mas, nes labai sumažėjo narių 
skaičius.

rižla lietuviams
bui, “Aušros” sp. klubui, “Var
po” chorui, “Gintarui”, “Atža
lynui”, Stepo Kairio muziki
niam vienetui, “Aitvaro” teat
rui, Romuvos stovyklavietei, 
skautams, L. Vaikų Namams, 
Prisikėlimo parapijai, Lietuvos 
Kankinių parapijai, liet. ev. liu
teronų Išganytojo parapijai, 
pensininkų klubui. Be to, pa
skirtos stipendijos po $300 R. 
Grigaliūnaitei ir R. Bumbuly- 
tei.

Į valdomuosius organus per
rinkti tie patys asmenys, išsky
rus G. Beresnevičių, kuris bu
vo išrinktas vietoje O. Kušne- 
raičio.

Aplamai, visuomenės susido
mėjimas šia finansine instituci
ja yra didelis. Tai buvo matyti 
iš susirinkimo dalyvių skaičiaus, 
gyvų diskusijų, kapitalo apyvar
tos ir pašalpų lieutuviškajai 
veiklai.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininku 
vėl tapo Herbertas Stepaitis, o 
buvęs pirm. Vyt. Aušrotas — 
iždininku, vicepirmininku — 
Osvaldas Delkūs, sekr. Saulius 
Masionis, nariu — Stasys Kuz
mas. D.

B MONTREAL®
Paminėta sukaktis. Agronomijos 

daktaras dail. Alfonsas Vazalinskas 
atšventė 65 metų amžiaus sukaktį. 
Ta proga K. Mindaugo šaulių kuopa, 
kurioje jis yra aktyvus narys, suruo
šė jam gražų pagerbimą. Sukaktu
vininką su žmona Irena čepaityte, 
taip pat diplomuota agronome, pa
sitiko pagerbimo iniciatorius Ignas 
Petrauskas. Gėles prisegė kuopos 
nariai — O. Vadišienė ir Aug. Mylė. 
Pagerbimą pradėjo I. Petrauskas, 
pasveikindamas susirinkusiųjų var
du. Tolimesnei programai vadovauti 
pakvietė agr. Pr. Rudinską, kuris 
apibūdino sukaktuvininko 65 metų 
gyvenimo kelią. Pasak jo, sukaktuvi
ninkas yra baigęs Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademiją, dirbęs “Lietūky
je”, baigęs karo mokyklą atsargos j. 
leitenanto laipsniu. Vokietijoje ga
vo daktaro laipsnį. Montrealyje, dirb
damas fabrike, baigė meno mokyklą, 
o dabar lanko prancūzų kalbos kur
sus. Kuklus, mandagus, nuoširdus, 
geras dainininkas. Jo duosnumas 
savo tapybos paveikslais lietuvių or
ganizacijoms yra neįkainojamas. Nė 
viena loterija neapsieina be dail. A. 
Vazalinsko aukos. Sukaktuviniai lei

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ........................6.0%
Taupomąsias s-tas.......................8.0%
Pensiją planas ..............................8.5%
Term. ind. 1 m...........................9.5 %
Term. ind. 2 m...........................9.5 %
Term. ind. 3 m.......................... 9.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki

■ 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara, 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.

Jocytė dėkoja
Dėkoju Pasaulio Lietuvių Jauni

mo S-gai už pakvietimą ir suteiktą 
galimybę koncertuoti lietuviams įvai
riuose Kanados ir Amerikos mies
tuose. Aš ir mano mama (ji lydėjo 
mane kelionėje) dėkojame PLJS-gos 
skyriams Detroite, Niujorke, Čikago
je, Klevelande, Toronte, Londone ir 
Montrealyje už rūpestį ir organiza
vimą mano koncertų, už gėles ir do
vanas. Dėkoju publikai, gausiai atsi
lankiusiai į mano koncertus, kuri 
šiltai mane priėmė ir daug plojo už 
mano daineles. Dėkojame šeimoms 
visuose miestuose, kuriuose teko pra
leisti po kelias dienas koncertų me
tu, už taip nuoširdžią globą ir do
vanas. Ačiū jaunimui, kuris buvo 
labai draugiškas, stengėsi parodyti 
kuo daugiau įdomios, gražios Ka
nados ir Amerikos.

Dėkojame: PLJS-gos pirm. G. Juo
zapavičiūtei už linkėjimus ir sidabri
nę apyrankę, ant kurios, kiekvieno 
aplankyto miesto lietuvių jaunimas 
prisegė savo ženklą; Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui Toronte už linkėjimus ir 
dovaną; giminėms Alf. ir Bronei Ru
dokams, Tillsonburge, Ont., už ma

TORONTO MIESTAS
Atmatų išvežimo tvarkaraštis

DIDYSIS PENKTADIENIS, 1977 m. balandžio 8 d., ir 
VELYKŲ PIRMADIENIS, 1977 m. balandžio 11 d„ 
yra miesto tarnautojų šventė. Minėtomis dienomis 
atmatos nebus išvežamos. »

Jeigu jūsų normali atmatų išvežimo diena yra Didysis 
Penktadienis, tai atmatos bus išvežtos sekantį tre
čiadienį, balandžio 13 d.

Jeigu jūsų normali atmatų išvežimo diena yra Velykų 
pirmadienis, tai atmatos bus išvežtos antradienį, 
balandžio 12 d.

1977 m. balandžio 13, trečiadienį, nebus išvežami 
sunkūs daiktai ir laikraščiai.

Sekantis reguliarus šių daiktų išvežimas bus 1977 m. 
balandžio 20, trečiadienį.

Būsime dėkingi už talką — atmatų išnešimą į ati
tinkamą vietą išvežimui skirtąją dieną.

R. M. BREMNER
Toronto miesto viešųjų 
darbų viršininkas

diniai, parapijos biuleteniai, paren
gimų scenos — tai nuoširdus daili
ninko darbas kitiems. Lietuvių šei
mų namuose dažnai matome gražius, 
realistinius jo paveikslus. Jis daly
vauja lietuvių ir kanadiečių dailės 
parodose. Visuomeninis lietuvių gy
venimas jam yra taip pat artimas.

Sukaktuvininką sveikino kun. J. 
Aranauskas, šaulių kuopos vardu — 
Sušinskas, šeimos ir giminių — sū
nus inž. Gytis Vazalinskas, buvusių 
“Lietūkio” tarnautojų — Juozas Lu
koševičius. Algio Rudinsko šeima iš 
Santa Clara atsiuntė telegramą.

Sukaktuvininkui sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir įteiktos dovanos. Sve
čių vardu televiziją įteikė I. Petraus
kas ir Pr. Rudinskas, giminių dova
ną — lagaminą su visais dailininkui 
reikalingais dalykais įteikė anūkė 
Adita Vazalinskaitė ir Rūta Rudins- 
kaitė. Sukaktuvininkas visiems nuo
širdžiai padėkojo už jam skirtas do
vanas, gausų svečių dalyvavimą ir 
vaišes, kurias paruošė sesės šaulės 
su visą eile pagalbininkių. Pagerbi
me dalyvavo per 120 svečių. Jaunam 
akordeonistui Remeikiui grojant, vi
si linksminosi iki vidurnakčio. A. A.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................................11.0%
Nekiln. turto ...........................10.25%
Čekių kredito .............................12.0%
Investacines nuo .......................10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

no mamai apmokėtą kelionę į Kana
dą, už globą ir rūpestį mūsų vieš
nagės metu.

Dėkojame visiems, jauniems ir vy
resniems, su kuriais teko susitikti 
ir kalbėtis. Visi linkėjo mums gero 
pasisekimo kelionėse ir gyvenime. 
Jūsų vardai ilgai liks mūsų atmin
tyje ir mano dienoraščio lapuose.

Staigus klimato pakeitimas ir nuo
latinės kelionės labai vargino, bet 
gėrėjomės sniegu ir šalčiu, kuriuos 
matėme ir jautėme pirmą kartą. Da
bar žinome, kokia yra tikra žiema. 
Ji mums buvo gera, neteko sirgti, vi
sur laiku buvo nuvažiuota, mano 
koncertai vyko iš anksto nustatytu 
laiku be sutrukdymų. Dievas mums 
padėjo.

Adriana Jocytė ir 
Adelė Jocienė, 
Argentina

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS bus 

Verbų sekmadienį, balandžio 3 d., 
Kristaus Karaliaus šventovėje. Pra
džia — 6 v. v. Susikaupimui vado
vaus Blind River parapijos klebonas 
kun. Augustinas Sabas. K. A. S.


