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Šventajame narve 
Tikinčiosios Lietuvos Dienai artėjant

Rašytojas A. Landsbergis, sukūręs dramą, vaizduojan
čią dabartinį Lietuvos gyvenimą, pavadino ją “šventuoju 
narvu”. Tai labai taikliai parinktas pavadinimas. Jis iš
reiškia aklinai uždarą, slogų, sunkiai alsuojanti gyvenimą, 
kuriame vyksta herojinė kova už persekiojamą tikėjimą. 
Viename fronte veikia brutali jėga, naudojanti visas žmo
gų fiziškai ir morališkai smaugiančias priemones, kitame 
— grumiasi tikėjimo žmonės, žiūrovas norėtų, kad pasta
rieji švytėtų geležine valia, moraline jėga, nugalinčia vi
sas persekiotojo pinkles. Deja, tikėjimo žmonių eilėse 
matyti daug silpnumo, menkystės, net apgaulės. Visa tai 
aptemdo jų herojiškumą, neleidžia Įžvelgti slypinčios dva
sinės jėgos ir priartina juos prie kraštutinės situacijos — 
pesimistinio pralaimėjimo. Jei tai teisingai suprasta vei
kalo idėja, aišku, ji gąsdina žiūrovą. Bet, antra vertus, ar 
ši idėja yra labai atitekusi nuo tikrovės? Juk tikinčiųjų 
heroizmas, iš arti žiūrint, beveik visuomet atrodo kaip 
silpnumas. Jo dvasinė jėga išryškėja tiktai ilgame procese, 
po to, kai atsiranda perspektyva, kai tikinčiojo silpnumas 
tampa pergale. Galimas dalykas, A. Landsbergiui nepa
vyko silpnume išryškinti tikinčiųjų heroizmo, bet jam pa
vyko atvaizduoti autentišką dabarties atmosferą, išreikštą 
“šventojo narvo” vaizdu.

PIRMĄJĮ kovo sekmadienį prisiminsime “šventąjį nar
vą” ne scenoje, o tikrovėje, būtent, savo mintimis ir 
širdimis intensyviau regėsime tikinčiąją dabarties Lie
tuvą, kurioje vyksta didelio masto dvasinė kova: j tautos 

sielą veržiasi brutali jėga, naikindama švenčiausias ver
tybes- ir brukdama marksistines idėjas, šiuo atveju mes 
negalime ir nenorime būti žiūrovais, kritikuojančiais ko
vojančių tikinčiųjų silpnybes. Nors nuo Lietuvos gladiato
rių scenos skiria mus Atlantas, tačiau dvidešimtojo šimt
mečio komunikacinės priemonės priartina mus prie kovos 
židinių. Tiesa, nė vienas iš mūsų negalime įšokti minėton 
scenon ir talkinti kartais silpstantiems kovotojams. Kol 
kas mes galime talkinti tiktai iš tolo. Visų pirma Tikin
čiosios Lietuvos Dieną norime jungtis su pavergtos Lie
tuvos tikinčiaisiais dvasiniais saitais, kaip dera tikintie
siems. malda nounie teikti antgamtinę pagalbą, kau ir 
silpnieji atlaikytų persekiotojų smūgius, kad jų silpnume 
išaugtų dvasinė jėga. Netikinčiam žmogui malda, žinoma, 
atrodo bejėgė, bet tikinčiajam tai yra kovos priemonė, 
kaip kareiviui ginklas. Be to, bendra malda yra vienijanti 
jėga — ji sutelkia tikinčiuosius kolektyviniam žygiui, pa
žadina budrumui ir nuteikia vieningai veiklai. Jei Tikin
čiosios Lietuvos Diena vien to pasiektų, verta būtų ją 
rengti.

Kanados daugiakultūrių reikalų ministeris NORMAN CAFIK, pasakęs pa
grindinę kalba Vasario 16 minėjime Toron*'' *1is«i«savgni«

MINĖTOJI Diena siekia betgi toliau ir daugiau — 
ji telkia ir medžiaginę pagalbą Lietuvos tikintie
siems visose Kanados lietuvių parapijose bei misi
jose. Kelerių metų patirtis įrodė, kad tai sėkmingas būdas 

telkti tokią pagalbą. Surinktos lėšos siunčiamos per Kana
dos Lietuvių Katalikų Centrą specialiam fondui, kurį glo
boja vysk. V. Brizgys JAV-se. Nėra abejonės, kad tos 
lėšos pasiekia viena ar kita forma pagalbos reikalingus 
Lietuvos tikinčiuosius. Bet ir tai dar neviskas: Tikinčiosios 
Lietuvos Dienos užduotis yra ir tikinčiųjų kovos parama 
tarptautinėje plotmėje. Tos dienos proga nekartą buvo 
informuojami Kanados vyskupai ir visuomenės veikėjai 
apie religijos būklę Lietuvoje, platinama atitinkama lite
ratūra nelietuvių kalba, kreipiamasi į angliškąją spaudą. 
Rezultatai nevisuomet būna vienodi, tačiau visa tai rodo, 
kad ir tarptautinėje srityje galima daug padaryti, jei tik 
yra kas dirba. Jei ta linkme intensyviai būtų padirbėta 
visos išeivijos mastu, galima būtų daug pasiekti ir efekty
viai padėti tikinčiajai Lietuvai. Labai gaila, kad iki šiol 
nesiimta iniciatyvos rengti Tikinčiosios Lietuvos Dienos 
visame laisvajame pasaulyje (lietuvių kolonijose). Tiesa, 
lyg ir bandoma skelbti maldos ir solidarumo dieną, bet ji 
toli gražu neprilygsta Kanadoje jau prigijusiai Tikinčio
sios Lietuvos Dienai nei savo turiniu, nei užsimojimu, nei 
tikslu. Norint pasukti šia linkme, reikia stiprios, sumanios 
ir planingos iniciatyvos. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
DIPLOMATINIŲ SANTYKIU NUTRAUKIMU BAIGĖSI NESĖK
MINGAS Egipto prez. A. Sadato bandymas išlaisvinti pagrobto 
keleivinio lėktuvo įkaitus Kipro salos Larnakos aerodrome ir su
imti du palestiniečius teroristus, nužudžiusius egiptiečių dienraš
čio “Al Ahram” redaktorių Y. Sibajų. Egiptiečių 74 karių dali
niui vadovavo brigados gen. N. Sukris. Kiprui buvo pranešta, kad 
transportiniu lėktuvu atskrenda Egipto informacijos ministeris, 
bet buvo nutylėtas karių dailnys. Operaciją egiptiečiai pradėjo, 
praėjus beveik dviem valandom nuo lėktuvo nusileidimo, kai jiems 
atrodė, kad derybos su teroristais neduoda jokių rezultatų. Pul

Ontario liberalu ir opozicijos vadas dr. STUART SMITH, sveikinęs lietu
vius Vasario 16 proga Toronte-Mississaugoje. Jo seneliai yra atvykę Kana- 
don iš istorinės Lietuvos Nuotr. K. Baltrūno

dami teroristų pagrobtą lėktuvą, 
cijos granatų ir šūvių į nugaras, 
buvo sužeista 16, sudegė ame-< 
rikiečių gamybos transportinis 
Egipto lėktuvas. Kipro policija 
gyvybės aukų neturėjo — tik 
šešis sužeistus. Prie jų tenka 
pridėti ir sužeistą žurnalistą iš 
V. Vokietijos. Gyvi išlikę Egip
to kariai susilaukė iškilmingo 
sutikimo Kairo aerodrome, žu
vusieji — laidotuvių, kuriose 
prasiveržė neapykantos liepsna 
palestiniečiams, galimas daly
kas, turėsianti įtakos Egipto ir 
Izraelio taikos deryboms. Dip
lomatinių ryšių nutraukime bu
vo pabrėžta, kad Kipras yra ta
pęs teroristinių organizacijų 
prieglauda, kurioje palestinie
čių PLO grupė turi beveik savo 
ambasadą. Kipro prez. S. Kyp- 
rianou atsisakė perduoti Egip
tui du palestiniečius, nužudžiu
sius red. Y. Sibajų ir pagrobu
sius lėktuvą su įkaitais. Įtam
pą tarp Egipto ir Kipro didina 
pasklidę gandai, kad karinis 
Libijos diktatorius pik. M. 
Guaddafis prez. S. Kyprianou 
vyriausybei parūpino $3 milijo
nus už teroristų neišdavimą 
Egiptui. Egiptiečio red. Y. Si- 
bajaus nužudymas yra nukreip
tas prieš prez. A. Sadatą, nes 
velionis buvo artimas jo bičiu
lis. Prez. A. Sadatui palestinie
čiai taipgi grasina mirtimi dėl 
jo derybų su Izraeliu.

Ginklai iš Maskvos
Nutrukusias Egipto ir Izrae

lio derybas bando atnaujinti 
JAV valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas A. Athertonas, į po
kalbius norintis įtraukti ir Jor
daniją. Maskvos aerodrome 
kompartijos vadas L. Brežne
vas sutiko Sirijos prez. H. As- 
sadą, atvykusį prašyti daugiau 
sovietinių ginklų. Oficialiame 
jo priėmime L. Brežnevas tei
gė, kad Egipto derybos su Iz
raeliu trukdo problemų spren- 

egiptiečiai susilaukė Kipro poli- 
Susišaudyme žuvo 15 egiptiečių, 

dimą Artimuosiuose Rytuose. 
L. Brežnevas ir H. Assadas yra 
pasisakę už konferenciją Žene
voje. Maskvoje lankėsi ir trijų 
kitų arabų valstybių vadai, ne
palankūs diplomatinei Egipto 
prez. A. Sadato taikos iniciaty
vai.

Vadovauja sovietai
Etiopijos pradėtai ofenzyvai 

Somalijos užimtoje Ogadeno 
dykumoje vadovauja Addis 
Ababoje trijų žvaigždžių so
vietų generolas, o Harare, ar
čiau fronto linijų, yra trys že
mesnio rango sovietų generolai. 
Amerikiečių žvalgybos duome
nimis, kubiečių karių skaičius 
Etiopijoje jau siekia 5.000. So- 
malija paskelbė visuotinę mo
bilizaciją, kariuomenėn įjung
dama net moteris ir paauglius. 
Atrodo, Etiopija atsiims Oga
deno dykumą, bet tada joje 
prasidės partizaninis karas.

Stiprėja valdžia
Portugalijos premjeras M. 

Soares, sudaręs koalicinę vy
riausybę su konservatyviaisiais 
demokratais, pravedė įstatymą 
ekonomijai atstatyti, dėl kurio 
portugalams teks gerokai susi
veržti diržus. Prieš įstatymą pa
sisakė komunistai ir socialde
mokratai, vengdami bendro 
fronto. Jų susiskaldymo dėka 
socialistai ir demokratai leng
vai atmetė abu pasiūlymus. 
Premjero M. Soares vyriausy
bę dabar vėl sustiprino 31 na
rį parlamente turinti J. Sam- 
paio grupė, įsijungusi socialis
tų partijon.

Vadų pasitarimas
Sydnėjaus Hiltono viešbuty

je Australijos premjeras M. 
Fraseris surengė dvylikos Azi- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Rekordinis studentu skaičius
RIMAS AMALVIŠKIS

Dviem atvejais esu rašęs apie 
lietuviškos kilmės jaunimą, stu
dijuojantį augštosiose Brazili
jos mokyklose. Čia pateikiu 
paskutinį sąrašą, šiomis dieno
mis išlaikiusių įstojamuosius 
egzaminus S. Paulo ir aplinki
niu miestų universitetuose.

1. Neuza Vilma Tamašauskas, 
2. Inez A. Favoron Stankevi
čius, 3. Hildo Lititanskas, 4. Li
dia Regina Rubliauskas, 5. Mar
cos Antonio Galanjauskas, 6. 
Alberto Tureikis, 7. Marcio 
Maksimavičius, 8. Odair Bagda- 
navičius, 9. Luiz A. Belekevi- 
čius, 10. Jose Scibarauskas, 11. 
Roberto Meškauckas, 12. Yolan
da Krušauskas, 13. Elizabeth 
Jakas, 14. Rozemire Ąžuolas, 
15. Katia B. Kazlauskas, 16. do
vis Macevičius, 17. Claudio 
Markevičius, 18. Sonia Regina 
Makarauskas, 19. Santo Lickū- 
nas.

Šiais metais jau yra per 40 
naujų studentų. Pridėję dar 
vieną kitą įstojusį tolimuose ki
tų valstijų miestuose, jau iš se
niau studijuojančius ir vieną 
kitą einantį akademinių laips
nių kursą, turėsime per 150 
lietuvių kilmės jaunimo, sie
kiančio augštojo mokslo. Tai 
džiugus ir tikrai rekordinis 
skaičius, kokio dar niekada čia 
neturėjom. Todėl “TŽ” bend
radarbiui kilo noras jų vieną 
kitą užkalbinti ir sužinoti, ko 
lietuviškoji veikla iš jų galėtų 
tikėtis, kai jie bus užbaigę augš- 
tąjį mokslą ir įsistiprinę gyve
nime, juoba, kad jų vieno kito 
seneliai prieš keliasdešimt me
tų reiškėsi lietuviškame vietos 
gyvenime.

Vieną tokių “calourų” (pir
mamečių) kaip tik suradau na
muose, savųjų tarpe besidžiau
giantį išsikovojimu vietos uni
versitete.

— Sveikinu su įstojimu į 
universitetą, — sakau jam. — 
Tikiuosi man paskirsite keletą 
minučių trumpam pasikalbėji
mui?

— O, mielai. Pasistengsiu pa
tenkinti jūsų smalsumą, — 
mandagiai atsako augštas švie
siaplaukis, mėlynakis jaunuo
lis.

— Kalbate lietuviškai?
— Lietuviškai? Kas tai per 

kalba?
— Esate lietuvių kilmės .. .
— Kilmės? Esame čia taip 

sumaišyti, kad tik labai retas 
težino savo kilmę ir ... paga
liau niekas tuo nesidomi. “Sou 
brasileiro e ponto finai (esu 
brazilas ir taškas).

— Jūsų pavardė lietuviška.
— čia kraštas, pilnas keis

čiausių pavardžių, surankiotų 
iš viso pasaulio. Gal mano se
neliai buvo lietuviai — neži
nau. Jų nepažinau. O tėvai nie
kad nė žodžio apie savo kilmę 
nekalbėjo: tai niekam neįdomu.

Skubu atsisveikinti, net su 
tėvais nesusipažinęs. Liūdna ir 
kažkas graužia gomurį. ..

Saulė kepina, manau, 40° 
karščiu. Apatiškai velku kojas 
į kito naujo studento namus.

Ar verta? Pats save klausiu. 
Vartau savo užrašus — pavar
dė dviguba. Manau, čia bus dar 
blogiau — aiškiai maišyta šei
ma.

Pasikeliu į 17-tą augštą. Du
ris atidaro judri nudegusiu vei
du mergaitė.

— Nauja studentė? — klau
siu.

— Ta pati... — linksmai at
sako. — Jūs tikriausiai būsite 
lietuvis? Atspėjau? Galite su 
manimi kalbėti lietuviškai. Tai 
mano mamytės kalba. Aš, kai 
tik susitaupysiu kelionei, va
žiuosiu, būtinai važiuosiu į Lie
tuvą pamatyti ir pažinti to 
gražiausio pasaulyje krašto. 
Bent taip sako mano mamytė. 

Bet prašau tolyn .. . Mamyte — 
svečias. Ir lietuvis. Ar pažin
si?

— Pažįstu, kaipgi. Jeigu ne iš 
veido, tai iš balso: tiek sykių 
girdėtas lietuvių sueigose. Tik 
asmeniškai nebuvom pažįstami... 
Labai malonu.

— Puikią dukrelę išsiaugino
te ...

— Ir lietuvaitę. Nors tik per 
pusę, nes tėvas nelietuvis, bet 
ir jį pramokiau lietuviškai. Na
muose tik lietuviškai šnekamės. 
Tu, dukrele, pajieškok “žela- 
leiroje” (šaldytuve) ko nors vė
sinančio svečiui. Matai, koks 
sušilęs ...

Maloniai prabėgo pora va

Dainų šventės dalyviams
Muz. A. Mikulskis prašo tuoj 

registruotis visus kanklininkus, 
skudučių, birbynių ir kitų liau
dies muzikos instrumentų mu
zikantus šiuo adresu: A. Mi
kulskis, 10400 Brighton Drive, 
Cleveland, OH 44108, USA.

Kvietimas liečia paskirus ir 
ansambliuose esamus liaudies 
instrumentų vienetus.

Jaunimo chorai prašomi pra
nešti savo adresus bei dalyvių 
skaičių šiuo adresu: F. Strolia, 
15325 Sequoia Drive, Oak Fo
rest, IL 60452, USA.

Chorai ir muzikiniai viene
tai kurie iki šiol dar nėra at
siuntę aprašymų bei nuotrau
kų V-sios Kanados ir JAV Lie
tuvių Dainų šventės leidiniui, 
prašomi nedelsiant tuoj tai pa
daryti. Primenama, kad me

Istorikas prof. SIMAS SUŽIEDRLIS, “Lituanica” enciklopedijos redakto
rius, pasakęs pagrindinę kalbą Vasario 16 minėjime Anapilio salėje Toron
te-Mississaugoje vasario 19 d. Jo kalbos klausė per 1000 tautiečių. Kalbėto
jas gyvai pavaizdavo sunkią Lietuvos būklę sovietinėje okupacijoje, bet pa
brėžė, kad ji nėra beviltiška. Nuotr. K. Baltrūno

Siame numeryje:
Šventajame narve

Tikinčioji Lietuva ir išeivijos telkiama pagalba
Rekordinis studentų skaičius

Mūsų bendradarbio pranešimas apie lietuvius studentus 
Kaliniai psichiatrinėse ligoninėse

Nauji duomenys didžiojoje Kanados spaudoje
Politinių studijų savaitgalis

Dabarties klausimai Los Angeles svarstybose
Kultūriniai ryšiai su lenkais

Buvęs diplomatas sunkiai sprendžiamu klausimu
Lietuvos vėliava nepatinka sovietams

Sovietų Sąjungos ambasados protestas prieš vėliavas
Šviesa ir disciplina

Dail. Stasės Smalinskienės paveikslų paroda
Nuo filosofijos iki poezijos

Apie prof. A. Maceiną kaip filosofą ir poetą
Dainų šventė ir seimas Toronte 

Naujausios informacijos apie didįjį renginį
Nauja Norimo novelių knyga

Pr. Naujokaitis apžvelgia naująjį autoriaus leidinį

landų besikalbant apie moks
lus ir gyvenimą.

Atsisveikinau linksmas. Šita 
pusiau lietuvaitė tikrai niekad 
nepraras lietuviškumo ir savo 
motinos kalbos, kuria laisvai ir 
su pasididžiavimu kalbėjo, net 
be lietuviškos mokyklos. Lietu
viški laikraščiai pagarbiai ren
kami ir saugomi kaip didelė 
vertybė.

Pasaulis įvairus, kaip ir mes 
patys.

Norėtųsi linkėti, kad mūsų 
patriotinis jaunimas aplankytų 
visus naujuosius studentus ir 
mėgintų patraukti į lietuvišką 
sambūrį.

džiaga turi būti aiškiai ir išskai
tomai paruošta, ypač aiškiai su
rašytos choristų bei muzikinių 
vienetų narių pavardės. Medžia
gą siųsti: Č. Senkevičius, 40 
Burrows Ave., Islington, Ont., 
M9B 4W7, Canada.

Visais dainų šventės reikalais 
kreiptis į V-sios Kanados ir 
JAV Lietuvių Dainų Šventės 
muzikinės komisijos pirm, muz. 
V. Verikaitį: 80 Dorval Road, 
Toronto, Ont., M6P 2B8 Cana
da. Tel. 1-416-534-3120.

Chorų atstovai visais nakvy
nių reikalais kreipiasi į nakvy
nių komisijos pirm.: K. Budre- 
vičius, 519 Dovercourt Road, 
Toronto, Ont., M6H 2W3, Cana
da. Tel. 1-416-535-9755.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
* WUERZBURGO VYSKUPIJOS 

LAIKRAŠTIS "Wucrzburger katoli- 
sches Sonntagsblalt” 1977 m. lapkri
čio laidoje plačiai aprašė trijų vo
kiečių vyskupų lankymus! okup. Lie
tuvoje. Straipsnis iliustruotas net 
penkiomis nuotraukomis. Apie tai 
"T. žiburiuose” buvo plačiai rašyta, 
pasinaudojant kitais šaltiniais.

* ŽURNALISTE JOHANNA NASH 
Britanijoje parašė platų straipsnį po
puliariame laikraštyje “Church 
Times" 1978 m. sausio 20 d laidoje 
apie Lietuvą Jame aprašomas reli
gijos persekiojimas, remiantis “LKB 
Kronikos” pateiktais faktais. Baigda
ma savo straipsnį, žurnalistė rašo: 
“Tie žmonės reikalingi mūsų maldų. 
Taip pat jie reikalingi mūsų balsų. 
Tiktai per tikėjimo brolius krikščio
nis jų kančia gali būti padaryta ži
noma likusiai pasaulio daliai. Per- 
siųsdami informacijas, jie atlieka 
savo dalį, bet ar mes atliekame sa
vąją?”

* BRITŲ "MELAGYSTĖS ĮMO
NE” II D. karo metu paskleidė la
bai daug klaidingų žinių bei užuomi
nų, nepalankių Vokietijai ir Italijai. 
Dalis tų klaidinančių žinių lietė re
liginę sritį ir Vatikano veiklų. Tai 
pareiškė istorikas kun. Robert A. 
Graham. SJ, dvisavaitiniame žurna
le “Civilta Cattolica”. Jis šiuo metu 
redaguoja Vatikano dokumentus iš 
II D karo laikotarpio. “Melagystės 
įmonė" Britanijoj buvo'įsteigta 1939 
m. ir oficialiai pavadinta “Political 
Warfare Executive” (Politinės Kar- 
vedybos Valdyba). Jai vadovavo Ro
bert Bruce Lockhart. Tos įstaigos 
skleidžiamos netikslios žinios bei 
melagingos užuominos buvo klasifi
kuojamos “sib” (pagal lotyniškąjį 
žodi sibilare — šnabždėti). Tų žinių 
paskleidimui būdavo panaudojami 
žurnalistai neutraliuose kraštuose, 
įstaiga taipgi paruošė daug netikrų 
dokumentų, kaip pvz. keletą Vokie
tijos vyskupų ganytojiškų laiškų, ku
lių tie vyskupai visai nebuvo parašę, 
įstaigos tikslas buvo demoralizuoti 
tuometinę Vokietiją ir jos šalinin
kus. Tačiau daug tokių melagingų ži
nių bei dokumentų labai pakenkė 
Vatikanui ir apsunkino ar net visai 
sugriovė daugelį Vatikano taikos pa
stangų. Šių melagingų žinių bei do
kumentų yra pilni to laikotarpio is
toriniai šaltiniai. Net ir patyrusiam 
iitorikui kartais sunku susigaudyti, 
kas tuose dokumentuose tiesa ir kas 
melas.

* ARKIV. FRANJO KUHARIC. 
Zagrebo arkivyskupas Jugoslavijoje, 
pasak Vatikano radijo, paskelbė at
sišaukimą, reikalaujantį religinės 
laisvės, kuri reikštųsi ne tik diplo
matiniuose pokalbiuose, bet ir kas
dieniame gyvenime. Tas atsišauki
mas buvo paskelbtas Pasaulio Taikos 
Dienos proga. Arkivyskupas pabrė
žė. kad talkos sąvokoje savaime glū
di laisvės mintis. Tai asmeninė sąži
nės bei įsitikinimų laisvė. Kai ši lais
vė pažeidžiama, žmoguje kyla baimė, 
kuri veda į beviltiškumą. O beviltiš
kumu prieitas liepto galas gali su
liepsnoti smurtu. Arkivyskupas nu
rodė visą eilę dabar Jugoslavijoje 
vykdomų žmogaus laisvės pažeidi
mų.

* TARPTAUTINE VYRU VIE
NUOLIJŲ VIRŠININKŲ SĄJUNGA 
pasiuntė memorandumą Čekoslova
kijos prezidentui Gustavui Husakui. 
nurodydama skaudžias vienuolių 
gyvenimo sąlygas Čekoslovakijoje. 
Dokumentas dar viešai nepaskelb
tas, nes laukiamo atsakymo.

* MAHATMOS GANDUI 30 M. 
MIRTIES SUKAKTI paminėjo Vati
kano radijas, pabrėždamas, kad be- 
smurtė kova yra vienintelis būdas 
taikai įgyvendinti dabartiniame pa
saulyje. Buvo paminėta, jog Gandhi 
buvo nužudytas vienos aršios indie- 
čių grupės nario, kai jis pasninkavo 
už besivaidijančių indiečių religinių 
grupių taiką. Savo kovoje prieš bri
tų režimą Gandhi buvo pasirinkęs 
Kristų kaip pavyzdį besmurčio kovo
tojo. Gandhi sakęs, jog Kristus buvo 
besmurtis kovotojas, kuris žinojo 
kaip savo gyvybę paaukoti, kad tie
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sa nugalėtų. Todėl Gandhi tvirtino, 
kad besmurtis veiksmas turi būti pa
grįstas tiesa. Besmurtiškai kovojan
čio prieš neteisybę tikslas turi būti 
ne priešo nugalėjimas, bet jo pa
laipsnis privedimas prie supratimo, 
kad tai, ką jis lig šiolei darė, yra 
klaida. Besmurtis veiksmas todėl vi
sada turi būti kupinas meilės, o ne 
pykčio savo priešui. Tiktai gilus dva
sinis gyvenimas ir atsipalaidavimas 
nuo visokių aistrų pajėgia įgalinti 
asmenį besmurčiu būdu pakeisti 
bendruomenę.

* AMERIKOS LIETUVIŲ R. Ka
talikių Moterų Sąjunga ėmėsi ini
ciatyvos organizuoti balandžio 27 
maldos dieną "Prayerthon”, mel
džiant, kad arkiv. Jurgis Matulaitis 
būtu greičiau paskelbtas palaimin
tuoju ir šventuoju. Centro valdybos 
nutarimu, bus tuo reikalu kreipia
masi į lietuvių visuomenę ir nelie- 
•uvius, pasinaudojant ir telefonu. 
Dėlto angliškai ta diena ir pavadin
ta "Prayerthon”.

* KUN. LEONARD FEENEY mi
rė sulaukęs 80 m. amžiaus Ayer 
miestelio ligoninėje, Massachusetts 
valstijoje. Būdamas dar jaunas jė
zuitas, jis buvo pagarsėjęs kaip po
etas, švietėjas ir rašytojas. Jis dėstė 
jėzuitų vadovaujamoje Bostono ko
legijoje ir taipgi vadovavo Sv. Be
nedikto Centrui, į kurį rinkdavosi 
studentai iš įvairių kolegijų intelek
tualiniams pokalbiams bei paskai
toms. Kun. Feeney 1949 m. buvo pa
šalintas iš jėzuitų už pradėtą skelb
ti raidinį supratimą teigimo, kad už 
K. Bendrijos ribų nėra išgelbėjimo. 
Tuometinis Bostono arkivyskupas Ri
chard Cushing bandė tą buvusį jė
zuitą nutildyti, tačiau kun. Feeney 
ir toliau savo įsitikinimą skelbė ir 
aiškino savo studentams. Tada buvo 
pareikalauta, kad jis vyktų į Vatika
ną pasiaiškinti. Kun. Feeney atsisa
kė ir todėl buvo Pijaus XII eksko
munikuotas drauge su eile mokinių, 
kurie jį palaikė. Kai Bostono arki
vyskupiją perėmė arkiv. Humberto 
Medeiros, jis ėmėsi žygių sutaikinti 
kun. Feeney su K. Bendrija, nes jis 
pats kadaise buvo kun. Feeney mo
kinys Sv. Benedikto Centre ir jį ger
bė. Jam j pagalbą atėjo kard. John 
Wright, kuris kun. Feeney ekskomu- 
nikavimo metu buvo Bostono vys
kupas ■ pagalbininkas ir didelis Sv. 
Benedikto Centro rėmėjas. Iki eks- 
komunikavimo kun. Feeney buvo 
vysk. Wright nuodėmklausis. Abiejų 
pastangomis. 1972 m. lapkričio 22 d. 
kun. Feeney buvo nuimta ekskomu
nika. ir jis į K. Bendriją grįžo su 29 
savo pasekėjais, tačiau savo anksčiau 
tvirtintos nuomonės neatšaukė.

* JAV ANGLIKONŲ GRUPE, 
prieš kurį laiką atsiskyrusi nuo JAV 
Episkopatų (anglikonų) Bendrijos, 
šiuo metu susilaukė savo pirmųjų 4 
vyskupų: James O. Mote, Peter F. 
Watterson. Robert S. Morse ir Dale 
Doren. Juos vyskupais konsekravo 
du vyskupai: į pensiją išėjęs angli
konas vysk. Albert W. Chambers ir 
ispanų ■ amerikiečių karo metu nuo 
K. Bendrijos atskilusios Filipinų Ne
priklausomos Bendrijos vysk. Fran
cisco J. Pagtakhan. Si anglikonų 
grupe nuo JAV Episkopatų Bendri
jos atskilo, protestuodama prieš mo
terų šventinimą kunigėmis. prieš lei
dimą teisėtą santuoką pamynusiems 
asmenims antrą kartą tuoktis ir su
tikimą homo eksualams praktikuoti 
savo iškrypimus. Atsiskyrusioj! gru
pė dabar JAV-se turi 5 vyskupijas su 
100 parapijų.

* ARKIV. AGOSTINO CASARO 
U gynė savąją Rytų Europos politi
ką Georgetown universiteto Strate
ginių ir Tarptautinių Mokslų Centre. 
Jis taipgi gynė Vatikano vaidmenį 
Helsinkio konferencijoje ir pabrėžė, 
kad diplomatiniai Vatikano veiksmai 
visuomet yra lygiagretūs dvasinei 
Bendrijos misijai Jis į tą universi
tetą buvo užsukęs pakeliui iš Niu
jorko, kur kalbėjo Jungtinių Tautų 
diplomatams Pasaulio Taikos Dienos 
proga apie moderniojo karo absur
diškumą.

KUN. J. STS.

Operos sol. JADVYGOS VENCEVICAITĖS-KUTKŲVIENES 80 m. pagerbimo dalyviai. Pirmoj eilėj iš k. į d.: 
D. Augienė, L. Baltrušaitienė, D. Adomaitis; antroj eilėj: J. Žebrauskienė, K. Puzinienė, prof. J. Žilevičius, J. 
Vencevičaitė-Kutkuvienė, dr. E. Repšienė, O. Rozniekienė, P. Vaitaitienė, V. Kondrotienė; trecioj eilėj: J. Žebraus
kas, dr. J. Puzinas, sol. St. Baras, N. Vaznelienė, E. Barienė, už jos sol. J. Varnelis, L. Kizlaitienė, sol. S. Ado
maitiene, M. Stakienė, prof. B. Vitkus, P. Stakė. Trūksta K. Skaisgirio Nuotr. A. Plaušinaičio

Kaliniai psichiatrinėse ligoninėse
Pasaulinė Psichiatrų Draugi

ja 1977 m. vasarą Havajuose 
sušauktame kongrese viešai pa
smerkė psichiatrijos piktnaudo- 
jirną Sovietų Sąjungoje. Su šia 
re’oliucija betgi nesiskaito so
vietų kompartijos vadai ir KGB 
saugumiečiai. Tai liudija "The 
Toronto Sun" dienraštyje sau
sio 12 d. paskelbtas straipsnis 
"Psichiatrija varžomi disiden
tai”. Jo autorius — Peter Red- 
daway. profesoriaujantis Lon
dono ekonomikos mokykloje, 
Britanijoje. Jis yra sovietinių 
reikalų specialistas, su kitu au
torium parašęs knygą, demas
kuojančią psichiatrijos piktnau- 
dojimą Sovietų Sąjungoje.

Pagalbos šauksmas
Helsinkio susitarimų vykdy

mą Maskvoje sekanti dr. J. Or
lovo vadovaujama grupė prieš 
metus buvo papildyta nauju 
komitetu, registruojančiu psi
chiatrijos panaudojimą politi
niais motyvais. Sis komitetas 
dabar kreipėsi j Pasaulinę Psi
chiatrų Draugiją, prašydamas 
naujų rezoliucijų ir naujo spau
dimo joms Įgyvendinti. Kartu 
su pagalbos prašymu buvo at
siųstas sąrašas politinių kali
nių, kankinamų psichiatrinėse 
ligoninėse.

1977 m. lapkričio pradžioje 
psichiatrinėje Leningrado ligo
ninėje nr. 3 vėl buvo uždarytas 
inž. Anatolijus Ponamariovas, 
pirmą kartą toje ligoninėje at
sidūręs 1971 m. už savilaidos 
raštų platinimą. Išleistas iš li
goninės, jis negalėjo gauti dar
bo ir pradėjo reikalauti vizos 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. 
Dėl šio reikalavimo A. Pano- 
mariovas buvo grąžintas ligo
ninėn, bet jį išgelbėjo dr. Mai
ną Voichanskaja, pripažindama 
visiškai sveiku. Kai ji emigravo 
Britaniįon. A. Panamariovas 
vėl buvo uždarytas ligoninėje, 
kur ji 1977 m. pavasarį aplan
kė dr. M. Voichanskajos moti
na. Su ašaromis akyse A. Po
namariovas skundėsi įvairiomis 
injekcijomis, kurių jis negalė
siąs ilgiau atlaikyti. Vienas 
Austrijos psichiatras, viešėda
mas Sovietų Sąjungoje, parei
kalavo, kad jam būtų leista ap
lankyti A Ponamariovą. Vietoj 
leidimo jis susilaukė atsakymo, 
kad A. Panamariovas jau esąs 
išgydytas ir paleistas. Iš tikrų
jų jis buvo išleistas iš ligoni
nės. kol minėtasis austras vie
šėjo Sovietų Sąjungoje, bet ir 
vėl jon grąžintas, pastarajam 
išvykus.

Už radijo klausymą
Praėjusį rudenį psichiatrinė

je Kalugos ligoninėje savo kan
čias vėl pradėjo inž. Vladimi
ras Roždestvovas. Šioje ligoni
nėje anksčiau buvo kankina
mas biologas dr. 2. Medvede
vas, vėliau išleistas užsienin ir 
apsigyvenęs Britanijos Londo
ne. Tarp ligoninės psichiatrų 
yra dr. Galina Bondareva, tik
rinusi dr. 2. Medvedevo svei
katą. V Roždestvovo uždarymo 
priežastis paaiškėjo neseniai 
įvykusiame teisme, kur jis buvo 
apkaltintas užsienio radijo klau
symu. vakarietiško gyvenimo 
gyrimu, darbininkų kurstymu 
reikalauti augštesnių atlygini
mų. Teismo sprendimas jį pa
siuntė ligoninėn neribotam lai
kui. Su psichiatrine ligonine V. 
Roždestvovas jau buvo susipa
žinęs 1970 m. už atsišaukimą, 
reikalavusį sudemokratinti so
vietinę sistemą.

1977 m. spalio 6 d. psichiat- 
rinėn Mogilevo ligoninėn pate
ko Michailas Kukobakas, prieš 
keletą mėnesių savilaidos būdu 
paskleidęs rašinį “Atolydis ne
atskiriamas nuo žmogaus tei
sių”. Jo palatos gydytoja dr. 
Nadežda Drapkina, kalbėdama 
apie kambarį, kuriame suimta
sis gyveno, prasitarė: “Pasika- 
binimas ikonos ir nuotraukų to
kių asmenų, kaip akademikas 
Sacharovas, generolas Grigo- 
renka, prieštarauja mūsų pri
imtoms elgesio normoms ir to
dėl liudija protinį pakrikimą."

Kiti kankiniai
Naujų aukų sąrašą papildo 

neseniai psichiatrinėse ligoni
nėse uždaryti: Jurijus Vivata- 
šas — Dnepropetrovske, Gali
na Kukarskich ir Vladimiras 
Veretenikovas — Leningrade. 
Pranešime iš Maskvos taipgi 
minimas Michailas 2icharevas, 
elektros inžinierius iš Sočy, su 
kompartija susikirtęs jau 1963 
m., remdamas darbininkų rei
kalavimą padidinti algas. Cer- 
niachovako ligoninėje jis buvo 
uždarytas 1974 m. už satyrinės 
novelės parašymą, o pernai ru
denį perkeltas į psichiatrinę 
Krasnodaro ligoninę. Jo motina 
prašo Pasaulinę Psichiatrų 
Draugiją imtis visų galimų 
priemonių sveikam savo sūnui 
išlaisvinti.

Ilgesnių bausmių psichiatri
nėse ligoninėse susilaukė: Ka
zanėje — dr. Nikolajus Pla- 
chotniukas, Nikolajus Barano
vas, Borisas Evdokimovas, Kim 
Davletovas, Dnepropetrovske — 
Vijačeslavas Mirkuševas ir Jo
sifas Terelja. Psichiatrijos pikt- 
naudojimu pasižymėjusiame 
Maskvos Serbskio institute ti
riami pernai pavasarį suimti du 
gruzinai — dr. Zviadas Gamsa- 
churdija ir Merabas Kostava, 

PRIME MINISTER PREMIER MINISTRE

I am pleased that my colleague, the 
Honourable Norm Cafik has agreed to convey my 
greetings to the Lithuanian Canadian community.

Canada serves as model of a society 
where individual rights are paramount. Canadians 
enjoy the highest degree of personal freedom and 
security. No matter which language we speak, nor 
what our cultural background, we all have the 
responsibility to ensure the fulfillment of our 
potential as a country where many cultures live 
together in mutual respect, proud of their varied 
contributions to the rich country that is Canada. 
I am confident that working together with a sense 
of daring and perseverance, we will achieve a new 
level of justice and peace.

Please accept my best wishes for the 
future.

Pierre Elliott Trudeau

priklausę Helsinkio susitarimų 
pažeidimus sekančiam Gruzijos 
komitetui. Institute turės būti 
padarytas sprendimas, ar juos 
galima laikyti atsakingais už 
politinius nusikaltimus ir trauk
ti teisman.

Psichiatriniu gydymu gąsdi
namas buvęs diplomatas Vladi
miras Korčas, 1967-70 m. dir
bęs Sovietų Sąjungos konsula
te Paryžiuje. Jis buvo pašalin
tas iš užsienio reikalų ministe
rijos 1975 m. dėl protesto prieš 
KGB aparato pasamdytus sek
lius. V. Korčas dabar dirba vie
name fabrike. KGB saugumie
čiai jam pagrasino psichiatri
ne ligonine, jeigu jis ir toliau 
kritikuos partiečių bei valdžios 
pareigūnų sekimą.

Spaudimas broliui
Vienas veikliausių psichiatri

jos piktnaudojimą sekančio ko
miteto narių yra Aleksandras 
Podrabinekas, parašęs knygą 
"Baudžiamoji medicina”. KGB 
saugumiečiai jam pagrasino de
šimtimi metų kalėjimo, bet ne
išdrįsta suimti greičiausiai dėl 
Pasaulinės Psichiatrų Draugijos 
Havajuose priimtos rezoliuci
jos. Prieš mėnesį A. Podrabi- 
nekui buvo pasiūlyta emigraci
ja, kurios jis atsisakė. Spaudi
mas dabar jam daromas per jo 
brolį Kirilą. Pastarojo darbo
vietėje buvo padaryta krata ir 
rasti du šoviniai. Išradingiems 
KGB saugumiečiams betgi ne
pavyko įrodyti, kad šoviniai 
priklausė Kirilui. Po šio inci
dento antroji krata įvyko pa
ties Kirilo bute. Jai vadovavęs 
pareigūnas įkišo savo ranką į 
pakabinto švarko kišenę ir iš
traukė . .. tuos du stebuklin
gus šovinius.

Prof. P. Reddaway paskelbti 
faktai apie psichiatrijos pikt- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

MAMYTEI mirus,

MORKŲ IGNATAVIČIŲ, jo šeimų ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Golfo 
Klubas

A + A 
MYLIMAI MAMYTEI 

LIUDAI VAIDILIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui BRONIUI, dukrai FILO
MENAI, jų šeimoms ir giminėms reiškiame gilių 
užuojautų —

V. A. Katelė 
Petras Katelė

A+A 
MYLIMAI MAMYTEI 

KAZIMIERAI GAURILIENEI
Lietuvoje mirus, dukrų ALDONĄ JANKAITIENĘ, 
jos šeimų ir seseris Lietuvoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Elena Jaškienė 
Marytė ir Vytautas Kriščiūnai

A + A 
MYLIMAI MAMAI 

ELENAI VAIDOTIENEI
mirus, dukrai REGINAI VALICKIENEI su šeima ir 
sūnui VYTAUTUI liūdesio valandoje reiškiame 
gilių užuojautų —

Kalinauskų šeima

Jaunų dienų ir dabarties draugę REGINĄ VAI-

DOTAITĘ - VALICKIENĘ, jos brolį VYTAUTĄ,

MOTINAI mirus,
nuoširdžiai užjaučia —

Irena Traškevičiūtė-Mackevičienė

MIELAM BROLIUI

ZENONUI Lietuvoje mirus,

PETRUI, JONUI, BRONIUI MOLIAMS ir jų šei
moms reiškiame gilių užuojautų bei kartu 
liūdime —

Galina, Vladas Morkūnai

A + A 
BRONEI GEČIENEI 

Lietuvoje mirus, 
jos motinų O. KYBARTIENĘ, brolius STAS|, VLA
DĄ, ALFONSĄ KYBARTUS ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučiame —
D. G. Skaisčiai E- V. Sakai
J. J. Stanaičiai Sakas

A. A. Sakavičiai 
Buffalo, N.Y.

A + A
ELENAI VAIDOTIENEI

iškeliavus amžinybėn, dukrų REGINĄ, žentų STA
SĮ, anūkus TADĄ ir ANDRIŲ VALICKIUS, sūnų 
VYTĄ didžio liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučia —

Prima ir Bronius Sapliai su šeima 
Linas ir Asta Sapliai



“Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje: sol. Anita Pakalniškytė pasirašo ant programos, dešinėje — jos motina p. 
Pakalniškienė, tarp jų — “TŽ” atstovas J. Andrulis, G. Breiehmanienė ir kiti Nuotr. S. Dabkaus

Politiniu studijų savaitgalis

Toronto atžalyniečiai Floridoje
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ir vėl koncertas
Atėjo laikas persirengti, nes 

pradeda rinktis šauniai išsipuo
šusi publika. Mes susirūpinę, 
kad taip išsipuošusi publika no
rės tik šokti ir linksmintis ir 
nelabai bus nusiteikus stebėti 
mūsų koncertą. Bet mums ren
gėjai užtikrino, kad didelė dau
guma tik tam ir ateis, kad pa
matytų tautinių šokių vienetą 
iš Kanados.

Štai ir koncertas. K. Kodatie- 
nė pradeda programą, prista
tydama “Atžalyno” vadovę, ku
ri, pasveikinusi visus susirinku
sius, programos pranešėjom pa
kviečia šokėjas — S. Underytę 
ir R. Rudaitytę. Kaip St. Pe- 
tersburge, taip ir Miami publi
ka šilta, reaguojanti, seka visą 
eigą su dideliu dėmesiu. Katu
čių nepagailėjo po programos, 
kuri truko apie 1 valandą. Ji 
buvo sudaryta iš šokių, dainų ir 
eilėraščių. Pabaigai p. Kodatie- 
nė nuoširdžiai padėkojo visam 
ansambliui, pristatė vadovus ir 
palydovus. “Atžalynas” jai pa
dovanojo įrėmintą savo ženk
lą, tuę priimdami ją j savo šo
kėjų gretas.

Visi “Atžalyno” programos 
dalyviai pastebėjo, kad koncer
to metu vienas salės kampas 
kažkaip triukšmingiau ploja 
kaip kita dalis salės. Pasirodo, 
ten buvo mūsiškių kanadiečių 
stalas — p.p. Lukoševičių šei
ma iš Montrealio, p. p. Kuru 
šeima iš Windsoro, p.p. Skre- 
būnai iš Toronto ir kiti. Kaip 
smagu svetimoje vietoje sutikti 
saviškius!

Dvyliktai valandai atėjus, 
“Atžalynas” tikrai linksmai ir 
audringai sutiko 1978 metus. 
Per dūdų garsus, per balionų 
ir kaspynų mėtymą matėsi 
linksmi atžalyniečių veidai, be
sisveikiną tarp savęs ir su 
Miami lietuviais. Paragavę ame
rikietiško šampano ir arčiau 
susibičiuliavę su Miami lietu
viais, tikrai džiaugėmės, kad 
čia, o ne kitur sutinkame 1978 
metus. Vėliau daugelis iš Mia
mi lietuviai mums sakė, kad taip 
linksmai niekad nebuvo sutik
ti Nauji Metai ir kad tikrai 
jie tupės būti laimingi.

Gaila, vakaras baigėsi peranks- 
ti. Mes visi buvome nusiteikę 
dar šokti, dainuoti, bet mūsų 
laukė naujieji šeimininkai, ir 
turėjom palikti balių, kad ir 
nenorom.

Pirmoji metų diena
Visi gerai išsimiegoję, suki

lom gana anksti. Tokios gra
žios dienos mes dar nebuvom 
matę, o jeigu ir matėm, tai ne
buvo progos ja pasidžiaugti. Ši 
pirmoji N. Metų diena buvo 
paskirta tik saulei, paplūdi
miui ir jūrai. Ponų Kodačių te
lefonas skambėjo kaip tikroje 
centrinėje, kol su visais buvo 
susitarta kada ir kur susitikti. 
Atėjus i sutartą vietą, jau iš 
tolo matėsi atžalyniečiai, kepi
ną savo baltus kūnus saulėje. 
Visi buvo perspėti, kad išsitep
tų, apsidengtų ir aplamai sau
gotus!, kad perdaug nenudeg
tų. Turbūt pamokslai padėjo, 
nes nė vienas nesusirgo nuo 
saulės.

Miami paplūdimys nuostabus 
tuo, kad labai platus su švariu 
smėliu. Pajūryje daug žmonių 
eina pasivaikščioti su krepše
liais, į kuriuos renka jūros iš
mestas geldeles. Jų yra įvai
riausios formos, dydžio ir spal
vos. Neatsilikdami nuo visų, ir 
mes po keletą pasirinkome pri
siminimui.

Į pasakų šalį
Sekančią dieną atsisveikinom 

su maloniais šeimininkais ir 
mielais organizatoriais. Ačiū vi
siems Miami lietuviams už nuo
širdų priėmimą ir priežiūrą. 
Ypatinga padėka p. Kodatienei 
už jos darbą, padedant suorga
nizuoti mūsų koncertą Miamy- 
je, už nakvynių sutvarkymą ir 
gerą jos ir jos vyro širdį. Dė
kingi jie liko ir mums, ypač šo
kių vadovei Silvijai.

Ilga, įdomi, neužmirštama ke
lionė buvo per vidurio Floridą. 
Kur tik akys beužmato, matyti 
beveik neaprėpiami vaismedžių 
plantacijų plotai, kanalai, mar
gi paukščiai. Nakvojome Kisse- 
mee mieste. Viešbutis praban
gus, tai vakarą linksmai pralei
dome. Poilsio nuėjome anksti. 
Nuo čia vos 5 mylios iki Walt 
Disney World.

Walt Disney — tai pasakų 
šalis su nuostabiu menu ir 
technika. Traukinys čia atsilan
kiusius išvežioja visomis kryp
timis, ne žeme, bet virš galvų, 
50 pėdų augštyje. Štai ir “Ma
gic Kingdom”. Vaizdas žavus 
ir didingas. Senoviška gatvelė 
nuveda prie pilies durų. Ke
liaujama čia traukinukais, lai
veliais, net dideliais laivais, 
dviejų augštų autobusais ir ark
lių traukiamais tramvajais. Vi
sur skamba nuostabi muzika, 
matyti uniformuoti orkestrai, 
paradai. Eilės žmonių prie ka
ruselių stebi įvairias čia vyks
tančias programas, tačiau tvar
ka pavyzdinga, viskas čia klo
jasi lengvai, pasigėrėtinai. Štai 
ateitį vaizduojantis skyrius, va
dinamas “Tomorrowland” (erd
vių amžiaus kelionės). Vienos 
dienos čia neužtenka, užtat ir 
mes toli gražu neviską pama
tėme.

Dainaviečiiį “Kūlgrinda” Toronte
Toronto Prisikėlimo parapija, 

minėdama savo 25 metų veik
los sukaktį, ryžosi pakviesti iš 
Čikagos meno ansamblį “Dai
nava” su nauju lietuvišku mu
zikiniu veikalu “Kūlgrinda”. Jį 
sukūrė muzikas Aloyzas Jurgu
tis, prieš kelerius metus pasi
traukęs iš okup. Lietuvos, o 
libretą parašė rašytoja Nijolė 
Jankutė, žodis “kūlgrinda” 
reiškia slaptą, povandeninį ke- 
lią-taką, nutiestą per pelkes, 
grįstą akmenimis arba me
džiais. Senovės lietuviai, užpul
ti priešų, per tuos kelius pa
bėgdavo į salas, sausesnes pel
kių vietas ir pasislėpdavo. Prie
šai, kurie mėgindavo pasivyti, 
paskęsdavo balose. Dabar Lie
tuvoje dar yra užsilikusių apie 
20 kūlgrindų. (“TŽ” 3 (1458) 
nr.).

Muzikinis veikalas “Kūlgrin
da” yra pasaka, baladė apie 
slaptus kelius, laumes, raga
nas, miškinius, kurie renkasi 
užburton salon. Jie visi laukia 
pražystančio paparčio žiedo. 
Paežerės kaimo jaunimas ruo
šiasi Joninių vakarui. Čia pa
rodomi visi papročiai, vainikų 
pynimas, dainos ir kt. Kaimo 
drąsuolis Audrius nueina į sa
lą, kur gyvena laumės, raganos, 
ir vieną atsiveda įsimylėjęs. 
Įvyksta tragedija su pirma my
limąja Elyte, tačiau viskas bai

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

Pakeliui į Kanadą
Sugrįžę į St. Petersburgą, lai

mingai prisistatėm mus priė- 
musiems šeimininkams. Orą ra
dome gražų, taigi daugelis ir 
vėl bėgome prie jūros, kiti į 
krautuves j ieškoti dovanų, pa
matyti miesto, apsirūpinti nuo
traukomis ir t. t. Gaila buvo 
skirtis su mūsų autobusiukais, 
kurie taip puikiai mums pasi
tarnavo.

Nuoširdžiai dėkojame St. Pe- 
tersburgo lietuvių kolonijai, 
ypač mieliem mūsų šeiminin
kam, kurie visą savaitę globojo 
ir rūpinosi mumis.

Štai ir vėl atsirandame Tam
pos aerodrome. Tai moderniau
sias aerodromas pasaulyje. Pa
matę visi sutikome, kad tai tei
sybė. Yra Tampoj ir lietuvių, 
bet neturėjome laiko su jais 
sueiti. Baigdami šias savo įspū
džių pilnas žiemos meto atosto
gas, pasukome atgal į šiaurę, 
savųjų namų link ir ten mus 
belaukiančių artimųjų, spėlio
dami, kur ir kada turėsime se
kančią kelionę. Sutikę mūsų 
laukiančius tėvus bei savo drau
gus, kaip niekados gyvenime 
pamatėme ir pajutome, kaip jie 
mums reikalingi, kaip jų pasi
ilgome ir kaip bus malonu 
jiems papasakoti kelionės įspū
džius.

Iš tikrųjų “Atžalyno” 1977- 
78 m. Kalėdos ir Naujieji Me
tai buvo įspūdingi. Ši ilga ir 
įdomi kelionė taps nepamiršta
mu epizodu “Atžalyno” istori
joje. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems Floridos lietuviams. Pri
simindamas jus, “Atžalynas” 
taria ačiū ir sudie!

Šok jaunystę džiaugsmo šokį, 
Dienos, naktys dėl tavęs, 
Skausmui juokis, džiaugsmui ploki, 
Laimės vieškeliu mus vesk.

Atžala

giasi gerai. Audriaus mylima 
laumė Gilanda žūsta, o jis grįž
ta pas Elytę.

“Kūlgrindos” muzika, dainos 
yra suderintos su rašytojos N. 
Jankutės libreto poezija ir pro
za.

“Kūlgrindos” pastatyme da
lyvauja apie 80 choristų, solis
tų ir kitu veikėjų. Dirigentas
— A. Jurgutis, režisorė — Z. 
Kevalaitytė-Visockienė, dekora
cijos — dail. A. Korsakaitės- 
Sutkuvienės, apšvietimas — re- 
žisorės pavaduotojos — Ž. Num- 
gaudaitės, baleto choreografija
— J. Puodžiūno ir V. Karosai- 
tės, chormeisteris — Br. Jan- 
čys, akompaniatorė — dr. Ž. 
Modestienė. Pagrindiniai veikė
jai: M. Momkienė, R. Mastienė, 
A. Simonaitytė-Gaižiūnienė, V. 
Liorentas, V. Radys, V. Kava
liūnaitė, J. Platakis, V. Karo- 
saitė (balerina), D. Ilginytė, V. 
Aleknienė, J. Panka ir kt. Da
lyvauja — miškiniai, laumės, 
kaimo jaunimas ir senimas, 
choras, orkestras. “Dainavos” 
ansamblio vadovybė: pirm. A. 
Smilga, vicepirm. J. Paštukas, 
II vicepirm. A. Atutis, sekr. D. 
Ilginytė, ižd. V. Radys, finansų 
sekr. P. Seniūnienė, narė N. 
Paulauskaitė.

“K ū 1 g r i n d o s” vaidinimas 
ivyks balandžio 15 d. Central 
Tech School salėje. .1. Krk.

Vietos LFB skyrius Los An
geles mieste ir šiemet sausio 
28 ir 29 d.d. surengė kultūri
nių ir politinių klausimų svars- 
tybas. Jos vyko parapijos salė
je, dalyvaujant minėtais klau
simais besidominčiai publikai. 
Pagrindiniai šių svarstybų kal
bėtojai buvo Los Angeles uni
versiteto prof. T. Venclova, dr. 
K. Ambrozaitis iš Čikagos ir 
dr. Br. Nemickas iš Niujorko. 
Svarstybose dalyvavo ir keli 
vietiniai veikėjai: rašytojai Jur
gis Gliaudą ir Alė Rūta-Arbie- 
nė, prof. F. Palubinskas, J. Ko
jelis ir kiti.

T. Venclova dabartinę Lietu
vos padėtį pavaizdavo palygini
mu tamsiam tuneliui, į kurį 
Stalino laikais jokia šviesa ne
prasiskverbdavo. Atėjus Chruš
čiovui, gale tunelio pasirodė 
šviesa. Dabar toji šviesa nebe
sulaikomai plečiasi. Ankstyves
nės Australijos valdžios pripa
žinimas Lietuvos priklausomy
bės Sovietų Sąjungai Lietuvos 
spaudoj buvo plačiai išrekla
muotas, nes dabartinio režimo 
rėmėjai tuo džiaugėsi. Vėliau, 
kai kita Australijos valdžia tą 
pripažinimą atšaukė, Lietuvos 
žmonių nuotaika pakilo dvigu
bai. Krašte žmonės labai seka 
ir domisi išeivijos veikla, džiau
giasi jos kultūriniais laimėji
mas. Krašte vykstanti kultūrinė 
veikla, nors labai suvaržyta, 
pradeda vis labiau panašėti iš
eivijos kultūrinei veiklai. Dėlto 
išeivija turėtų daugiau domėtis 
ir pažinti, kas daroma Lietuvo
je. Išeivija turi dėti visas pa
stangas išlaikyti diplomatines 
atstovybes kaip nepriklausomy
bės simbolį. Krašte gyvenantie
ji labai susirūpinę dėl išeivijoj 
vykstančių kivirčių, nes bijo, 
kad tuo atveju gali būti užmirš
tas Lietuvos reikalas ir energi
ja nukreipta savęs smukdymui. 
Važiavimas į Lietuvą labai ver
tinamas, nors ir 5 dienom. Taip 
pat svarbus jaunimo važiavi
mas. Iš ten atvažiuojančius kul
tūrininkus esą reikia priimti 
nuoširdžiai. T. Venclova prita
rė Aleksandro Štromo minčiai, 
kad išeivijoje veikėjai turėtų 
svarstyti ir paruošti projektus, 
kuriuos galėtų pasiūlyti even
tualaus nepriklausomos valsty
bės atkūrimo atveju. Tai gali 
įvykti visai nelauktai, o Lietu
voj tokiems klausimams svars
tyti nėra sąlygų.

Dr. K. Ambrozaitis savo kal
boje labiausiai pabrėžė tautinio 
išsilaikymo tiek krašte, tiek iš
eivijoje klausimą. Jei tauta bus 
gyva ir gaji, jau turėdama tra
dicijas politinio valstybingumo 
klausimą bus pajėgi spręsti. 
Svarbu kultūrinis reiškimasis 
Lietuvoje ir išeivijoje. Esą rei
kia siekti kultūrinių ryšių. Boi
kotais nieko pozityvaus negali
ma pasiekti. Surinktos žinios 
parodo, kad jaunimo važiavi
mas į Lietuvą naudingas. Išei
vija turi konsoliduoti savo jė
gas. Keliami tarpusaviai kivir
čai visą lietuvišką reikalą tik 
smukdo. Daug sukuriama išei
vijoj, bet tie kultūriniai lobiai 
išmėtyti ir neapsaugoti. Būtina 
kurti Lietuvių Kultūros Rū
mus, kur būtų viskas kaupia
ma. Ukrainiečiai sutelkė dide
les sumas ir Hartfordo univer
sitete įsteigė savo etninį skyrių. 
Lietuviams reiktų prie kurio 
universiteto įsteigti bent litu
anistikos katedrą. Dabar dau
giau koncentruojamasi prie 
Kento universiteto, Ohio. Lie
tuvių kalba dėstoma jau net 19- 
je Amerikos universitetų.

Dr. Br. Nemickas, VLIKo 
vicepirmininkas, pasveikinęs 
dalyvius VLIKo vardu, pana- 
grinėjo sąlygas, kaip Lietuva 
galėtų atgauti laisvę. Iš jų svar
biausios yra dvi: susidarymas 
laisvei palankios tarptautinės 
padėties ir sovietinės sistemos 
žlugimas. Dabar tų sąlygų nė
ra ir kol kas jų nesimato. Ta
čiau tauta turėtų būti tinkamai 
pasiruošus, nes šiais laikais ga
limi visokie netikėtumai. Išei
vijos misija gali būti sėkmin
giau vykdoma dviem būdais: 

KALINIAI PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE
(Atkelta iš 2-ro psl.)

naudojimą Sovietų Sąjungoje 
daugiausia liečia antrąją 1977 
m. pusę, kai Belgrade prasi
dėjo konferencija, kurioje ne
maža vietos tenka žmogaus tei
sių pažeidimams. Bene didžiau
sias jų pažeidimas yra sveiko 
žmogaus uždarymas psichiatri
nėje ligoninėje už jo politinius 
įsitikinimus, kai jie nesutam
pa su diktatūrinės valdžios sie
kiais. Šie faktai dar kartą ap
nuogina viena koja karste sto
vinti sovietų kompartijos vadą

1. pavergtos Lietuvos gyveni
mo raidos tinkamu pažinimu ir
2. visų išeivių tarpusaviu susi
klausymu. Nuo 1944 m. kaiku- 
rių laikrodis sustojo, ir į kraš
tą žiūri, kaip jį paliko prieš 30 
metų. Šiandien Lietuvoje yra 
daug kas pasikeitę. Taip pat ir 
mūsų anomis dienomis pergy
ventas siaubas šiandie yra įga
vęs kitokias formas. Nenorma
lios gyvenimo sąlygos įvairiai 
žmones veikia. Vieni tampa 
prisitaikėliais, kiti romantikais, 
treti realistais ir pagal tai elgia
si. Atsiranda ir įsivilkusių į vil
ko kailį.

Santykiuose su Lietuvoje gy
venančiais išeivija turėtų laiky
tis 1974 m. spalio 26-27 d. pa
siekto susitarimo. Jį turime vi
si įsisąmoninti ir jo laikytis. Jis 
yra toks: “Kiek įmanoma oku
pacinio režimo varžtų ribose, 
laisvojo pasaulio lietuviams 
tikslinga puoselėti ir plėsti ry
šius su pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančiais tautiečiais išeivi
jos tautiniam tapatumui su sa
va tauta išlaikyti ir solidarumui 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir 
palaikant, išeivijos lietuviams 
tenka vadovautis savo sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant betkurių veiksmų, kurie 
galėtu pakenkti Lietuvos vals
tybiniam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangoms išlikti ir iš
sivaduoti iš pavergimo”.

Vertingu minčių taip pat iš
kėlė kiti kalbėtojai, referuoda
mi atskirus klausimus bei dis
kutuodami.

Žvelgiant į visą dviejų dienų 
svarstybų eigą, šalia eilės paju
dintu klausimų, išsiryškino ki
tėjimas pažiūros, sukeliančios 
tiek tarpusaviu nesutarimų dėl 
santykiavimo su kraštu. Net ke
li kalbėtojai užsiminė apie kai- 
kuriu sustojusį laikrodį. Tauta 
vra gyva ir ji pagal esamas są
lygas veikia, šiandien Lietuvoj 
vargiai kas komunistinės siste
mos ateitimi tiki. Yra grupė 
prisiplakėlių, kuriem svarbi ru
su globa, nes bijo privilegijų 
praradimo. Visa tauta trokšta 
atgauti nepriklausomybę, ne 
vien tik išeiviai, kurių tikriau
siai nebedaug begrįžtų. Lietu
vos išsivadavimas yra ten gy
venančiųjų rankose, išeivijos 
vaidmuo yra pagalbinis. Dėlto 
darant sprendimus reikia pa
dėti gerai pažinti.

Gal dar verta paminėti savo
tišką incidentą. Kai svarstybos 
ėjo prie pabaigos, balso papra
šė viena jauna studentė. Ji ga
na sujaudintu balsu tarė: “čia 
susirinkę vien vyresnio amžiaus 
asmenys. Visi jūs gimėte ir au
gote Lietuvoj, jūs ją pažįstate 
ir jums ten nieko naujo — va
žiuoti ar nevažiuoti nesudaro 
didesnio skirtumo. Kalbate apie 
jaunimo važiavimą į Lietuvą ir 
vis baiminatės, kad jį ten visaip 
gali pagadinti. Bet ar jūs pagal
vojate, ką pvz. man, kuri Lie
tuvoj nesu buvusi ir nesu jos 
mačiusi, reiškia vien tik pa
matyti Lietuvą. Jau vien fak
tas pabūti Lietuvoj kelias sa
vaites, jos oru pakvėpuoti, savo 
kojomis tėvų žemėj pavaikščio
ti yra didelis dalykas. Tai gal 
pasitaikys tik vieną kartą gy
venime, t.y. proga pasimatyti, 
pasikalbėti su Lietuvos jauni
mu Lietuvoje lietuviškai! Kas 
gi ten per kelias dienas ar ke
lias savaites gali man pripūsti 
kokio ten komunizmo ar suda
ryti man kreivą supratimą apie 
mano tėvų kraštą? Juk parva
žiavusi aš klaidingas žinias vi
sada galiu patikrinti. Kodėl 
jums tokios blogos mintys apie 
mus (jaunimą) vis kyla, kas jas 
kursto ir palaiko?” Tos mintys 
dalyviuose rado gyvą atgarsį ir 
jie karštai plojo.

Visos šios svarstybos, tegul 
jokių klausimų ar problemų ne
išsprendė, nes niekas jų šian
dien išspręsti negali, tačiau pa
žvelgimas iš naujo į vieną ar 
kitą dalyką sudaro neabejoti
nai pozityvų įnašą į išeivijos 
gyvenimą.

Dalyvis

L. Brežnevą, žiaurumu neatsi- 
liekantj nuo Stalino. Skirtumas 
tik tas, kad šūvius į nekaltų 
žmonių pakaušį jis yra pakeitęs 
injekcijomis psichiatrinėse li
goninėse. Daug propagandinio 
rašalo pernai buvo išlieta Spa
lio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui, tame laikotarpyje pasiek
tiems laimėjimams. Kas iš tų 
laimėjimų, kai Sovietų Sąjunga 
ir po 60 metų tebėra kalėjimas 
su politinėm psichiatrinių ligo
ninių palatom. y.
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Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutės parengime atlieka šokį snaigės — 
Vida Dumėiūtė ir Ava Butrimaitė (abi iš Kanados); apačioje: mokinės Pet
ra Langytė, Audronė Langytė, Sigrida Preusaitė kepa grybus

Nuotr. M. Dambriūnaitės

Kultūriniai ryšiai su lenkais
DR. P. MAČIULIS

Kai prieš dešimtmetį para
šiau “Draugui” ir “Tėv. Žibu
riams” kelis straipsnius apie są
lytį su lenkų išeivija, gyvenan
čia Čikagoj ir kituose centruose, 
tiesiogiai tuo klausimu beveik 
niekas neatsiliepė.

Perskaitęs prof. J. Kuprionio 
straipsnį “Drauge” 1977 m. rug
sėjo 15 d. tuo klausimu, apsi
džiaugiau. Pasirodo, jis buvo 
laimingesnis už mane: atsiliepė 
net du — vilnietis K. Baronas, 
kitas, rodos, pirmą kartą prabi
lęs tuo klausimu, Algis Rugis.

K. Baronas pažįstamas iš jo 
dalykinių straipsnių, kuriems 
medžiagą dažniausiai jis ima iš 
lenkų sipaudos. A. Rugio.straips
nių lietuvių-lenkų praeities 
klausimais nesu pastebėjęs.

K. Baronas savo nuolatiniu 
dėmesiu ir kruopštumu man pa
tiko, tik nepastebėjau jo kon
krečių sumanymų bei projektų: 
kokiais keliais turėtume eiti į 
sąlytį su lenkais.

Niekas nėra toks naivus, kad 
sakytų, jog mums reikia vesti 
su lenkais derybas dėl Lietuvos 
- Lenkijos santykių ateityje. To 
ir J. Kuprionis nesiūlo, nes de
rybos dėl santykių bus vedamos 
abiejų kraštų organizuotos vi
suomenės atstovų, ne išeivijos, 
kai vergijos pančiai nukris . . .

Nerealu manyti, kad savo bal
so neturės lenkų išeivija bei mū
sų pasaulinė bendruomenė per 
savo atstovus. Prisimintinas se
novės romėnų posakis: “Histo- 
ria ėst magistrą vitae”. Tik dirs- 
telėkim į faktus po I D. karo: 
1919 m. garsus lenkų muzikas 
Paderevskis, kaip laikinos len
kų vyriausybės premjeras, pa
sirodė Paryžiuje Lenkijos sienų 
reikalu; čekų veikėjas Massary- 
kas Amerikoje visoms Čekoslo
vakijos dalims pažadėjo laisvę 
ir autonomiją. Tenka laukti, 
kad panašūs Rusijos kraštų at
stovai tars savo žodį, kai Sov. 
Sąjunga su savo vergiška utopi
ja žlugs . . .

Jeigu ateityje lietuvių-lenkų 
išeivija ir neturėtų sprendžia
mos reikšmės, niekam nedera 
jos balso neigti. Politikoje tai 
neleistina daryti, juo labiau- ne
dera menkinti reikšmę, kaip sa
vo pasisakymuose teigia A. Ru
gis.

Ateityje Lenkijos sprendi
muose turėti palankią lenkų iš
eivijos nuomonę labai svarbu. 
Todėl reikia iš anksto sudaryti 
tokią nuomonę, bet ne nuolati
niais priminimais praeities še
šėlių. Čia turiu galvoj ne vien 
Vilniaus, bet ir Lietuvos egzis
tenciją.

Vokiečiai nuo 1815 m. (Vie
nos kongreso) nerodė Lietuvai 
palankumo, lygiai kaip XX-to š. 
viduryje, ypač vokiečių - nacių 
metu, kai atplėšė vienintelį 
mums priklausantį uostą — 
Klaipėdą. Palaikydami su Vo
kietija ekonominius ir kultūri
nius santykius, savęs nepažemi- 

nom. Ar nepriešingai reiktų gal
voti apie lenkus ir Lenkiją, nes 
tie santykiai nepriklausys nuo 
“Vilniaus milosnykų”. Savo te
ritorija buvome, esame ir būsi
me su jais kaimynai, patinka 
kam ar nepatinka.

Kaip J. Kuprionis teisingai 
primena, Lenkija savo gyvento
jų skaičiumi mus užgožia: jų 33 
milijonai, mūsų — 3 milijonai. 
Šiuo metu lenkai turi savo vals
tybę, kad ir raudonai nudažytą, 
kurią jau trečias JAV preziden
tas aplankė ir prie 300 milijonų 
dolerių Gierekui pažadėjo dar 
200 mil. dolerių paskolinti. Tai 
daug pasakantis faktas, nes 
Lenkiją laiko valstybe.

Panašaus traktavimo Ameri
ka toli gražu mums nerodo. Kas 
bus ateity, nežinome, nors kai- 
kurie duomenys leidžia manyti, 
jog II D. karo pamoka švieses
nius Europos valstybių protus 
paskatino sudaryti Jungtines 
Europos valstybes. Amerika vi
su nuoširdumu tai idėjai prita
ria ir sveikina jos pradžią.

Šito fakto nederėtų nustumti 
“ad calendas graecas”. 'Pradžia 
jau padaryta — jau keletas me
tų veikia Bendroji Europos Eko
nominė Rinka, kurion ir naujo
ji Ispanijos karalija stengiasi 
Įsijungti. Nusistovėjus demo
kratinei tvarkai, prisijungs ir 
Portugalija. Tai turės didelę 
ekonominę persvarą prieš Ry
tus. Dėlto Jungtinių Europos 
Valstybių idėja nesustojo ties 
bendra rinka — pastaruoju me
tu speciali komisija stengiasi su
rasti piniginiam vienetui bend
rą formulę, nepaisant dabarti
nių svyravimų pasaulinėj pini
gų rinkoj. Kita komisija nebe 
pirmi metai suka galvas, kaip 
sudaryti bendrą Jungtinių Eu
ropos Valstybių konstituciją. 
To, suprantama, negalima pa
siekti nei per metus, nei per de
šimtį, bet ji bus sudaryta.

Kai visa tai pergalvoji, aiškiai 
matai, kad viešojoje pasaulio 
opinijoje lietuviams reikia susi
daryti geros valios ir taiką my
linčių žmonių vardą. Vieni nie
kur nelaimėsime, su kaimynais 
— greičiau.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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& PAVERGTOJE TFVTffiJF O LIETUVIAI PASAULYJE
VARPŲ MUZIKA
Kauniečių tradicija tapo muzėjaus 

bokšto varpų muzika, jau 20 metų 
puoselėjama kompozitorių Viktoro 
ir Giedriaus Kuprevičių — tėvo ir 
sūnaus. Tie varpai yra Kauno istori
jos muzėjuje, kuris anksčiau buvo 
vadinamas Vytauto Didžiojo inuzėju- 
mi. Vasaros sekmadienių vakarais 
bokšte atliekami ištisi varpų muzi
kos koncetrai. “Literatūros ir Me
no” 4 nr. J. Kalinauskas apgailestau
ja, kad pernai vasarą koncertai buvo 
nutrūkę, nes senasis Viktoras Kup
revičius sirgo, o jaunasis Giedrius 
neturėjo laiko. Dabar varpų muzika 
vėl skamba, tačiau J. Kalinauskui 
nerimą kelia, kad koks netikėtumas 
jos nenutildytų. Jis siūlo pasirūpin
ti abiejų Kuprevičių pamaina ir tuo 
būdu išsaugoti kauniečių tradiciją.

MASKVOS OLIMPIADAI
Kauniečių “Dangos” siuvimo fab

rikas gamina emblemas Maskvos 
olimpiadai. Jose yra Kremliaus si
luetas su olimpiados ženkleliu ir už
rašas “Maskva-80”. Tokių emblemų 
jau pagaminta ir Maskvon išsiųsta 
apie 90.000, o šiemet jų tikimasi pa
gaminti dar 140.000. Meno gaminių 
Įmonė taip pat yra gavusi olimpinių 
suvenyrų užsakymą. Pernai ji paga
mino apie 3.000 odinių medalių, už
rašų knygučių, iš vytelių pintų krep
šelių. Šiuo metu audžia tekstilės su
venyrus.

KRYŽKALN1O STOTIS
Daili autobusų stotis buvo pasta

tyta Kryžkalnyje, kur Raudonoji Ar
mija susilaukė paminklo už tariamą 
Lietuvos “išvadavimą”. Naująja sto
timi betgi nesidžiaugia keleiviai, nes 
ji atidara tik nuo 7 v.r. iki 10 v.v. 
Keleiviai, Kryžkalnin atvažiavę po 
10 v.v., net ir viduržiemį rytinių 
autobusų turi laukti lauke. Gudres
nieji pirmu pasitaikiusiu autobusu 
pasuka į jiems visiškai nereikalingą 
miestą, kad tik susirastų pastogę nuo 
šalčio ir vėjo.

J. PALECKIO VAKARAS
Ypatingai gyva ateistine veikla pa

sižymi XXI-ji technikos mokykla Vil
niuje, turinti net du ateistinius klu
bus: “Prometėjo” — dėstytojams, 
“Laisvūno" — moksleiviams. Įsteig
ta ir ateistinės propagandos bei ko
ordinavimo taryba, kuriai vadovauja 
V. Dausa. “Laisvūno” klubas suren
gė savo garbės nario Justo Paleckio 
kūrybos vakarą, papildytą trim pa
rodėlėm — “Ateistai svečiuose pas 
J. Paleckį”, “Literatūrinė J. Palec
kio kūryba” ir “J. Paleckiui dovano
tos knygos”. Buvusio žurnanlisto J. 
Paleckio kūrybą šios mokyklos ateis
tams skaitė aktoriai M. Kudarauskai- 
tė, U. Nasvytytė ir J. Kavaliauskas. 
Kompoz. K. Kavecko dainas, sukur
tas J. Paleckio tekstais, dainavo so- 
l'stės M. Aleškevčiūtė ir R. Tuma- 
levičiūtė.

KONSULO VIEŠNAGĖ
Sausio 19 d. Vilniuje lankėsi gene

ralinis Prancūzijos konsulas Lenin
grade F. Legrena su savo žmona. 
Trumpuose pranešimuose teigiama, 
kad jis susitiko su Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirm. A. Vilei- 
kiti. Pokalbyje dalyvavo ir sovietina- 
mos Lietuvos užsienio reikalų “mi- 
nisterio” pavaduotojas A. Zorgevi- 
čius. Į akis krinta įdomus faktas, kad 
Vilnius ir JAV, ir Prancūzijos kon
sulų susilaukia tik iš Leningrado. 
Matyt, oficialių vizitų vengia Mask
voje esantys ambasadoriai.

KAULŲ PORCELIANAS
Kaune veikianti dailiosios kerami

kos gamykla “Jiesia” įsteigė Kęstu
čio Linkaus vadovaujamą porceliano 
laboratoriją, kurioje gaminami pir
mieji indai iš kaulų porceliano. Pusę 
žaliavos šiam porcelianui gaminti su
daro gyvulių kaulų miltai. Pramoni
nės statybos institutas yra paruošęs 
projektą atskiro kaulų porceliano 
skyriaus, šio projekto vyr. inžinierė 

Prie prel. A. JAKŠTO-DAMBRAUSKO kapo Kaune. Stovi — svečias kuni
gas iš Lenkijos ir dvi vilnietės esperantininkės (velionis buvo pirmas espe
rantininkas Lietuvoje). Paminklinėje lentoje yra įrašas: “Mes ne savo 
ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam”.

yra J. Barauskienė. Porceliano ga
mybai numatomas vienas dviejų 
augštų pastatas ir dalis triaugščio. 
Bendras skyriaus plotas — 50.000 
kv. metrų. Krosnys porceliano gamy
bai dar nėra gautos. Laboratorijoje 
kuliami kaulų porceliano pavyzdžiai 
— servizai, puodeliai, lėkštės, suve
nyrai. Dalis jų — spalvoti.

ĮŽŪLŪS CHULIGANAI
“Komjaunimo Tiesos” 20 nr. pa

skelbtas Aloyzo Urbono straipsnis 
“Svetimas skausmas” skaitytojus su
pažindina su beveik neįtikėtinu chu
liganų s'autėjimu Vilniuje. Tie chu
liganai — keturiolikmečiai X-sios vi
durinės mokyklos moksleiviai Alek
sandras Butjanovas ir Vladimiras 
Petrikas. A. Urbonas pateikia tik tų 
dviejų nusikaltėlių pavardes, nuty
lėdamas skaudžiai nukentėjusią jų 
auką, kuria tapo vienas penktokėlis, 
su draugu užsukęs “Birutės” parduo- 
tvėn nusipirkti kukurūzų. A. Butja
novas su V. Petriku iš jo atėmė ne 
tik kukurūzus, bet ir motinos dova
notą piniginę su keliom kapeikom. 
Kai vaikas pradėjo prašyti, kad būtų 
grąžinta bent piniginė, minėti chuli
ganai, operuodami grąžinimo paža
du,; jį nusiviliojo į nuošalią vietą 
prie savo mokyklos. A. Urbonas pa
sakoja: “— Tai kiek tu mus perse
kiosi? — skaudžiai sugriebęs penkto
ką už rankos, klausia tamsiaplaukis, 
o jo akys neregėtu pykčiu žėri. Pri
šoka vyresnysis. Pasipila smūgiai į 
veidą, nuo jų aptemsta akyse. Neži
nia kiek laiko, netekęs sąmonės, jis 
gulėjo vienas prie pušelėmis apau
gusio skardžio, šiaip taip pasikėlė, 
sukaupęs paskutines jėgas, viena aki
mi vos įžvelgdamas kelią, parsvyravo 
iki savo namo, esančio maršalo Kry
lovo gatvėje, krito ant lovos. Sukru
vintą, su išmuštu dešiniosios akies 
obuoliu, kažką neaiškiai klejojantį 
jį surado mama ir iš darželio par
vestas broliukas. Respublikinės kli
nikos vaikų skyriuje konstatavo sme
genų sutrenkimą ir akies nervo su
žalojimą. Teko ilgam atsigulti...’ 
Dėl šio nusikaltimo buvo nutarta A. 
Butjanovą ir V. Petriką perkelti į 
specialią mokyklą, tačiau juos išgel
bėjo klasės auklėtoja Klavdija Lok
tionova, nepilnamečių reikalų ir jau
nimo įdarbinimo komisijos posėdyje 
užtikriniusi, kad X-ji vidurinė mo
kykla juos stengsis perauklėti. Dau
giausia dėl šio įvykio širdo A. Butja- 
novo mama Tamara, turėjusi už sū
nų sumokėti 30 rublių baudą. Pasak 
A. Urbono, to “perauklėjimo” rezul
tatai liūdnoki — nepraėjus nė mėne
siui, A. Butjanovas ir V. Petrikas su 
keliais savo sėbrais pavogė dviratį. 
Dešimtąją! vidurinei mokyklai Vil
niuje, pedagogų eilėse turinčiai la
bai gailestingą Klavdiją Loktionovą, 
vadovauja rusas direktorius Vladi
miras Liutenka.

“VILNIUS—78”
Tokiu pavadinimu trečią kartą Vil

niaus sporto rūmuose buvo sureng
tas tradicinis augščiausios klasės 
pramoginių šokių atlikėjų konkur
sas. Dalyvių buvo susilaukta 12 po
rų iš Lietuvos, Sovietų Sąjungos ir 
R. Vokietijos. Klasikinių šokių var
žybose I vietą laimėjo vokiečiai M. 
ir E. Strumpfai, II — vilniečiai D. ir 
V. Kamaičiai, III — maskviečiai L. 
ir S. Popovai. Pramoginių sovietinių 
šokių atlikime stipriausi buvo D. ir 
V. Kamaičiai, II vietoje palikę S. ir 
R. Idzelevičius, III — L. ir S. Po
povus. P. Amerikos šokiuose I vieta 
teko L. ir S. Popovams, II — lenin
gradiečiams N. ir D. Davidovskiams, 
III — D. ir V. Kamaičiams. Bendro
je įskaitoje konkurso laimėtojais 
buvo pripažinti bei prizą gavo Dalia 
ir Vidas Kamaičiai. Vilniaus inžine
rinio statybos instituto dėstytojai. 
Konkurso pramoginius šokius de
monstravo Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos, tarptautinių konkursų laurea
tai iš Kauno.

V. Kst.

Torontiškio “Varpo” choro veteranai, dainavę jo eilėse ketvirtį šimtmečio. Iš kairės: S. JANAVIČIUS, J. ŠARŪ
NAS, A. JOKŪBAITIS, J. VAŠKEVIČIUS, L. VALIUKAS. Jie buvo apdovanoti metinio koncerto metu

Lietuvos vėliava nepatinka sovietams
Sov. Sąjungos raštas Hamiltono burmistrui • Jaunosios kartos pažiūra j Lietuvos ateitį •

HAMILTON, ONT. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo minėjimas 
Hamiltone buvo pradėtas Mišiomis 
AV šventovėje. Pamaldas laikė ir 
patriotinį pamokslą pasakė prel. J. 
Tadarauskas. Mišios buvo užbaigtos 
“Libera” ir Tautos himnu. Taip pat 
Faith liuteronų šventovėje, kurioje 
meldžiasi daug Hamiltono lietuvių 
evangelikų, Otono Stasiulio dėka ka
nadietis kunigas pamoksle priminė 
Lietuvą, prašydamas melstis už ken
čiantį kraštą, okupuotą Sov. Sąjun
gos.

Burmistro žodis
Iškilminga akademija įvyko Scott 

Park gimnazijos auditorijoje. Ją pra
dėjo apylinkės valdybos vicepirm. 
M. Gudinskas, kviesdamas progra
mos pranešėja V. Stanevičienę. Po 
vėliavų įnešimo, Kanados himno, 
prel. J. Tadarausko invokacijos ir 
pirm. K. Deksnio trumpos sveikini
mo kalbos Hamiltono m. vardu svei
kino burmistras Jack MacDonald, 
perskaitydamas raštą, skelbiantį Lie
tuvių Dieną bei palinkėdamas lietu
viams susilaukti laisvės dienų. Bur
mistras taip pat pranešė, kad jis ga
vęs iš Sov. Sąjungos ambasados Ota
voje raštą, kuriame ji reikalaujanti 
Sov. Sąjungos ribose esančių res
publikų - tautų laisvės proklamacijų 
Hamiltone neskelbti ir nekelti mies
to rotušėje jų vėliavų. Tuo reikalu 
miesto burmistro atsakymas buvo 
neigiamas.

Pertraukos metu “TŽ” korespon
dentui teko tuo klausimu kiek pla
čiau išsikalbėti. Miesto burmistras 
J. MacDonald dar kartą patvirtino, 
kad jis tokį raštą iš Sov. Sąjungos 
ambasados gavo ir pareiškė, kad jis 
gyvena laisvame krašte, yra Hamil
tono šeimininkas ir svetimi asmenys 
jam negali įsakyti kaip reikia elgtis. 
“Aš jiems ir atsakiau — go to heli”, 
— pareiškė burmistras. “TŽ” kores
pondentas paklausė: “Ar galiu para
šyti tai lietuviškame laikraštyje?” 
“Taip — atsakė burmistras — para
šykite, kad aš jiems pasakiau go to 
heli”.

Parlamento atstovas L. Alexan
der, miesto tarybos narė Ford, lat
vių ir estų atstovai linkėjo laisvės 
Lietuvai. Ta proga apyl. valdyba par
lamentarui ir burmistrui įteikė J. 
Daumanto anglų kalba knygą “Fight
ers for Freedom”.

Viktoro Nako kalba
Pagrindinę kalbą pasakė jaunosios 

kartos veikėjas Viktoras Nakas iš 
Vašingtono, žvelgdamas į Vasario 16 
minėjimo iškilmes, į būsimą Lietu
vą jau išeivijos jaunuolio akimis. 
Girdi, Lietuva, egzistavusi tarp 1918- 
1940 m., jaunuoliams yra mirusi. Jau
nimas kaikuriose kolonijose nelanko 
Vasario 16 minėjimų — jau nusi
bodo klausytis prisiminimų apie tai, 
kas buvo, nes “anų dienų” niekad 
nesugrąžinsime. Jaunimas į ateitį 
žiūri visai kitom akim ir Lietuvą ma
to kitokią — be partijų, be “Pieno
centro”. .. Tuo tarpu vyresnės kar
tos atstovai, neįsileidžia į gilesnes 
diskusijas, bijodami skaudžių išva
dų. Vyresnės kartos atstovų tarpe 
trūksta kritiškos analizės, esą gal ir 
net nepatriotiška nuodugniau tirti 
mūsų laisvės kovos sistemą. Išeivi
jos ateitis liūdna (jai reikia naujos 
emigracijos bangos), bet nebeviltiš- 
ka. Neužtenka vien senų šūkių, kurie 
nebeatitinka šių dienų realybes. Ne
užtenka vien noro jieškoti naujų 
veiklos metodų ir modifikuoti kai- 
kuriuos nusistatymus. Tradicija ir 
ateities perspektyva yra du reikalin
gi elementai tikrovės pažinimui ir 
nepriklausomybės kovos kelio grin
dimui. 1918 m. Lietuvos nepriklau
somybę paskelbė žmonės, kurie ger
bė Lietuvos praeitį ir turėjo Lietu
vos ateities viziją. Esą anie Lietuvos 
tarybos nariai mums palinkėtų kiek
vieną Vasario 16-tąją ne tik primin
ti nepriklausomos Lietuvos garbin

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas j* jy
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 ■ ALKA

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii MOKAME UŽ: 
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II depozitus (P.C.A.)   6% 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II santaupas 7%
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 1 m. 814% 
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. IĮ IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. j j asmenines paskolas . ..10% i
Kapitalas — virš $10,000,000. II nekiln. turto pask. ...9^4%

gą praeitį, bet kartu linkėtų mums 
spręsti ateities veiklos problemas.

Meninė dalis
Po trumpos pertraukos buvo me

ninė dalis. “Aukuras” suvaidino A. 
Lauciaus vieno veiksmo dramą “Pa
slaptingoje zonoje” iš mūsų partiza
nų gyvenimo. Vado telegrama — 
šauksmas laisviems lietuviams neuž
miršti savos kalbos, laisvės kovos 
daugelį žiūrovų jaudino. “Gyvataro” 
vaikų tautinių šokių grupė, vad. M. 
Gudinsko, pašoko “Noriu miego”, 
jaunių grupė, vad. J. Jokūbynaitės 
— “Tabalą”, suaugusių grupė, vad. 
G. Breichmanienės, pasirodė su 
“Tryptiniu” ir “Čigonėliu”. Aušros 
Vartų parapijos choras, vad. muz. A. 
Paulionio, užbaigė meninę dalį tau
tinėm dainom. Minėjimas baigtas

g MAMUTO"
MOTERŲ VEIKLA. KLK Moterų 

Dr-jcs ruoštas blynų balius praėjo 
su dideliu pasisekimu. Labai malo
nu buvo matyti daug jaunosios kar
tos atstovų. Valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems ir visoms atsilankiu
siems. Didelė padėka priklauso lote
rijos aukotojams, kuri šį kartą buvo 
tikrai turtinga. Negalima nepaminė
ti tų darbščiųjų bitelių, kurios visą 
tos dienos popietę ir vėlyvą vakarą 
dirbo virtuvėje. Nuoširdi padėka vi
soms ir visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie šio vaka
ro pasisekimo.

Kovo 2 d., 7.30 v.v., KLK Moterų 
Dr-jos Hamiltono skyrius šaukia vi
suotinį narių susirinkimą Jaunimo 
Centre. Susirinkime sutiko dalyvau
ti “Veldhuis Florists” firma iš Dun
das su gėlių paroda. Kviečiamos vi
sos lietuvės moterys ir mergaitės at
silankyti. Laukiame visų ir iš visur.

Valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Vokie
tijoje remti būrelio vadovas St. J. 
Dalius surinko įnašus iš būrelio na- 
rių-rėmėjų už 1978 m. pirmą pusme
tį. Sumokėjo už pusę metų po $6: 
P. Lesevičius, A. Mingėla, T. Murei- 
ka, L Varnas; už 1978 m. po $12: P. 
Bulkė, J. Didžbalis, dr. A. Gailius, 
B. Grajauskas, L Jakimavičiūtė, A. 
Jasimas, J. Jasimienė, M. Juodis, St. 

' Kačinskas, J. Krištolaitis, dr. V. 
Kvedaras, Alf. Kybartas, P. Lataus- 
kas, E. Lengnikas, E. Lengnikienė, 
V. Leparskas, J. Liaugminas, A. 
Liaukus, V. Miškinis, V. Narkevi
čius, A. Patamsis, M. Repečka, R. 
Rimkevičienė, L. Skripkutė, A. Sta- 
sevičius, J. Stonkus, A. šilinskis, 
prel. dr. J. Tadarauskas, J. Tarvy
das, dr. B. Vidugiris, P. Vaitonis. 
$14: VI. Kybartas; $15: J. Astas, P. 
Jankus, E. Kronienė, Jonas Mikšys, 
K. Mileris, Z. Pulianauskas, P. Sa
kalas, SLA 72 Kuopa Hamiltone, J. 
Svilas, A. Tėvelis, J. Valevičius; 
$16: E. Sakavičienė; $20: L. Bacevi
čius, P. Baronaitis, A. Buinys, St. 
Dalius, B. Grinius, K. Mikšys, dr. O. 
Valaitienė, J. Valaitis.

Nuo š.m. sausio 1 d. į rėmėjus įsi
jungė Vyt. Morkūnas, sumokėdamas 
$15. Dabar šį dvigubą rėmėjų būre
lį sudaro 57 nariai.

Specialiai Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio naujoms lo
voms įsigyti aukojo po $25: A. Pau
lius ir Pr. Siūlys.

Surinkti pinigai iš narių-rėmėjų 
įnašų $816 sausio 9 d. įnešti į Šalpos 
Fondo sąskaitą “Talkoje”, o iš ten 
sausio 25 d. persiųsti Vasario 16 
gimnazijai.

Nuo būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 
iš viso buvo surinkta ir išsiųsta Va
sario 16 gimnazijai $8.150.

KLB Hamiltono Šalpos Fondo Ko
mitetas, kurio pirmininku yra J. 
Pleinys, paskyrė vienkartinę auką 

Lietuvos himnu. Gimnazijos salė, 
talpinanti beveik 800 klausytojų, bu
vo pilna. Aukų lapais surinkta $800, 
o KLB krašto valdybos vokeliais $14.

Lietuviška radijo programa, vad. 
studento M. Stungevičiaus, taip pat 
paminėjo nepriklausomybę gan pla
čiu anglišku įvadu apie Lietuvą bei 
tautine muzika.

Vietos dienraštis “The Spectator” 
vasario 20 d. įdėjo platų L. Skripku- 
tės laišką apie Lietuvą, tačiau iš
braukė autorės pasisakymą apie S. 
Kudirką. Taip pat jis įdėjo pirmame 
psl, AP agentūros pranešimą iš 
Maskvos apie lietuvį — nacių kola
borantą Vincą Sausaitį, kuris daly
vavęs sovietų, lenkų ir prancūzų be
laisvių naikinime. Buvęs nuteistas 
mirties bausme.

K. Baronas

$200 Ji kartu su būrelio narių įna
šais buvo persiųsta Vasario 16 gim
nazijai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems būre
lio nariams už teikiamą nuolatinę 
pastovią paramą vienintelei lietuvių 
gimnazijai, o taip pat ir Šalpos Fon
dui, prisidėjusiam stambia auka. 
Ačiū visiems!

Atskirai tenka paminėti ir giliai 
padėkoti Hamiltono Lietuvių Kredi
to Kooperatyvui “Talka”, kurio val
dyba kasmet skiria stambias sumas 
gimnazijai parmoti. Šiemet buvo pa
skirta $2,000, kurie “Talkos” buvo 
persiųsti gimnazijai.

Sis lėmėjų būrelis priklauso Šal
pos Fondui ir yra tikrinamas Bend
ruomenės revizijos komisijos, tačiau 
nuo 1972 m. rugsėjo 26 d. nebuvo 
t krintas. Kadangi taip ilgai nebuvo 
tikrinta, kviečiu suinteresuotus bū
relio narius kreiptis pas mane ir pa
čius pasitikrinti kasos knygą bei pa
teisinamuosius dokumenuts.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

METINIS ŠAULIŲ KUOPOS NA
RIŲ SUSIRINKIMAS šaukiamas ko
vo 5 d., 4 v.p.p., Jaunimo Centro sa
lėje. Nariams dalyvavimas privalo
mas. Kviečiami atsilankyti ir sve
čiai. Po susirinkimo nariams ir sve
čiams — bendra šilta vakarienė.

Saulių kuopa yra numačiusi su
rengti Jonines birželio 25 d. ir Ka
riuomenės šventę lapkričio 25 d. 
Programa bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. Ad.

ORGANIZACIJŲ pirmininkų ■ at
stovų bendras posėdis su apyl. valdy
ba šaukiamas AV parapijos salėje 
kovo 9 d., 7 v.v. Dalyvavimas būti
nas. Posėdyje prašoma dalyvauti ir 
plačioji Hamiltono visuomenė.

HLSK KOVAS į Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes Toronte siunčia be
veik 50 atstovų. Išlaidų padengimui 
nutarta rodyti filmus. Kovo 11 d. 
parapijos salėje matysime pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, Brazili
jos, Argentinos ir Urugvajaus gyve
nimą, kovo 18 d. bus parodyta Šven
toji Žemė, Betlėjus, Nazaretas, Jeru
zalė ir kt. Taip pat matysime Kairą 
ir Atėnus. Balandžio 2 d. bus paro
dyta šiandieninė Lietuva — mūsų 
sostinė Vilnius, Kaunas, Trakai, 
Anykščiai ir 1976 m. įvykusi tauti
nių šokių šventė Čikagoje. Filmai 
bus rodomi tuoj po 11 v. Mišių. 
Sporto klubas kviečia visus Hamil
tono ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir tuo paremti mūsų sportinin
kų atstovavimą Pasaulinėse Lietuvių 
Sporto Žaidynėse.
MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS įvyks 

kovo 18, šeštadienį (ne kovo 1, 
kaip per klaidą buvo paskelbta “TŽ” 
8 nr.) Toronto Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Metinį suvažiavimą 
rengia KLB švietimo komisija, ku
riai šiuo metu pirmininkauja Vida 
Stanevičienė. K. B.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS VĖLIAVA prie mies

to rotušės buvo iškilmingai iškelta 
vasario 16 d. Dalyvavo 5 organizaci
jų vėliavos ir nemažas skaičius lietu
vių. Kaikurios moterys buvo apsi- 
rengusos tautiniais drabužiais. Iškil
mių proga miesto burmistras Roy 
Adams pasakė labai stiprią, gerai in
formuotą kalbą ir paskelbė šiame 
mieste Lietuvių Dieną. Ukrainiečių 
atstovas adv. Ben. Doliczny išreiškė 
nusistebėjimą lietuvių vieningumu, 
kuriam neprilygsta nė viena kita tau-

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
LIETUVOS ATSTOVAS DR. S. A. 

BAČKIS Vašingtone gavo valstybės 
sekretoriaus G. Vance vasario 9 d. 
rašytą sveikinimą šešiasdešimtosios 
Vasario 16 proga. Jį ir lietuvius C. 
Vance sveikina JAV vyriausybės ir 
tautos vardu. Pasak C. Vance, lietu
vių tautos tradicijas bei tautinį jų 
susipratimą atskleidžia lietuvių kil
mės JAV piliečiai. Laisvieji žmonės 
gėrisi lietuvių tautos ryžtu, ištver
me, didele laisvės meile, gilia pagar
ba žmogaus teisėms. Sveikinime nė
ra nė žodžio apie sovietinę Lietuvos 
okupaciją bei JAV vyriausybės lig
šiolinę politiką nepripažinti privers
tinio Lietuvos įjungimo Sovietų Są
jungom

VLIKo 1978 M. VEIKLOS PLA
NUOS žadama memorandumais bei 
raštais ginti pažeidinėjamas lietuvių 
tautos teises, derinti veiksnių veik
lą, remti mokslininkų ir kultūrinin
kų darbus, padėti jaunimui. “Eltos 
Informacijų” biuleteniai bus leidžia
mi lietuvių, anglų, prancūzų, italų, 
portugalų ir ispanų kalbomis. Numa
toma išleisti specialų leidinėlį apie 
Lietuvą anglų bei kitomis kalbomis. 
M. Drunga baigia rašyti enciklope
dinio pobūdžio knygą apie Lietuvą 
anglų kalba. Dr. J. Pajaujo knygą 
apie sovietines Lietuvos okupacijas 
redaguoja Stp. Zobarskas, D. Jasai
čio apie nacių okupaciją — A. Ruk
šėnas. Bus tęsiamas informacijų per
davimas lietuvių tautai radijo ban
gomis. 1978 m. veiklai reikės apie 
$70.000. Tikimasi, kad jai finansuo
ti Tautos Fondas gaus ir palikimų. 
Šia proga prisimintina, kad ALTa 
yra nutraukusi finansinę paramą VL 
IKui ir kad dabar pagrindinė lėšų 
telkinio našta tenka Tautos Fondui. 
Turbūt dėl nepakankamų lėšų lietu
viškasis “Eltos Informacijų” biule
tenis yra sumažėjęs iki keturių są
siuvinio formato puslapių, kai tuo 
tarpu seniau pateikdavo daug infor
macinės medžiagos viso laisvojo pa
saulio lietuvių spaudai ne tik apie iš
eiviją, bet ir įvykius okupuotoje Lie
tuvoje.

JAV EUROPOS SAUGUMO ir 
bendradarbiavimo komisija Vašing
tone Nobelio taikos premijai pasiūlė 
43-ris Helsinkio susitarimų vykdymą 
sekančių grupių narius Sovietų Są
jungoje. Į šį sąrašą yra įtraukti ir 
lietuviu grupės nariai — Eitanas 
Finkelšteinas, kun. Karolis Garuc- 
kas, Ona Lukauskaitė - Poškienė, 
Viktoras Petkus ir į JAV atvykęs 
Tomas Venclova.

“ST. PETERSBURG TIMES” sau
sio 15 d. sekmadienio priede paskel
bė pilną filmo “The Defection of Si
mas Kudirka” scenarijaus tekstą su 
pagrindinių aktorių ir S. Kudirkos 
bei jo šeimos nuotraukomis.

NAUJOJI ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS VALDYBA, sudaryta Los An
geles mieste, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Jonas Kuprionis, vicepirm. 
Jurgis Gliaudą, sekr. dr. Grigas Va
lančius, ryšių vadovė Stasė Pautie- 
nienė, ižd. Juozas Kaributas. Svars
tomas valdybos praplėtimas. Pirm. 
J. Kuprionio adresas: 6601 Dens
more Ave., Van Nuys, Cal. 91406, 
USA.

KLEVELANDO “GRANDINĖLĖ”, 
vadovaujama Liudo ir Aleksandros 
Sagių, šiemet švenčia sidabrinę savo 
veiklos sukaktį. Tradicinis “Grandi
nėlės” balius įvyks Klevelando slo
vėnų salėje balandžio 8 d. Juo tiki
masi papildyti lėšas, kurių “Grandi
nėlei” kasmet reikia apie $5.000. šie
met didelių papildomų lėšų pareika
laus “Grandinėlės” kelionė pas Aust
ralijos lietuvius. Išvykstama gruo- 
dž’o 20 d., o grįžtama 1979 m. sausio 
9 d. Išvykoje dalyvaus 60 šokėjų su 
orkestru. Jos sąmata — $65.000. Pu
sę šios sumos padengs “Grandinėlės” 
narių tėvai. Dalį jau yra sutelkusi ir 
pati “Grandinėlė” įvairiais savo ren
giniais.

Brazilija
SAO PAULO SKAUTAI IR SKAU

TĖS sausio 8-15 d.d. stovyklavo Itu 
vietovėje. Vasaros stovyklai, vado
vaujamai ps. Eugenijos Bacevičie
nės, buvo parinktas “Švyturio” var
das, susietas su skautijos įsteigėjo 
Baden-Powelio mirties diena ir Klai
pėdos prijungimu prie Lietuvos. Sto
vykla buvo pradėta kun. St. Šileikos 
atlaikytom Mišiom. Pirmoji diena 
buvo skirta Australijai, jos istorijai 
ir gamtai, prisimenant ten vykusią 
VI tautinę skautų stovyklą. Jon Bra
zilijos vėliavą buvo nuvežęs kun. A. 
Saulaitis, SJ. Stovyklautojai taipgi 
paminėjo Klaipėdos išvadavimą, su
rengė talentų vakarą, mokėsi lietu
viškų dainų, sportavo.

KALĖDINIŲ PIEŠINIŲ KON
KURSE Sao Paulo mieste dalyvavo 
9 vaikai ir jaunuoliai. Įvertinimui 
pateikta 16 darbų. Mažųjų 4-12 m. 
amžiaus grupėje I vietą laimėjo L. 
Mikalkėnaitė, II — C. Mazliakovaitė, 
III — V. Mikalkėnas. Vyresniųjų 
13-18 m. grupėje vyravo Žūtautai:
I vieta teko Maristelai Žūtautaitei,
II — Sofijai Žūtautaitei, III — Sta
siui Žutautui.

Australija
AKADEMINĖ KORPORACIJA 

“ROMUVA” paskirs $60 premiją lie
tuviui jaunuoliui, geriausiai išlaikiu
siam lietuvių kalbos gimnazijos lygio 
egzaminus 1977 m. Specialias korpo
racijos dovanas gaus kiekvienas jau
nuolis, sėkmingai baigęs lietuvių kal
bos gimnazijos kursą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLU
BAS savo patalpas planuoja padidin
ti nauja didele sale ir svetaine. Be 
didesnių parengimų, salė būtų nau
dojama jaunimo reikalams — sporto 
treniruotėms, rungtynėms, tauti
niams šokiams. Svetainė taipgi bū
tų skirta tik jaunimui su jo mėgsta
ma muzika. Projektą paruoš archi
tektas H. šliteris.

SYDNĖJAUS KAPELIONAS KUN. 
P. BUTKUS sausio 22 d. šio miesto 
kapinių lietuviškame skyriuje pa
šventino antkapinį paminklą dail. 
Vaclovui Ratui, mirusiam prieš pen
kerius metus. Jo projektą paruošė 
dail. Eva Kubbos. Iškilmėje dalyva
vo velionies našlė, dukra, brolis iš 
Kanberos bei artimieji šeimos bičiu
liai.

Italija
A.a. PREL. J. KONČIUS, BALFO 

steigėjas ir ilgametis jo pirminin
kas, trečiųjų mirties metinių proga 
buvo prisimintas gedulingomis Mi
šiomis, kurias laikė sausio 17 d. 
Šv. Kazimiero kolegijos vicerekto- 
rius prel. P. Jatulis, ekonomas prel. 
A. Jonušas ir mons. K. Razminas. 
Velionis mirė 1975 m. sausio 13 d. 
ir buvo palaidotas Romos Campo 
Verano kapinėse, Šv. Kazimiero ko
legijos koplyčioje.

Britanija
ANTRASIS JAUNIMO SEMINA

RAS sausio 28-29 d.d. įvyko Mančes
teryje, Socialiniame Lietuvių Klube. 
Dalyvių susilaukta net iš kelių Bri
tanijos miestų ir sostinės Londono. 
Pirmojo seminaro nutarimus per
skaitė A. Vilčinskas, sveikino G. 
Bernatavičiūtė, programai vadovavo 
J. Podvoiskis. Pagrindinis dėmesys 
teko priemonėms, kurių dėka dau
giau jaunimo būtų galima įtraukti į 
lietuvišką veiklą. Pasisakyta už pa
vasario šventę Lietuvių Sodyboje su 
sporto rungtynėmis ir jaunimo sto
vykla. Jai organizuoti išrinktas spe
cialus komitetas. Daugiausia dalyvių 
susilaukė seminaro metu surengti 
šokiai, grojant plokštelių muzikai.

METINIAME NARIŲ SUSIRIN
KIME sausio 28 d. Mančesterio sky
riaus ramovėnai aptarė savo veiklą 
ir išrinko naują valdybą. Jos narių 
padaryti pranešimai liudijo veiklos 
plėtimą, narių skaičiaus augimą. Su
sirinkime tylos minute buvo pagerb
ti už Lietuvos laisvę bei nepriklau
somybę žuvusieji kariai ir partizanai, 
sugiedotas Tautos himnas. Skyriui 
dabar vadovaus: pirm. K. Muraus
kas, vicepirm. V. Kupstys, kultūros 
reikalų vedėjas V. Bernatavičius, 
sekr. A. Podvoiskis, ižd. A. Jakima
vičius. Kandidatais liko A. Vigelskis 
ir A. Jaloveckas.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS DRAUGIJOS centro 
valdyba išleido “Aušros” 1977 m. 4 
nr. Seinuose. Su šio krašto lietuvių 
švietimo problemomis supažindina J. 
S. Paransevičius. Moksleivių skai
čius lietuviškose Lenkijos mokyklo
se gausėjo iki 1970 m., o dabar kas
met siekia 600-700. Mokyklų tinklą 
sumažino jų reforma. J. S. Paranse
vičiaus duomenimis, 1977 m. su lie
tuvių dėstomąja kalba liko tik pen
kios aštuonmetės mokyklos — Puns
ke, Navinykuose, Vaitakiemyje, Pri- 
stavonyse ir Vidugiriuose, o ketur
klasė mokykla yra Žvikeliuose. Kito
se septyniose mokyklose tėra lietu
vių kalbos pamokos. Lietuviškąją 
Punsko gimnaziją, įskaitant 1977 m. 
laidą, yra baigę 327 abiturientai. To
liau “Aušroje” aprašomas A. Snieč
kaus vardo naujų mokyklos rūmų 
atidarymas Punske. Juose yra vietos 
7C0 moksleivių. Namas mokytojams 
ir 100 vietų bendrabutis mokslei
viams tebėra neužbaigti. Užbaigos 
laukia ir gimnastikos salė. “Aušra” 
taipgi pasakoja apie dr. J. Basanavi
čių, mirusį Vilniuje prieš 50 metų, 
Punsko kultūros namų “Klumpės” 
dalyvavimą kaimiškų kapelų festiva
lyje, moterų okteto gastroles pas 
Vroclavo lietuvius, lietuviškų audi
nių parodą Seinuose, mokinių išvy
ką į Sudetus, Lenkijos lietuvių mo
kytojų kursus Vilniuje.

Vokietija
VLB SCHWETZINGENO APY

LINKĖJE prieš trejetą metų buvo 
įsteigtas V. Valaičio vadovaujamas 
15 lietuvių būrelis kultūriniams rei
kalams remti. Lėšas jis telkia Algio 
Vitkaus sodyboje rengiamomis gegu
žinėmis bei kitais renginiais. Didžio
ji jų dalis tenka Vasario 16 gimna
zijai. Neseniai jai buvo įteikta 500 
DM moksleivių reikalams. Už tas 
markes bus įsigyti garsintuvai ir pa
tefonas. Būrelis taipgi paskyrė 50 
DM “VLB Informacijų” biuleteniui.

VLB MEMMINGENO APYLIN
KEI vadovauja nauja valdyba: pirm. 
Vytautas Bernotas, sekr. Vytautas 
Damijonaitis ir ižd. Kasparas Radze
vičius. Kontrolieriais išrinkti: B. 
Girdvainytė • Preisinger ir A. Jur
gaitis.

HANAU LIETUVIUS Kalėdų 
švenčių proga aplankė du lietuviai 
kunigai — katalikų A. Bernatonis 
ir evangelikų Fr. Skėrys. Po pamal
dų buvo atlikta trumpa kalėdinė 
programėlė, įvyko VLB Hanau apy
linkės susirinkimas. Naujojon val- 
dybon išrinkti: Albertas Kėmeraitis, 
ligšiolinis pirm., Albina Veiherienė 
ir Jadvyga Saterienė; kontrolės ko- 
misijon — Albertas Sivokas ir Pra
nas Veiheris.



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
“IŠEIVIO IŠDAVYSTES KELIAS”
Šiuo rašiniu V. Vinciūnas iškėlė 

nepaprastą išdavystę, sąmoningai 
per daugelį metų vykdytą. Argi tik 
vieną V. Alseiką reikia kaltinti dėl 
to politinio skandalo, kuris dar gali 
atnešti ir kitų implikacijų? Kaip ga
lėjo būti VLIKo tarnybon priimtas 
šis priešingos pasaulėžiūros žmogus, 
kurio patikimumo nė viena iš VLI 
Ką sudarančių grupių nebuvo reko
mendavusi? Kodėl šiam pagalbiniam 
tarnautojui visos VLIKo veiklos pa
slaptys buvo prieinamos?

Atrodo, VLIKe jis turėjo laisvas 
rankas iki pat paskutiniųjų dienų. 
Net ir jo kelionėmis į Lietuvą nie
kas nesusidomėjo, kaip matyti iš pa
ties Alseikos atsiminimų. Kas nors 
turėtų jaustis atsakingas dėl tokio 
laisvo stiliaus jautrios politinės ko
vos centre . . . Įdomu, kad ten niekas 
dėlto nesijaučia atsakingas ir tik ra
gina tą išdavystę užmiršti ir niekur 
neminėti.

Kokie dideli pasikeitimai neseniai, 
įvyko Vokietijos valdžioje, kai pa
aiškėjo, kad kaikurie šnipinėjantieji 
kanceliaristai galėjo prieiti prie 
valstybinių paslapčių! Toks neapdai
rumas niekur nėra pateisinamas. To
kie skandalai baigiasi tuo, kad atsa
kingas pareigas perima nauji žmo
nės ir tuo būdu išlaiko pasitikėjimą 
institucija.

Jei VLIKą sudarančios grupės ne
jaučia pareigos padaryti atitinkamas 
išvadas, tai to turėtų reikalauti jį iš
laikantieji. Niekas nėra nepamaino
mas, neatsakingas už klaidas ar ap
sileidimus, nors ir vyriausiuoju ko
mitetu vadintųsi. Tie ir kiti reiški
niai vis akivaizdžiau rodo, kad mū
sų vadovaujantiems veiksniams rei
kia platesnės visuomeninės atramos 
ir geresnės tarpusavės kontrolės.

A. Gulbinas
“JEI BŪČIAU VILNIETIS”

Steponas Šetkus “TŽ” 1978 m. va
sario 2 d. sako nerašęs, kad lenkai 
geri politikai. Straipsnyje “Jei bū
čiau vilnietis” “TŽ” 1977 m. gruo
džio 1 d. rašė: “Iš visų tautybių iš
siskiria lenkų - lietuvių ryšys. Yra 
kas kalbėti, diskutuoti, planuoti,. O 
su anglais inžinieriais kalba nesiekia 
toliau sporto”. Iš to aš ir supratau, 
kad jis laiko lenkus gerais politikais. 
S. Šetkus toliau rašo: “Štai tokių 
santykių dėka lenkų premjeras Lon
done pareiškė, kad Vilnius ir Vilni
ja priklauso Lietuvai”. Argi S. Šet- 
kui neaišku, kad premjeras tik iš
reiškia dabartinę padėtį, kuri nepri
klauso nuo lenkų ar santykių su 
jais? Kad taip tikrai yra, pažiūrėkim 
ką lenkai sako ir rašo saviesiems. 
Lenkijos tremties prez. St. Ostrows
ki Londone, priimdamas N. Metų 
sveikinimus, pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė: “Teisiniu atžvilgiu pripa
žįstame rytines Lenkijos sienas, kaip 
jos buvo sutartos Rygos sutartyje 
1921 m., ir privalome siekti jų at
statymo”. Nors čia Vilnius nepami
nėtas, bet išvada aiški.

Dienraštis “Dziennik Polski” sau
sio 11 d. St. Ostrowskio pareiškimą 
paryškino, sakydamas: “Emigracija 
neatsisako Lvivo ir Vilniaus”.

Aš pritariu S. Šetkui, kad reikia 
bandyti tartis su lenkais, nes tai ge
riausias kelias siekiant laisvės, bet 
jis turėtų tartis ir su lietuviais, ne
skelbti nesamų laimėjimų, nes tai yra 
lietuvių klaidinimas. Pasiskaityti 
“Europos Lietuvis” 1978 m. sausio 
24 d. arba “Draugas” 1978 m. vasa
rio 7 d.

A. Basalykas

TESTAMENTAI
'Tie žmonės, kurie šiame krašte 

neturi artimų giminių, savo testa
mente užrašo turtą giminėms Lie
tuvoje. Tai būtų visai natūralu, jei 
ne toji raudona siurbėlė — Lietuvos 
okupantas. Kai tik Lietuvos okupan
tas sužino, kad yra kam nors užsie
nyje palikimas, išreikalauja giminių 
parašus po įgaliojimo tekstu ir per 
savo advokatus Niujorke, Kanadoje 
ir kitur gaudo palikimus, o gimi-i 
nėms lieka tik kapeikos, nes už dar
bą pasiima advokatai, paskiau raud. 
Maskva.

Jau daug kas dabar užrašo savo 

turtą patikimam asmeniui, šio kraš
to piliečiui ar lietuviškai instituci
jai, kad persiųstų į Lietuvą gimi
nėms. Yra daug gerau paskirti kokį 
dolerį savo draugui ar tai liet, insti
tucijai už patarnavimą, negu kad 
leisti paglemžti Lietuvos okupantui.

— ai. —
KUR EINAME?

Prieš 15 metų mūsų angliškoje 
parapijoje jaunimas buvo ruošiamas 
Sutvirtinimo sakramentui. Išvaka
rėse buvo pamaldos, kurių metu 
vyskupas kalbėjo apie Sutvirtinimo 
sakramentą. Norėdamas patikrinti 
vaikų religijos žinojimą, davė vai
kams keletą klausimų. Paklausė 
vieną mergaitę, kodėl K. Bendrija 
reikalauja, kad naujagimis būtų kuo 
greičiausiai pakrikštytas. Mergaitė, 
nė nemirktelėjus, atsakė: “Kad kū
dikis paaugęs nepakeistų savo nuo
monės.” Susirinkusieji nusišypsojo, 
pagalvodami, kad mergaitė neišma
no, ką kalba.

Man teko būti liudininku daug 
liūdnesnio įvykio. Besirengiančiam 
susituokti vyriškiui buvo suruoštas 
vyrvakaris. Prie gražiai paruošto 
vaišių stalo susirinko gausus būrys 
artimųjų. Ruošėjų paprašytas, tarė 
žodį vienas asmuo, kuris paaiškino 
apie trikampį kaip mažai reiškiantį 
dalyką. Bet pridėjus Suvalkus, išėjo 
Suvalkų trikampis, kuris nulems vi
są ateitį būsimo jaunavedžio. Pami
nėjęs lietuviškos šeimos svarbą tau
tos išlikimui, palinkėjo geriausio 
pasisekimo gyvenime.

Vėliau, lyg yla iš maišo, išlindo 
“savanoris kalbėtojas”. Sakėsi ne
seniai skaitęs įdomų dalyką, kurį 
norįs papasakoti. Ir papasakojo 
šlykštų anekdotą, įžeidžiantį religiją 
ir dvasiškius. Nebūtų dar taip skau
du, jei vienam “kipšiukas” pakišo 
mintį nesąmones kalbėti, bet kad 
daugumas susirinkusiųjų pritarė 
rankų plojimu, tai jau perdaug. 
Keista, kai tas pačias rankas matai 
sekmadienio pamaldose darant kry
žiaus ženklą, rankas, kurios plojimu 
pritaria religijos užgauliojimui.

Sakome — pasitrankėm iš tė
vynės, nes komunizmas persekioja 
mūsų religiją, bet kaip galime čia 
ploti tokiam “prelegentui”, kokio 
mums pavydėtų ir Vilniaus ateistų 
susirinkimas. Tuo tik parodom savo 
veidmainiškumą arba nesusigaudy
mą.

Skaitytojas
VILNIŠKIS “SPORTAS”

Skaitant vilniškį “Sportą”, labai 
dažnai sunku JAV ar Kanados žemė
lapyje surasti minimo miesto vardą, 
sporto klubo pavadinimas būna labai 
iškraipytas, nekalbant apie pavar
des. Tiek to — tai “Sporto” redakci
jos reikalas, tačiau labai skaudu, kai 
lietuvių žaidėjų lietuviškos pavardės 
iškraipomos. Pvz. aprašant Sov. Są
jungos vyrų krepšinio rinktinės drau
gišką susitikimą su JAV Providence 
universiteto rinktine, įterpiamas 
toks “deimančiukas”: “Po pertrau
kos tarybiniai krepšininkai panaudo
jo zoninį “spaudimą” ir tai amerikie
čius kiek sutrikdė. Jie iš eilės pada
rė kelias klaidas ir TSRS klubų rink
tinė įgijo net 10 taškų persvarą. Vis 
dėlto negrų aukštaūgių Viljamso 
(210 cm), Kembclo (210 cm) ir Mi- 
sevičiuso (212 cm) pastangomis JAV 
studentai sušvelnino skirtumą iki 
dviejų taškų.

Dieve mano! Mūsiškis Misevičius 
(mano pabraukta, K.B.) ne tik su 
iškraipyta pavarde, bet net priskir
tas prie negrų! Be to, “Sportas”, ra
šydamas apie V. Gerulaitį bei jo se
serį Rūtą, niekuomet nepažymi, kad 
tai JAV lietuviai. K. Baronas

VADUOTI AR DEKLAMUOTI?
Jūsų vedamasis dabartiniu metu 

labai taiklus. Pvz. Britanijoj gana 
žymi žurnalistė, norėjusi parašyti 
straipsnį apie dabartinę Lietuvą, 
kreipėsi į mane, prašydama tinka
mos medžiagos, Bet kur jos gauti? 
Mes jos čia neturime. VLIKas net į 
laiškus neatsako, “LKB Kronika” 
mus pasiekia baisiai vėlai. PLB tik 
kartą į metus išleidžia leidinį anglų 
kalba “Violations”. Tad kas daryti?

S. K.

Veikli ir judri Bradfordo lietuvių 
kolonija š.m. vasario 11-12 d.d. iš
kilmingai pagerbė savo kapelioną 
kun. Joną Kuzmickį, jau 30 metų su 
didžiausiu pasišventimu vadovaujan
tį Bradfordo ir plačios apylinkės lie 
tuvių dvasiniam, religiniam, kultū
riniam gyvenimui. Ta proga kartu 
buvo pamintėa ir jo 65-erių metų 
amžiaus sukaktis.

Iš plačių Bradfordo apylinkių lie
tuviai, nežiūrint žiemos šalčio ir 
sniego audros, gausiai susirinko iš
reikšti pagarbos ir meilės kunigui, 
mokytojui, rašytojui ir poetui.

Sukaktuvinės iškilmės buvo pra
dėtos vasario 11 d. šv. Onos šven
tovėje gavėnios rekolekcijų pamal
domis, kurioms vadovavo iš Romos 
atvykęs mons. Kl. Razminas. Po kon
ferencijos ir šv. Mišių Bradfordo 
lietuvių “Vyčio” klubo salėje įvyko 
Įspūdinga sukaktuvininko pagerbi
mo iškilmė. Ją pradėjo sukaktuvių 
rengėjų komiteto- pirm. Augis Le- 
šinskas, apibūdindamas kun. J Kuz- 
miekio vaidmenį tremtyje bei jo ne
paprastai šakotą veiklą Bradfordo 
lietuvių tarpe.

Paskaitą apie kun. J. Kuzmickio 
gyvenimą, plačią pastoracinę veiklą, 
įnašą į lietuvių literatūrą, poeziją, 
beletristiką ir publicistiką skaitė jo 
studijų ir gyvenimo draugas mons. 
Kl. Razminas. “Kunigui Jonui, — 
kalbėjo paskaitininkas. — Dievas da
vė daug talentų, kurių jis neužkasė 
žemėje, bet paleido apyvarton ir ne
šė ir tebeneša šimteriopus vaisius . . . 
Iš jo asmens ir jo posmų, kalbų, pa
skaitų ir žavingų pamokslų veržiasi 
tikrai pavasariška atgaiva . . . Jau 
Lietuvoje pasižymėjo kaip didis vai
kų draugas, parengęs ir išleidęs dau
giau kaip 15 vaikams skirtų knyge
lių, tremtyje sukūręs daugiau kaip 7 
veikalus, kurių žymiausi yra “Išties
tos rankos”, “Marija mums kalba”,

Gyvendami kultūriniu savo palikimu, 
jo mokydamiesi bei juo dalindamiesi 
galime padėti Kanadai būti 
stipresne. Neužmirškite!
Jūsų galimybės
Daugiakultūriškumas yra pastovi vyriausybės politika, kuri 
paliečia kiekvieną kanadiško gyvenimo aspektą. Per 
daugiakultūresprogramas jūsų Kanados vyriausybė skatina 
įvairių kultūrų žmones įgyvendinti savo idėjas, sugebėjimus 
bei talentus savo pačių naudai, savo visuomenei bei visiems 
kanadiečiams. Pasinaudokime šiomis galimybėmis, 
praturtinkime savo gyvenimą ir kartu stiprinkime Kanadą.

Daugiakultūriškumo tikrovė
Daugiakultūrė politika rūpinasi ne vien tik pagalba etnokultūrinėm 
grupėm. Ji yra horizontinė ta prasme, kad liečia visus federacinės 
vyriausybės veiksmus, juos koordinuoja, siekdama atspindėti 
daugiakultūrį Kanados veidą ir etnokultūrinių grupių rūpesčius.

Daugiakultūriškumo direktoriatas skatina komunikacines 
priemones teisingai atvaizduoti kultūrinio gyvenimo tikrovę. 

Vienas daugiakultūrių reikalų ministerio uždavinių yra užtikrinti 
lygias galimybes visiems kanadiečiams, nežiūrint jų kultūrinės 
kilmės, nes Kanadoje visi esame lygūs.

Nauja susipratimo dvasia
Kanados vienybės klausimas reikalauja visų kultūrinių grupių 
dėmesio. Betkurios kultūrinės grupės izoliacija silpnina Kanadą. 
Jieškant naujo sutarimo, labai svarbu, kad kultūrinės grupės tą 
klausimą studijuotų ir pareikštų savo nuomonę, nes visi 
esame atsakingi už Kanados ateitį.

Daugiakultūriškumas šaukia
Dažnai yra sunku įtikinti žmones, kad tik bendromis pastangomis 
įmanoma išspręsti bendras problemas. Junkitės su vyriausybe. 
Junkitės su visais kanadiečiais. Atlikite savo dalį, kad Kanada būtų 
pavyzdys pasauliui —- daugiakultūrė, dvikalbė valstybė, kurioje 
visi piliečiai gali gyventi taikoje bei gerovėje, vienas kitą 
respektuodami bei suprasdami. Gyvenkite, mokykitės ir dalinkitės 
kultūriniu savo lobiu ir tuo būdu stiprinkite Kanadą.

Sukaktuvinės iškilmės Britanijoje
Įspūdingai paminėta kunigo ir rašytojo Jono Kuzmickio amžiaus bei darbo sukaktis

“Fatima ir mes”, “Gundymai”, “Su
sitikimas”, “Kartuvės”, “Kaip jis ją 
nužudė”... Kas gi suskaitys jo 
straipsnius ir literatūros veikalų re
cenzijas bei kritikas įvairiuose lietu
vių laikraščiuose? Tai tikrai nepa
prasto darbštumo ir kūrybinės jėgos 
rašytojas ir kunigas” — baigė savo 
paskaitą kalbėtojas.

Didelį įspūdį iškilmės dalyviams 
sudarė gausūs sveikinimai, gauti iš 
tėvynės Lietuvos, įvairių Anglijos 
organizacijų ir atskirų asmenų.

Iš Lietuvos sukaktuvininką nuo
širdžiu laišku pasveikino jau nuo ku
nigų seminarijos laikų bendro studi
jų ir literatūrinio darbo bičiulis vysk. 
L. Povilonis iš Kauno. Tikrai žavin
gais poezijos posmais savo meilę bro
liui išreiškė sesuo Aldona ■ Grcičiū- 
nienė su šeima, sesuo Eugenija, bro
liai Leonardas ir Romualdas su sa
vo artimaisiais, buvę Žaliakalnio mo
kyklų mokiniai ir G. Žiliukaitė iš 
Vlniaus.

Iš D. Britanijos sukaktuvininką 
raštu pasveikino J. E. Leeds vysku
pas G. Wheeler, ilgametis Škotijos 
lietuvių vadovas prel. J. Gutauskas, 
Londono lietuvių klebonas kun. J. 
Sakevičius, MIC, sielovados vadovas 
kun. S. Matulis, MIC. Telegramomis 
bei laiškais sveikino: Vokietijos lie
tuvių sielovados direktorius prel. J. 
Aviža, šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos Romoje vicerektorius prel. P. Ja
tulis, lietuvių saleziečių dir. kun. M. 
Burba, kun. A. Geryba, “Tėviškės Ži
burių” redaktorius bei kurso drau
gas kun. dr. Pr. Gaida, “Europos 
Lietuvio” red. J. Lūža, rašytoja I. 
Naucižiūnaitė - Joerg iš Tirolio, Bri

tanijos Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdyba ir pirm. St. Kasparas, 
Lietuvių Sodybos vadovybė ir gyven
tojai, primicijų liudininkė J. Penčy- 
lienė iš JAV, Wagneriai iš Isle of 
Wight ir kt.

žodžiu sukaktuvininką sveikino 
DBLS skyriaus ir “Vyčio” klubo var
du A. Bučys, Bradfordo katalikų ko
miteto atstovas Alf. Gudas, kun. A. 
Putcė, D. Banaitis, kun. V. Kamai- 
tis iš Mančesterio ir Škotijos lietu
vių veikėjas Fr. Dzidolikas.

Meninėje programoje V. Gaspe- 
rienė, akompanuojant jos sesei Nijo
lei, padainavo Stankūno “Foresca”, 
“Girdžiu aš dainą”, “Ūžia pušynėliai 
tėviškėje” ir “Svajonių naktį”. Solis
tės dukrelė Rimutė ir sūnelis Algu
lis visus nustebino artistiškai padek
lamavę sukaktuvininko sukurtus ei
lėraščius.

Sukaktuvininkas, vienu atsikvėpi
mu užpūtęs tradicinio jubilėjinio 
torto žvakutes, poetiškai priminęs 
įvairius savo gyvenimo kelius, tarė 
jautrų padėkos žodį.

Skambant vyrų seksteto dainoms, 
minėjimo dalyviai stiprinosi skonin
gai paruoštomis pasišventusios šei
mininkės Z. Voicekauskienės ir duk
ros Romos vaišėmis.

Sekmadienį, vasario 12, nepaisy
damas gausiai iškritusio sniego, Šv. 
Onos šventovėje vėl susirinko apstus 
būrys lietuvių ir anglų iškilmingoms 
padėkos pamaldoms. Pasinaudodami 
rekolekcijomis, kas norėjo, atliko ve
lykinę išpažintį. Vargonams sugau
dus, Fr. Dzidoliko parengtas Škoti
jos lietuvių chorelis su visais pa
maldų dalyviais užtraukė tradicinę 

“Pulkim ant kelių” giesmę. Prie al
toriaus prisiartinęs sukaktuvininkas, 
lydimas mokslo draugo mons. Kl. 
Razmino, meldė Šv. Dvasios palai
mos “Veni Creator” giesme. Visi įsi
jungė į mistinę Auką, aukojamą lo
tynų kalba. Šv. Mišių lekcijas skaitė 
Fr. Dzidolikas. Iškilmės pamokslą 
pasakė mons. Kl. Razminas.

Visų širdis kėlė augštyn įspūdin
gos choro giesmės, V. Gaspericnės 
sugiedota Maironio giesmė “Kad šir
dį tau skausmas”.

Pabaigoje sukaktuvininkas pakilia 
“Te Deum laudamus” giesme padė
kojo Augščiausiajam už palaimą ir 
stiprinimą. Tautos himnas, giedamas 
visos bendrijos, nukėlė mintis į pa
vergtą Lietuvą, pripildė širdis ryžtu 
ir toliau aukotis dideliems idealams.

Šventės pabaigoje sukaktuvinin

Tautinėje skautų stovykloje Australijoje iš k.: S. Jelionienė — “Skautų 
Aido” redaktorė, D. Balčienė, kun. A. Saulaitis, SJ, M. Ročkuvienė, R. Ku- 
čienė Nuotr. V. Bacevičiaus

kui, programos dalyviams ir talki
ninkams "Vyčio” klube A. Lešinsko 
iniciatyva buvo suruoštas jaukus pri
ėmimas. Ant puikiai padengto stalo, 
apšviesto mirgančių žvakių, rikiavo
si patiekalai, paruošti A. Galbogie- 
nės. A. Bučys padėkojo už visų su
tartinį darbą, rengiant šventę. Visi 
išklausė kun. J. Kuzmickio, dėsčiu
sio lietuvių k. Merkinės gimnazijoje, 
mokinio K. Bražinsko atsiminimų 
pynės apie vaizdingas ir įdomias lie
tuvių k. pamokas, išmargintas V. 
Krėvės kūriniuose suminėtomis vie
tovėmis, ir iškylas į Subartonius pa
matyti Grainio liepos kelmo, Gilšės 
ir t.t.

Kun. J. Kuzmickio sukaktuvės bai
gėsi. Išsiskirstė gausiai susirinkę 
svečiai ir jo bičiuliai. Tačiau sukak
tuvininkas pažadėjo ir toliau tęsti 
sielovados darbą, nemesdamas nė 
plunksnos: užtarnauto poilsio metus 
lydės tie patys darbai, nes sąlygos 
neleido nė pensijos užsitarnauti.

Kl. Razminas

Norintieji pareikšti savo nuomonę 
arba gauti informacijų 
prašomi rašyti:

Multiculturalism 
16th Floor
66 Slater Street 
Ottawa, Ontario 
K1A0M5

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
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Dail. STASĖ SMALINSKIENĖ savo dailės darbų parodoje Detroito Lietu
vių Kultūros Centre, kur ji susilaukė gausių lankytojų

Šviesa ir disciplina
Nuotrupos iš dail. Stasės Smalinskienės parodos

Dainų šventė irseimasToronte

AL. GIMANTAS

Išskyrus vasarą, turbūt bet- 
kuris metų laikas yra pakanka
mai patogus ruošti meno paro
das. Tačiau ar tik ne išskirti
nio dėmesio susilaukia paro
dos, rengiamos didesnių šven
čių progomis. Pvz. daugelyje 
vietovių Vasario 16 proga reng
tos menininkų darbų parodos 
visada susilaukdavo ir dėmesio, 
ir pritarimo, čia, galimas daly
kas, publikos dėmesį ir iš da
lies skoni gali lemti pakili šven
tinė nuotaika, iškilminga ap
linka.

Šiais metais Vasario 16 išva
karėse ateitininkų dėka pietry
tinio Mičigano valstijos lietu
viai dvi dienas gėrėjosi dail. 
Stasės Smalinskienės tapybos 
darbų rinkiniu Liet. Kultūros 
Centro patalpose, Southfield 
priemiestyje (prie Dievo Ap
vaizdos šventovės). Dailininkė, 
buvusi torontietė, aišku, daug 
kam Kanadoje pažįstama savo 
tapybos darbais. Mūsų aplinko
je jos parodos nėra dažnos, tad 
beveik su savotišku pavydu iš 
toli stebėjomės jos pasisekimu 
parodose Windsore, Čikagoje ir 
Anapilyje. Patys turime tik re
tesnes progas išvysti jos kūry
bos laimėjimus. Šį kartą ateiti
ninkai surengė, kaip gyvena
mos aplinkos meniniame sąjū
dyje įprasta sakyti, “one wo
man show”. Vadinasi, tai buvo 
apžvalginis 10-ties metų kūry
binės darbuotės atskleidimas, 
šabloniškai tariant — egzami
nas. Baisiai pigiai skambėtų 
šioje vietoje trafaretinis ir pi
gus sušukimas — “Taip, egza
minas išlaikytas!” St. Smalins- 
kienei, kaip brandžiai kūrėjai, 
tokia panegyrika nereikalinga 
ir būtų nevietoje. Jos talentas, 
kruopštus teptuko valdymas 
drobėje rodo platų dailininkės

Aukojo "Tėviškės Žiburiams”
$37: Domą Kaunaitė; $35: J. Ku

daba; $20: H. Sakalauskas; $17: Stp. 
Ignatavičius, dr. R. J. Barakauskas, 
J. Liaugminas, E. G. Kuchalskiai;

$10: A. Selmys, M. Krivickas, J. 
Misevičius, V. Baliūnas, B. Vaitie
kūnienė, A. Danėnas, K. Malkevi
čius, E. Macerinskas, B. Stončius, P. 
Žemaitis.

$8: A. Jurškienė, T. Galinienė; $7: 
E. Rakauskas, J. Stempužis; $6: Eug. 
Abromaitis, A. Kusinskis, D. Klibin- 
gaitienė, V. Gumauskas, Elona M. 
Vaišnys, J. žemaitis.

$5: Br. Saplys, M. Kizys, Ig. Bud
rys, J. Šleinius, J. Vinslovas, A. Ruk- 
šys, V. Žemaitis, P. Dauginas, J. 
Mockevičius, V. Buteikis, .1. Kablys,
J. Jablonskis, O. Kaminskas, L. Ba- 
laišis. Vyt. Skaržinskas, Mečys Alau- 
nė, J. Laimikis, B. Misevičius, A. 
Andrulis, V. Gelžinis, Alf. Daugela- 
vičius, P. Kažemėkas, Emma Kau
nas, V. Kėžinaitis, P. Laureckas, F. 
Mockus, J. Mikonis, L. Monstvilas,
K. Balčiūnas, P. Grušys, V. Bilevi- 
čius, J. Cibulskas, J. Jonaitienė, St. 
Jonaitis, Pr. Juozaitis, G. Lingaitis, 
Iz. Mališka, V. Laugalys, St. Kvie
tys, J. Žaldokas, Pr. Vizbaras, A. 
Lingaitis, F. A. Yukno, R. Jatulis, 
V. Lumbis.

$1: A. A. Tamošaičiai, J. Dikinis; 
$3: V. Treigys, V. Semaška, A. Viz
girda, J. Žadeikis, A. Žvirblys, Aug. 
Langas, P. Guobys, M. Kupris, N. 
Kardelis, A. Strakauskas, P. Micke
vičius, A. Bekintis, J. Bajoriūnas, J. 
Miliušis, A. Kantvydas, A. Lukas, V. 
Kudirka, A. Bagdonas, Ed. Mace
rinskas, E. Barškėtis, B. Gražulis, J. 
Brazlauskas, J. Dženkaitis, A. Gu- 
žiauskas, P. Bružas, M. Vasiliauskas, 
A. Štreimikis, J. Sarpalius, B. Neve- 
rauskas.

$2.50: K. Daunys; $2: R. Bulovas, 
J. Gedvilas, .M. Jankus, E. Jurgutie- 
nė, Ig. Kriaučiūnas, J. Treška; $1: 
A. Augustipe, J. Virpša, P. Čiurlys.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 

kūrybinį potencialą, skonį, spal
vų valdymą ir gebėjimą išsaky
ti vidinį savo pasaulį konkre
čiu vaizdu. O tas vaizdas dvel
kia menine tikrove, be jokio 
melo žiūrovui ar sau pačiai. St. 
Smalinskienė savo tematikoje 
ir išpildyme aiškiai vengia sa- 
charininio patriotinio saldumo, 
matyt, tikėdama mūsiškio me
no mėgėjo skonio gilumu ir in
telektu. Čia ji niekam neban
do pataikauti ir į jokius komp
romisus nesiveržia. Norėtųsi 
tvirtinti, kad tai vienas jos, kaip 
menininkės, stipriųjų kūrybi
nių polėkių.

Parodoje buvo išstatyta per 
40 įvairaus dydžio ir skirtingos 
technikos darbų. Bendras įspū 
dis toks šviesus, maloniai nu
teikiantis, svarbiausia, žiūrovui 
paliekąs dvasinį pasitenkinimą. 
Žaismingų spalvų peizažai liu
dija dailininkės discipliną tiek 
kūryboje, tiek ir gyvenime. 
Kaip lyrikoje — gali pajusti ir 
ritmą, ir rimą, gimtosios žemės 
atspindį, tegu ir be vėliavų, gu
bų ar šulinio svirties.

Pažįstami stebimės Stasele 
(taip ją vadiname artimesnių 
bičiulių rately) ta prasme, kad 
kam kitam būtų nelengva sude
rinti pilnalaikius žmonos, moti
nos, mokytojos ir visuomeni- 
ninkės uždavinius. Juk tai di
deli, laiko ir kantrybės reika
laujantys įsipareigojimai. Be to, 
reikia pridėti ir bent ketverius 
intensyvių meno studijų metus.

Kaip ir daugeliui menininkų, 
taip ir St. S. teko daug jieško- 
ti savęs, bet dabar, pasak jos 
pačios, tas jieškojimas jau ne
toli pabaigos: ji jaučianti, kad 
yra priartęjusi prie savojo kū
rybinio credo. Tai kartu yra ir 
paskatinimas nesustoti pakely
je, bet vis siekti tobulėjimo, ži
nant, kad jame horizontas ribos 
neturi.

$30 — J. Burkschat; $27 — L. Kir- 
kilis, J. Linkūnaitis; $25 — M. Ki- 
zis, kun. F. Jucevičius; $22 — B. 
Laučys, Apalina Evans; $20 — B. 
Stasiulis, P. Vyskupaitis, A. Rasčius, 
J. Lapp, N. Kardelis, E. Heikys, dr. 
J. Petrikonis, J. Vilkauskas, J. Ro- 
mikaitis, J. Žebraitis, V. Pulkaunin
kas, S. Rukša, P. Petrėnas, J. Pesec- 
kas, Stasė Jokūbynas, B. Pranskus, 
A. Povilaitis, kun. J. Pragulbickas, 
A. Saunoris, L. Vyšniauskas, J. Na- 
cevičius, V. Adomonis, Justin 
Hirsch, St. Ignatavičius, B. Jakutis, 
V. Genčius, dr. R. J. Barakauskas, 
G. Cibulskis, A. Martinkevičius, To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, J. 
Kęsgailienė, B. Baranauskas, dr. J. 
Uleckas, A. Krakauskas, P. Muraus
kas, Alb. Šiukšta, A. Karlis, VI. Lac- 
kus, J. Kuncaitis, K. Lembertas, VI. 
Kazlauskas, Pr. Radzevičiūtė, J. Mi- 
sius, A. B. Jocas, T. Bendikas, E. 
Lengnikas, P. Kairiūnas, Alb. Mel- 
vydas, kun. F. Jucevičius, M. Kie- 
raszewicz, V. Akelaitis, F. Guja, V. 
Montvilas, D. Mogck, J. Jasinskas, 
V. Juodelis, V. Andrulionis, P. 
Grunskis, P. Regina. Stella Mažeika, 
A. Laugalys, Vyt. Miškinis, J. Maci
jauskas, J. Liuima, Č. Kuras, M. K. 
Marcinkaitis, V. Kezys, G. Karalius, 
J. Morkūnas, Walter S. Mastis, V. 
Mikšys, J. Matijošaitis, J. Brakas, 
A. Gelažnikas, Br. Gudinskas, K. 
Bernotavičius, dr. S. Čepas, D. Biels- 
kus, Henry Sakalauskas, V. Cegys, 
II. Jagucanski, H. Butkevičius, prel. 
F. M. Juras, J. V. Danys, R. Geležiū
nas, O. Berentas, Alb. Mažeika, J. A. 
Karalius, G. Lingaitis, R. Matukai- 
tienė, V. 'Mbckus, Gr. Macys, dr. A. 
Lukas - Užupis, Walter V. Končius, 
E. Radavičiūtė, V. Naruševičius, dr. 
J. Yčas, kun. Aug. Sabas, V. Stoč- 
kus, Ig. Kriaučiūnas, M. Pranevi
čius, EI. Rakauskas, J. Jonikas, E. 
Punkris.

Nuoširdi padėka visiems mūsų 
spaudos rėmėjams.

Dainų šventė įvyks 1978 m. 
liepos 2, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronte, Maple Leaf Gardens 
sporto arenoje, 60 Carlton St. 
(College St. į rytus nuo Yonge 
St.). Ši arena yra Carlton ir 
Church gatvių šiaurės vakarų 
kampe — apie 2 blokus į rytus 
nuo Yonge gatvės (ir Yonge- 
College požeminio stoties).

Dainų šventės organizacinio 
komiteto pirmininku yra J. R. 
Simanavičius (KLB pirm,), 614 
Tedwyn Dr., Mississauga, Ont. 
L5A 1K2. Tel. 1-416-275-3134. 
Dainų šventės muzikinės komi
sijos pirm. — sol. V. Verikaitis 
(tel. 1-416-534-3120). Organiza
cinio k-to vicepirm. — L. Skrip- 
kutė, sekr. J. Andrulis, ižd. V. 
Bireta, koordinatoriai: J. Kara- 
siejus ir dr. V. Kvedaras. Ruo
šos darbai reikalauja didelės 
talkos. Tam sudarytas platus 
šventės komitetas, į kurį įeina: 
V. Aušrotas, J. Andrulis, V. Bi
reta, R. Celejewskiene, V. Dau
ginis, O. Delkus, A. Jankaitie- 
nė, A. Juzukonis, J. Karasiejus, 
E. Kudabienė, A. Jucienė, I. 
Kryževičiūtė, dr. V. Kvedaras, 
K. Mileris, St. Prakapas, A. 
Senkus, L. Skripkutė, T. Stanu- 
lis. kun. Aug. Simanavičius, 
OEM, V. Taseckas, G. Tarvydie
nė. M. Vasiliauskienė, V. Veri
kaitis. J. Vingelienė, G. Zenke- 
vičiūtė. Dainų šventės leidinio 
redaktorius — č. Senkevičius.

Šiuo metu jau yra užsiregist
ravę 37 chorai, jų tarpe po vie
na iš Australijos ir Škotijos. 
Chorų skaičius gali kilti net iki 
40, o choristų — per 1000. Dai
nų šventės programa jau suda
ryta, chorai repetuoja parinktą
sias dainas. Dainų šventės pa
ruošime dalyvauja lietuviai mu
zikai, kompozitoriai ir dirigen
tai. Visa programa neturėtų 
trukti ilgiau kaip dvi valandas.

Maple Leaf Gardens arenoje 
telpa 16,000 žiūrovų. Dainų 
šventėje kiekvieno lietuvio pa
reiga dalyvauti. Bus nemažai 
garbingų svečių, kitataučių. Vė
liau bus paruoštas žemėlapis, 
kuris tiksliai nurodys dainų 
šventės bei aplamai Pasaulio 
Lietuvių Dienų adresus.

BENDRUOMENĖS SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimas yra vienas Pasau
lio Lietuvių Dienų renginių. 
Prasidės š.m. birželio 30, penk
tadienį, Toronte, Kanadoje, 
Royal York viešbutyje (100 
Front St. West).

Tai penktasis PLB seimas. 
Kiekvienam kraštui nustatytas 
sekantis atstovų skaičius: Ar
gentinai — 5, Australijai — 6, 
Austrijai — 1, Belgijai — 1, 
Brazilijai — 6, D. Britanijai — 
4, Danijai — 1, Italijai — 1,
JAV — 45, Kanadai — 16, Ko
lumbijai — 2, N. Zelandijai — 
1, Prancūzijai — 2, Švedijai — 
1, Šveicarijai — 1, Urugvajui 
— 3, V. Vokietijai — 5, Vene- 
cuelai — 2. Visų kraštų atstovų 
skaičius — 103. Taip pat, kaip 
pilnateisiai atstovai, seime da
lyvaus PL Jaunimo Sąjun
gos nariai — 12, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
nariai, LB kraštų valdybų, gar
bės teismo ir kontrolės komisi
jų pirmininkai ir šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos atstovas 
(ŠALFASS).

Dabartinė PLB valdyba, vad. 
inž. Br. Nainio, yra Čikagoje. 
Seimui numatyta plati darbų 
eiga. Dėlto seimas gali trukti 
iki liepos 4 d. imtinai. Tarp ki
tų seimo darbų numatyti ir

Finansinio vajaus apyskaita
Ateitininkų Federacijos centro val

dybos nutarimu sudarytas Finansi
nio Vajaus Komitetas, susidedąs iš 
pirm. M. Šilkaičio, ižd. Br. Polikai- 
čio ir narių — E. Razmienės, M. Am
brazaitienės, F. Mackevičienės, A. 
Šležienės ir prof. B. Vitkaus, pradė
jo darbą 1977 m. vasario mėnesį. Jo 
tikslas buvo sutelkti lėšų kongresui. 
Šią užduotį pavyko atlikti su kaupu 
tik daugumos ateitininkų pritarimo 
ir duosnumo dėka.

Pajamos
AF avansas $200,00
At-kų Šalpos Fondo auka

“Ateitininkų keliu” lei
diniui 2000,00

Aukos prof. St. Šalkausko 
kūrybinei premijai 1.500,00

Pavienų asmenų ir vienetų 
aukos 14.969,00

Taupomųjų kasų įstaigos 
nuošimčiai 298,65

Iš viso $18.967,65
Išlaidos
Pašto ženklai, vokai, 

spaudiniai $541,46
Avansas, grąžintas AF iž

dininkui 200,00
“Ateitininkų keliu" leidinys 2.920,50 

PLB valdybos rinkimai.
PLB seime Kanados LB at

stovaus šie išrinkti atstovai: P. 
Kuras, J. Danys, dr. P. Luko
ševičius, inž. E. čuplinskas, Ir. 
Šernaitė-Meiklejohn, A. Rinkti
nas, J. R. Simanavičius, KLB 
pirm., L. Giriūnas, dr. S. Čepas, 
M. Chainauskas, E. Kudabienė, 
Alg. Kličius, inž. G. šernas, K. 
Deksnys, V. Bireta, L. Skripku
tė, V. Skrinskas.

Pasaulio Lietuvių Bendruo-

Baltiečių dailininkų paroda
Atrinkti skulptorių darbai, kviečiami kitų šakų dailininkai

Baltistikos Studijų Puoselė
jimo Draugija š.m. gegužės 10- 
14 d.d. Toronte rengia sukak
tuvinę konferenciją, t.y. dešim
tąją. Ta proga bus ir meno pa
roda. Visų pirma buvo kreip
tasi į baltiečius skulptorius Jų 
kūriniai jau atrinkti būsimai 
parodai (International Sculp
tors Symposium, Yorko un-te 
gegužės 31 — birželio 4 d.d.). 
Iš lietuvių skulptorių dalyvaus 
— J. Dagys ir Andrius Pliop- 
lys. Pasiūlytus baltiečių skulp
torių kūrinius atrinko speciali 
komisija, kurią sudarė lietuvių 
kilmės prof. Harald Glass (dės
to meną Toronto un-te), latvis 
Edgars Krumins ir estas Peeter 
Sepp.

Prof. Glass yra gimęs 1939 
m. Kybartuose, Lietuvoje. Me
no magistro laipsnį MFA gavo 
Wisconsino un-te 1966 m. A. 
Plioplys yra gimęs Toronte 
1951 m. ir šiuo metu gyvena 
Vašingtone. Čikagos universi
tete jis baigė mediciną 1975 m., 
o praktiką atliko Wisconsino li
goninėje 1976 m. Specialiai me
no jis nėra studijavęs. Kurti 
paveikslus bei skulptūras pra
dėjo kaip savamokslis, skirda
mas tam menui tik dalį savo 
laiko. Taip jis dirbo ir lavinosi 
penkerius metus. Per pastaruo
sius dvejus metus jis visą savo 
laiką skyrė menui.

Rengiama ir visų kitų baltie
čių dailės šakų paroda Hart 
House meno galerijoje Toron
te š.m. gegužės 10 — birželio

Ateitininku Šalpos Fondas Čikagoje
Pirmas š.m. valdybos posėdis įvy

ko sausio 11 d. dr. šaulio rezidenci
joje. Pirm. Vacys Šaulys, dalyvavęs 
Ateitininkų Federacijos valdybos po
sėdyje, pranešė apie jos užsimotus 
darbus ir pasidžiaugė, kad iš kongre
so pajamų liko apie $8.000 pelno. 
Kongreso finansų komisija buvo už
sibrėžusi kongreso reikalams surink
ti $15.000, bet sėkmingai pasidarba
vusi, surinko net $18.000, nors 
‘'Šventojo narvo” pastatymas Čika
goje davė daug nuostolių. Prie kon
greso išlaidų sumažinimo prisidėjo
ir At-kų šalpos Fondas, išleisdamas 
knygą “Ateitininkų ikeliu”.

Ateitininkų moksleivių centro val
dybos veiklai per pirmąjį pusmetį 
paskirta $500. Sitpendijos paskirtos: 
dviem teologijos studentams, kurių 
vienas jau yra dijakonas, dviem tei
sės ir vienam muzikologijos studen
tui.

Fondo lėšas sudaro nario mokes
tis, aukos ir grąžinamos skolos. Ižd. 
prof. dr. Balys Paliokas pranešė, kad 
švenčių proga vieni mokėjo nario 
mokestį be jokio priminimo, o kiti 
atsiuntė aukų. Stambiausią auką at
siuntė dr. Justinas Dėdinas (net 
$500 jau nebe pirmą kartą; jis yra 
garbės mecenatas). Dr. K. Ambrozai- 
tis A. ir dr. K. Rimkus, dr. J. ir A. 
Juozevičiai, dr. A. L. Čepulis, dr. I. 
Labanauskas, dr. A. Baltrukėnas, A. 
Skrupskelienė, kun. J. Tautkus, kun. 
V. Martinkus, kun. P. Patlaba ir kiti 
(iš viso 14 narių) sudėjo $1.700.

Pinigai laikomi bankuose, o išmo-

Prof. St. Šalkausko kūry
binė premija

AF valdybos išlaidos IX 
kongreso darbams
IX kongreso darbų eigos 

video filmo paruošimas
Honoraras dramos autoriui 
Dramos “Šventasis narvas” 

pastatymo išlaidos (reži- 
soriaus ir aktorių hono
rarai, dekoracijos, ap
ranga, kelionių ir pragy
venimo išlaidos)

Parama kongresinio “Atei
ties” nr. išleidimui

1.500,00

2.297,58

1.000,00
1.500,00

6.125,46

1.500,00

17.585,00
Likutis1 perduotas AF ižd. 1.382,65

Iš viso $18.967,65

Baigę savo darbą, dėkojame vi
siems komiteto nariams ir ASS sky
rių valdyboms, kurios su mumis pa
laikė draugiškus ir glaudžius ryšius. 
Ypatinga padėka visiems po šį platų 
kontinentą išsibarsčiusiems idėjos 
broliams ir sesėms už aukas, paskati
nimus ir patarimus.

Jūsų Kristuje —
Mečys šilkaitis

Bronius Polikaitis 

menės seimo leidinio redakto
rius — Stasys Barzdukas, PLD 
vadovo — informacinio leidinio 
redaktorius — Antanas Rinkū- 
nas.

Toronte sudarytas seimo ruo
šos komitetas, į kurį įeina bu
vę PLB ir KLB pirmininkai: 
pirm. dr. J. Sungaila, A. Rin
kimas, dr. S. Čepas, inž. E. čup
linskas ir K. Manglicas.

PLD Informacija

4 d.d. Baltiečių kilmės dailinin
kai gali pasiūlyti po du betko- 
kios dailės šakos kūrimus. Jie 
turi būti sukurti pastarajame 
dešimtmetyje, tinkamai paruoš
ti parodai, nedidesni kaip 4 kv. 
metrų. Registracijos mokestis 
— $3 asmeniui. Atrankos komi
sija sudaryta iš trijų asmenų — 
estės E. Sepp, latvio D. Mie- 
zaijs ir lietuvės J. Vaštokienės.

Visi kūriniai, skirti minėtai 
parodai, turi būti pristatyti 
š.m. kovo 3 d. nuo 5.30 v.v. iki 
9 v.v. i latvių Šv. Jono parapi
jos salę, 200 Balmoral Ave., 
Toronto, Ont. (prie Avenue Rd. 
ir St. Clair). Kūriniai turi būti 
pritaikyti parodai — paruošti 
pakabinimui, su adresinėmis 
kortelėmis (vardas, pavardė, 
adresas, telefono nunmeris, kū
rinio pavadinimas, kaina ir 
technika). Kūriniai, nepriimti 
atrankos komisijos, turi būti 
atsiimti kovo 4 d. 6-8 v.v.

Suinteresuoti baltiečiai daili
ninkai, gyveną Kanadoje, infor
macijų gali teirautis pas ren
gėjų komisijos pirm. Mrs. Male 
Puhm tel. 762-4394 arba komi
sijos narį Alg. Banelį tel. 924- 
6450.

Turimomis žiniomis, estų ir 
latvių dailininkų organizacijos 
minėtose parodose stipriai da
lyvauja. Rengėjai nusiskundžia, 
kad lietuviai menininkai iki 
šiol mažai dėmesio teparodė 
šiems renginiams. Reikėtų pa
sistengti, kad ir lietuviai būtų 
tinkamai atstovaujami.

kėjimai daromi čekiais, taip kad iž
do stovį kiekvienu momentu lengva 
nustatyti. Iždininkui pavesta susiži
noti su tais, kuriems yra duotos 
trumpalaikės paskolos dėl galimo jų 
grąžinimo ir pasiruošti nario mokes
čio vajui.

Fondas yra davęs $20.000 paramos 
bent 40-čiai studentų. Jei tie, kurie 
jau yra pajėgūs, bent dalimis grąžin
tų, tai Fondui būtų daug lengviau 
verstis. Tiesa, vienas iš Pietų Ame
rikos, o kitas iš Afrikos grąžino visą 
paskolą net su kaupu ir pasižadėjo

Jūs priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 

miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis.
Ryžkitės šiais metais pažinti 

naują Kanados dalį!

“Tėviškės žiburių” spaudos baliuje laimėjęs S. Rakštienės tortą (napoleoną) 
VL. MICEIKA. Jį įteikia loteriją tvarkiusi F. URBONIENĖ S. Dabkus

“Žemaičiu didysis” laukia skaitytoju
Vysk. Mot. Valančiaus mir

ties šimtmetį 1975 m. minint, 
dr. Grigas Valančius, iš tos gi
minės kilęs, buvo paragintas 
apie šį garbingą žemaitį para
šyti išsamų veikalą. Jis tuoj 
griebėsi darbo ir surinko, gi
minių Lietuvoj talkinamas, 
daug naujos medžiagos, niekur 
ligšiol nepaskelbtos. Veikalas 
išsiplėtė į 2 tomus. Iš viso bus 
apie 1250 didelio formato pus
lapių su 500 iliustracijų. Ne
buvo lengva šį dvitomį veikalą 
išleisti. Nuostolių bijodamos, 
komercinės leidyklos nesisku
bino tokio didelio darbo imtis. 
Pagalbos iš šalies nesulaukęs, 
autorius atidavė I dalies (“Že
maičių Didysis”, 672 puslapiai, 
252 iliustr.) tekstą ofsetu rink
ti mažutei “Mūsų Lietuvos” 
spaustuvei Sao Pauly už jam 
prieinamą atlyginimą. Ten la
bai ilgai rinkimo darbas truko, 
kol pagaliau I dalį “Darbinin
ko” spaustuvė neseniai Brook- 
lyne švariai atspausdino. Ap
gailėtina, kad rinkėjai Brazili
joj paliko gana daug neištaisy
tų korektūros klaidų. Jas tačiau 
su kaupu kompensuoja įdomios 
medžiagos ir iliustracijų gausu
mas. Antroje dalyje tokių tech
niškų netobulumų nebus.

Į knygos išleidimo sunkumus 
patekusiam autoriui Los Ange
les šaulių Juozo Daumanto kuo
pos nariai ir valdyba su K. Ka
ruža ir J. Janušausku priešaky 
atėjo talkon. Ji surinko tam 
veikalui per dalinių kuopas ir

ateityje Fondo neužmiršti. Posėdyje 
apgailestauta, kad pasitaiko ir tokių, 
kurie puikiai yra susitvarkę, bet, ką 
gavę iš Fondo, nebeprisimena. Tiki
masi, kad ir tokie kada nors susi
pras. B. Vitaitis

Kanada -
tiek daug įdomybių 
Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada

kitais būdais per $1.200. Prel. 
J. Kučingis, buv. LŠST S-gos 
pirm. V. Tamošiūnas, šauliai 
Galdikas ir K. Motušis aukojo 
po šimtinę, Dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopa — $50, kun. J. 
Prigulbinskas — $50, J. Vana
gaičio š. kp. — $25, J. Valaus- 
kas — $25, J. ir A. Pumpučiai 
— $25, Kazys Čėsna — $25. 
Kiti knygą užsiprenumeravo iš 
anksto. Pats autorius gavo pa
ramos pasižadėjimus iš kaiku- 
rių savo bičiulių: tūkstantinę 
iš prof. Almino Nebraskoje, 
$500 iš sesers ir švogerio Milė- 
nų Pensilvanijoje, $300 iš A. 
ir D. Polikaičių, $250 iš B. ir 
M. Starkų Santa Monikoje, po 
šimtinę iš d-ru A. ir EI. Razmų, 
“Lietuvos Dukterų” Čikagoje, 
kun. V. Martinkaus, kun. J. 
Steponaičio ir po mažiau iš ki
tų.

Los Angeles šaulių J. Dau
manto kuopa kreipėsi į LŠST 
c. v-bą ir visas šaulių kuopas, 
prašydama padėti jai knygą iš
platinti. Tą kvietimą talkon šia 
progą vėl kartojame. Antroji 
dalis (“žemaičių Didysis”, apie 
570 psl. ir 250 iliustr.) pasiro
dys netrukus. Ją galima ir iš 
anksto užsisakyti. Abu tomai 
gaunami pas lietuviškų knygų 
platintojus kolonijose (I t. 
$12.00, II t. $10). Paštu galima 
užsisakyti pas autorių (G. Va
lančius,3111 Ettrick St., Los An
geles, Calif. 90027) ir pas J. D. 
šaulių kp. pirmininką (K. Karu
ža, 3675 Monon St., Los Ange
les, Calif. 90027). Knygos per
siuntimas — 50 et.

Pageidautina, kad šauliai ar 
kitos or-jos rengtų knygos “Že
maičių Didysis” sutiktuves lie
tuvių visuomenei.

Kazys Karuža



Anapilio kilimą, suprojektuotą dail. A. TAMOŠAIČIO, audžia Anapilio Mo
terų Būrelis, vadovaujamas dail. A. TAMOŠAITIENĖS. Iš apačios: D. Gar- 
baliauskienė, A. Maksimavičienė, A. Tamošaitienė, E. Zakarienė, K. Gar- 
baliauskaitė Nuotr. A. Kazlauskienės

Nauja Norimo novelių knyga

Kilimas Anapiliui
Prieš keletą metų Anapilio 

Moterų Būreliui kilo mintis iš
austi didžiulį kilimą, kuris 
puoštų Anapilio priesalio sieną. 
Praktiško kilimo išaudimo ini
ciatyvos ėmėsi dr. Angelė Kaz
lauskienė. Buvo pasitarta su 
dail. A. Tamošaičiu dėl paties 
projekto — piešinio, o su Anas
tazija Tamošaitiene aptarti visi 
kilimo išaudimo galimumai.

Prieš metus A. Tamošaitis 
nutapė drobėje spalvotą kilimo 
projektą ir jį pavadino “Ana
piliu”. Kilimas vaizduoja pa
slaptingą — mistišką pilį (Ana
pilį), kylančią iš milžiniško kal
no papėdės. Pilies angos — var
tų priekyje, lietuvių liaudies 
architektūros simbolių — žir
gelių globoje, du lietuviai jau
nuoliai — berniukas ir mergai
tė, apsirengę tautiniais drabu
žiais, sodina Anapilio medelį, 
kuris turėtų išaugti iki pilies 
bokšto viršūnės. Pilies bokšte 
kabo varpas, kviesdamas lie
tuvius burtis apie Anapilį. 
Bokštas remiasi į dangaus 
skliautus, o jo viršūnėje ruse
na aukuras, saugomas dviejų 
angelų. Aukurą ir angelus supa 
aureolė su septyniomis žvaigž
delėmis ir Dievo akimi, iš ku
rios skleidžiasi spinduliai, ap- 
šviesdami pilį ir medelį sodi
nančius jaunuolius.

Nuo filosofijos iki poezijos
Prof. dr. Antano Maceinos 70 metų sukakčiai paminėti

M. STONYS

Dvidešimtajame amžiuje filo
sofijos mokslai nėra patrauk
lūs. Nepriklausomos Lietuvos 
universitete filosofija rado sa
vo vietą, bet masės klausytojų 
nesubūrė. Dauguma filosofijos 
klausytoju buvo klierikai ir hu
manistiniu mokslų studentai, 
kuriems buvo privalomi keli 
filosofijos kursai. Tų privalo
mu filosofijos kursų auditori
jos buvo pilnos, bet tokių, ku
rie filosofiją buvo pasirinkę sa
vo nagrindiniu studijų objek
tu. buvo mažai. Jie veržėsi į fi
losofijos gelmes, tikėdamiesi 
doktorizuotis ir patekti į uni
versiteto dėstytojus.

Likimas padiktavo kitaip. Pra
sidėjo II D. karas. Okupantai 
nžnlūdo Lietuvą, sugriovė jos 
tvarką ir universitetą. Išardė ir 
pakeitė planus tų, kurie su pa
siryžimu lino į mokslų augštu- 
mas. Didelė dalis lietuvių, bai
gusiu augštuosius mokslus, pa
sitraukė į Vakarus. Jų tarpe 
randame ir filosofijos specia
listų, kurie paliko jai ištikimi.

Šakota asmenybė
Dr. A. Maceina — šakota as

menybė. Jis — filosofijos dės
tytojas, žurnalistas, sociologas 
ir poetas. Per visą savo gyveni
mą buvo ir tebėra plunksnos 
žmogus. Visa, kas kyla jo min
tyse, atsiranda rankraščio la
puose. o vėliau keliauja į žur
nalus. laikraščius ir knygas. Jų 
visa krūva. Perskaitęs “Saulės

Pagal kilimo autoriaus dail. 
A. Tamošaičio mintį, kilimo 
vaizdo turinys slepia savyje 
žmogaus žemiškąjį ir dvasinį, 
t.y. antgamtinį, jo sielos pa
saulį.

Kilimas jau pradėtas austi 
Anapilio dailės studijoje. Kili
mui naminiai siūlai išrašyti iš 
New Brunswicko. Juos nudažė 
Anelė Maksimavičienė. A. Ta
mošaitienė ir Kristina Pikūnai- 
tė, atvykusios iš Kingstono, va
dovavo kilimo apmetimui ir au
dimo pradžiai. Pirmosios ėmėsi 
austi kilimą: dr. A. Kazlauskie
nė, B. Mažeikienė, A. Maksima
vičienė, G. Gaižutienė, G. Va- 
liūnienė, R. Karasiejienė, J. 
Rinkūnienė, S. Aušrotienė, D. 
Garbaliauskienė, E. Zakarienė 
ir kitos. Pasižadėjo prisidėti 
prie kilimo darbo mokanti austi 
įvairius audinius A. Valadkie- 
nė, V. Balsienė, G. Krašauskie- 
nė, dr. L. Leknickienė, G. Jokū- 
bynaitė-Kuzmienė ir kitos.

Kilimas bus 10 pėdų pločio ir 
16 pėdų augščio. Reikės ilgų 
darbo valandų, kol jį užbaigs. 
Tad moterys ir jaunimas yra 
kviečiamas prie to didelio kili
mo audimo prisidėti. Tuo būdu 
padės ne tiktai greičiau kilimą 
išausti, bet ir išmoks austi riš
tinius kilimus. A.

giesmę”, “Didįjį inkvizitorių”, 
randi jo raštus apie Jobą, Dos
tojevskio “Nusikaltimą ir baus
mę”, Ad. Mickevičiaus “Vėli
nes”, Aleksandro Bloko poemą 
“Dvylika”. Po to ateina “Krikš
čionis pasaulyje”, “Didieji da
barties klausimai”, “Religijos 
filosofijos” I dalis, “Filosofijos 
kilmė ir prasmė”.. . Visų neiš
skaičiuosi. Tik skaitai ir ste
biesi, kad grynai filosofiniai jo 
straipsniai ir knygos skaitomi 
lengvai, sklandžiai, beveik be 
tarptautinių filosofinių žodžių, 
be sunkių ir nesuprantamų vie
tų. Tai didelė Dievo dovana su
gebėti rašyti mokslines knygas 
sklandžia ir gera lietuvių kal
ba, gyvenant svetimame krašte 
ir naudojantis svetimų kalbų 
šaltiniais. Kitiems nepavyktų, 
bet Maceina gali rašyti taip, 
kaip jis nori, kaip skaitytojams 
geriau. Dr. A. Maceina neturi 
to pasipūtimo, dėl kurio kiti su
sikuria “mokslinę kalbą” ir tik 
ją vartoja.

Kas rašoma tose dr. A. Ma
ceinos knygose? Apie šių laikų 
žmogų, pamiršusi savo dievišką 
kilmę, savo Sutvėrėją, jieškan- 
tį Dievo, o radusį nebemokantį 
su juo užmegzti ir palaikyti ry
šių, kurie būtini paties žmogaus 
gerovei ir laimei. Rašo ir apie 
komunizmo ir ateizmo nusiaub
tą žmogų, apie socialinės san
tvarkos plonybes, kurios nepa
dedančios, bet slegiančios žmo
gų. Rašo apie krikščionybę, 
apie nuodėmę, nusikaltimą, 
bausmę, apie Dievo ir žmogaus

PR, NAUJOKAITIS

Andrius Norimas (Mironas, 
gim. 1911 m.) yra tarp tų išeivi
jos rašytojų, kurie savo kūri
nius sugeba išspausdinti ir pa
siūlyti skaitytojams. Neseniai 
(1975) prenumeratos keliu buvo 
išleistas šio autoriaus romanas 
“Miršta tik žmonės”, o 1977 m. 
pabaigoje mecenatų ir prenu
meratorių pagalba išleista nove
lių knyga “Santaka”. Dar Lietu
voje autorius išleisdino fantasti
nį romaną “Birutės turtai” 
(1938), “Draugo” atkarpoje ėjo 
romanas “Rytai - Vakarai” 
(1966). Jo knygų sąraše yra 
apysaka “Man silpna” (1969); 
jaunimo literatūros konkurso 
premiją; laimėjo Vytauto laikų 
nuotykių apysaka “Be namų” 
(1970). 1955 m. pasirodė nove
lių knyga “Naujas veidas”, o 
1977 m. — “Santaka”.

Knygoje “Santaka” yra 12 
novelių. Trys jų yra laimėjusios 
“Dirvos” novelės konkurso pre
mijas: “Santaka”, “Po laivu” ir 
“Alytis”.

Novelėms siužetu A. Norimas 
dažniausiai pasirenka kurį nors 
nepaprastą įvykį, nekasdienišką 
išgyvenimą ir mėgsta supinti 
painią intrigą. Štai, titulinėje 
novelėje “Santaka” autorius pa
sakoja, kaip daug ko gyvenime 
patyrusi Marytė jau aštuoniolik
ti metai liepos 14 dieną eina į 
Nemuno ir Neries santaką lauk
ti prieš aštuoniolika metų mylė
to vyruko Felikso, karo sumaiš
tyje kažkur dingusio. Ji vis nai
viai tiki, kad Feliksas ateis į su
tartą pasimatymą, nors ji pati 
gyvena jau su antru žemos mo
ralės vyru ir yra tapusi alkoho
like. Santakoje sutinka Felikso 
draugą Joną, iš kurio patiria, 
kad Feliksas gyvena Amerikoje 
ir jai siunčia dovanėlių. Nove
lės atomazgoje į Marytės namus 
įsibrauna saugumiečiai, apkalti
na Marytę ir Joną šnipinėjant 
svetimai valstybei (Amerikai). 
Tas “deus ex machina” visai ne
seka iš novelės turinio ir įvykių 
eigos.

Novelėje “Po laivu” autorius 
vaizduoja dvi seseris dvynukes- 
gražuoles, pakaitomis vakarais 
tarnaujančias kavinėje ir pozuo
jančias dailininkui Algiui jo 
atelje. Seserys neatskiriamai 
viena į kitą panašios, ir dailinin
kas mano, kad čia tėra tik viena 
jo sutiktoji Rūta, kurią jis iš 
pirmo pamatymo pamilo dėl jos 
nuostabaus grožio. Kai paaiškė
ja, kad yra dvi tokio pat grožio 
mergaitės, tai Rūta tenka Al
giui, o Mėta jo draugui Andriui. 
Novelė yra lengvo pasiskaitymo 
romantiškas pasakojimas, vieto
mis atmieštas inventoriniu ap
linkos aprašymu (30-31 p.).

“Alytis” jau turi polinkio į

Atsiųsta paminėti
ŠVIETIMO GAIRĖS nr. 3 (17), 

1977 m. lapkritis. JAV LB švietimo 
tarybos leidinys. Redakcijos adre
sas: 6634 So. Richmond, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

ŠALTINIS, 1977 m. nr. 6 (1325). 
Religinės ir tautinės minties dvimė- 
nesinis žurnalas, redaguojamas kun. 
dr. S. Matulio, MIC, leidžiamas Tė
vų marijonų ir šv. Kazimiero Są
jungos Britanijoje, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH.

ryšius, apie pasaulio šventumą 
ir žmogaus kūrybos prakilnu
mą, taisantį nuodėmės apgadin
tą pasaulį. Laikraščių straips
niuose rašo apie lietuvybės rei
kalus ir vargus, apie ateitinin
kų organizaciją svetimame 
krašte ir jos uždavinius, apie 
okupuotos lietuvių tautos prie
spaudą, rusinimą, tikinčiųjų 
teisių varžymą. Tai sielojima- 
sis savo tautos vargais, noras 
teikti dvasinę pagalbą ir atra
mą tiek okupuotoje Lietuvoje, 
tiek svetimuose kraštuose gy
venantiems.

Tie filosofiniai dr. A. Macei
nos raštai žmonių mėgstami, 
perkami ir skaitomi. Leidėjų 
jiems netrūksta ir nereikia jieš- 
koti. Knygos slaptais keliais 
patenka ir į okupuotą Lietuvą. 
Neseniai “LKB Kronikoje” 
skaitėme, kaip vienas lietuvis 
buvo suimtas ir apkaltintas už 
A. Maceinos “Didžiųjų dabar
ties klausimų” perrašinėjimą 
bei dauginimą. Tai rodo, kad 
ta knyga brangi pavergtam ir 
persekiojamam lietuviui.

Filosofo poezija
Didelė retenybė, kad filoso

fas yra kartu ir poetas. Dr. A. 
Maceina domėdavosi grožine li
teratūra bei poezija ir savo raš
tuose dažnokai ją komentuoda

psichologinį vidaus išgyvenimų 
atskleidimą. Vienas pirmųjų 
Lietuvos savanorių-kūrėjų Kle
mensas Trumpūnas iš pulko va
do Juozapavičiaus gauna slaptą 
ir sunkų uždavinį — iš bolševi
kų užimtų Butrimonių parga
benti ten likusį pulko iždą. Ta
čiau pakliuvęs miestelyje į bol
ševikų rankas, priverčiamas sto
ti savanoriu į raudonųjų eiles, 
apvelkamas jų uniforma ir kau
tynėse sužeistas patenka į lietu
vių rankas. Apkaltinamas dezer
tyravimu ir tėvynės išdavimu, 
pasodinamas į kalėjimą, nutei
siamas mirti. Pulko vadas Juo
zapavičius yra kautynėse žuvęs, 
ir Klemensas neturi nekaltumą 
paliudijančio asmens.

Novelė turi melodraminių 
elementų, neįtikėtinų atvejų: 
argi vadas galėjo tokį sunkų už
davinį pavesti tik vienam sava
noriui (iždo dėžė buvo sunki)? 
Ir kam buvo reikalingas toks ne
paprastas to žygio slaptumas, 
beveik priesaika, kad niekas ne
žinotų, kur kareivis siunčiamas? 
Klemenso išgyvenimuose kalė
jime apstu verkšlenimo, pigaus 
sentimentalumo. Ir mirties 
bausmę atšaukus (slaptame va
do stalčiuje suradus Klemenso 
dokumentus), visdėlto karžygys 
miršta nuo širdies smūgio. Įvy
kiai gana glaudžiai sukonden- 
suoti, bet jaučiamas grupavimo 
dirbtinumas.

Daugelyje knygos pasakoji
mų A. Norimas nepaprastai pla
čiai vaizduoja kurią nors Ame
rikos vietovę. Štai “Laimoje” 
pasakotojas Antanas pradžioje 
išskaičiuoja daugybę įvairių pa
saulio vietų, kuriose jis yra bu
vęs. Plačiau sustoja ties Carls- 
bado požeminiais urvais. Žmo
na lieka viršuje, o jis su kitais 
turistais leidžiasi į nuostabius 
požemius, juos smulkiai apraši
nėja.

Fabula prasideda, kai pože
myje rastoje apiplyšusioje mo
teryje su trimis mažamečiais 
vaikais netikėtai atpažįsta savo 
buvusią mylimąją Laimą, Vo
kietijoje ištekėjusią už Ameri
kos kareivio, o dabar skurstan
čią, nelaimingą. Iš Antano kiše
nės pavogta piniginė, atsidūru
si Laimos vaikų rankose, iš
sprendžia tolimesnius Antano ir 
Laimos santykius.

“Palaukės burtininkas” nuke
lia skaitytoją į archeologų sto
vyklą pietinėje Meksikoje. Ar
cheologo Džiugo mylimosios Ži
butės kelionė iš lėktuvo per dy
kumą su indėne Taina, paskiau 
susitikimas su majų berniuku 
Karlos, ryškūs majų kultūros li
kučiai padvelkia giliu žmoniš
kumu, egzotika ir psichologiniu 
tikrumu. Ir tos nuodingos gyva
tės ant burtininko kaklo, ir tra
giška simpatiško berniuko mir
tis autoriui pavyko įjungti į me-

SVEČIAS, 1977 m. nr. 1-2. Tri- 
mėnesinis lietuvių evangelikų žur
nalas, leidžiamas Lietuvių Evange
likų Liuteronų Bendrijos vyr. ta
rybos. Administracijos adresas Ka
nadoje: Mrs. A. Langas, 37 Brumell 
Avė., Toronto, Ont. M6S 4G6.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS 
nr. 9, 1977 m. lapkritis. Mėnesinis 
Tėvų pranciškonų leidžiamas žur
nalas. Spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

vo, nagrinėdavo vienu ar kitu 
požiūriu, bet niekas, net ir arti
mi draugai, nežinojo, kad jis 
yra poetas. Tik 1965 m., kai pa
sirodė Antano Jasmanto slapy
vardžiu eilėraščių rin,kinys 
“Gruodas”, už kurį buvo pa
skirta Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premija, sužinojome, kad 
tai dr. A. Maceinos kūryba. Ji 
verta dėmesio, nes eilėraščiai 
gilios minties ir pilni gražiau
sios poezijos. Juose, kaip ir fi
losofiniuose raštuose, atsispindi 
žmogaus ir Dievo santykiai tie
siogine ar menamąja forma. 
Tiek turiniu, tiek forma eilė
raščiai originalūs, be priekaiš
tų. Juose daug rimties, giedros 
ir pasitikėjimo didžiąja žmo
gaus Viltimi.

Dr. A. Maceinai š.m. sausio 
27 d. suėjo 70 metų. Džiugu, 
kad jis sveikas, aktyvus ir vis 
rašo nesustodamas. Norėtųsi, 
kad dabar jo amžius būtų tik 
50 metų: gal jis suspėtų ištuš
tinti visus savo stalo ir smege
ninės stalčius, sudėtų viską į 
naujas knygas, nieko nepalik
damas amžinybei pabaigti. De
ja, pageidavimai lieka tik pa
geidavimais, o gyvenimo dienos 
bėga savo rikiuotėje patinkamu 
ir nuo mūsų nepriklausomu 
greičiu. 

ninės novelės formą ir pasako
jimui duoti lyrinės šilumos. Tai 
geriausia knygos novelė.

Bet jau į visai gryną ir gana 
nuobodžią publicistiką A. Nori
mas nusileidžia apybraižoje 
“Varpai gaudžia”. Kiek gilesnė 
filosofija ryškinama tėvo laiške. 
Mintys ten teisingos, bet jų per
teikimo būdas — nebeletristinis, 
sausas, nuobodus. Visai nevyku
siai vaizduojamas ir Simo Ku
dirkos išdavimas rusams: laik
raščių citatos tai dar ne novelė. 
Gyvo Kudirkos čia nėra nė šešė
lio.

“Globėjo įtaka” mėgina at
skleisti griūvančios šeimos iri
mo priežastis (vyro motinos per- 
didelį šeimininkavimą sūnaus 
namuose). Novelė — psicholo
ginė, bet šeimos narių santykių 
atskleidimas gana paviršutiniš
kas. Į novelę įjungiami ir pir
mieji astronautai mėnulyje, at
skleidžiami įvairūs prietarai, su
siję su mėnuliu.

“Tyla didžiojoj dauboj” pla
čiai aprašinėja Amerikos mote
lius. Kai Antano žmona Genė 
nepritaria motelio įsigijimui, 
tai vyras, prisiminęs savo dar 
neištekėjusią mylimąją, ryžtasi 
žmoną nužudyti, nustumdamas 
ją su automobiliu į kalnų prara
ją. Žmogžudiški Antano jausmai 
psichologiškai nė kiek nepagrįs
ti. Nors pasakojime ir esama 
kiek beletristinio elemento, bet 
savo neįtikimu turiniu kūrinys 
yra vienas menkiausių šioje 
knygoje.

Prie neįtikėtinų istorijų skir
tinas ir “Obuolys”, kur nusigė
ręs Vito, mėgindamas nuo au
gintinės galvos nušauti obuolį, 
nušauna pačią mergaitę, kurią 
sakosi net labai mylėjęs. Tiesa, 
Vito dėl kitatautės žmonos Suzy 
išsižadėjo tėvų, atitrūko nuo lie
tuvių, suamerikonino vardą ir 
pavardę. Bet kodėl, būdamas 
geras inžinierius, tapo nepatai
somu alkoholiku, prarado gerą 
vardą ir betkokį darbą, taip ir 
lieka neatspėta mįslė.

“Keturkelis” yra pramoginis 
anekdotinis pasakojimas, ‘vaiz
duojąs, kaip našlaitę Ašarytę 
pametė Saulius, o ištikimąją 
Arimantę — Vylius, bet likimas 
taip norėjo, kad viename pobū
vyje abi poros susėstų prie to 
paties stalo, tik jau kituose 
vaidmenyse: Ašarytė — Vyliaus 
žmona, Arimante — Sauliaus 
sužadėtinė.

“Netylėsiu” novelė įdomi 
tuo, kad mėgina parodyti arki-' 
vyskupą M. Reinį ir kun. V. Mi
roną Vladimiro kalėjime tarp 
kalinių. Slaptas seklys Baryšni- 
kovas jų pokalbių įtakoje nusi
gręžia nuo komunizmo ir tardy
tojui atvirai išdėsto kalėjime 
girdėtą filosofiją. Novelės turi
nys gilus, idėjos teisingos, bet 
beletristinės formos beveik 
nėra

Pranašingus sapnus mėgina
ma aiškinti pasakojime “Maža 
žingsnių beliko”. Kad žmonės 
sapnuoja apie tuos dalykus, ku
rie jiems rūpi, yra vasai natū
ralu ir psichologiška. Bet kad 
tūlo Jono fantastiniais sapnais 
būtų galima grįsti Lietuvos pri
sikėlimą, yra labai naivu ir ne
rimta, nors autorius kalba ir ga
na rimtai ir net leidžia vienam 
iš novelės veikėjų, pasakojimo 
paveiktam, gauti širdies smūgį.

Ir ši naujoji knyga, kaip ir 
anksčiau šio autoriaus parašy
tos, rodo, kad A. Norimas yra 
linkęs į komplikuotesnį siuže
tą, į supintą intrigą, į tam tikrą 
filosofavimą, tačiau jo pasakoji
muose gausu publicistikos, tuš
čiažodžiavimo, inventorinio ap
rašymo, protokolinio stiliaus. 
Štai būdinga A. Norimo stiliaus 
detalė:

Kažkurį vakarą užsukau į šią ka
vinę, ieškodamas išsiblaškymo po sa
vo darbu. Nuolatinis įtemptas dar
bas su teptuku ir palete mane gero
kai išvargino, bet užsispyręs ieško
jau ir ieškojau. Nebuvau savimi pa
tenkintas: jutau, kad ketvertų metų 
mokslas meno mokykloje man davė 
tik netvirtą pagrindą, tarytum sto
vėjau ant durpinės prigimties siū
buojančios žemės, o tolimieji meno 
viršūnių akiračiai buvo pridengti 
tankiu šydu ir negalėjau įžiūrėti pro 
jį savo tikslo. (30-31 p.).

Gražaus lietuviško žodžio mė
gėjas A. Norimo knygoje neras 
tokių vietų, kurios patenkintų 
jo subtilesnį estetinį jausmą. 
Net ir negausios metaforos atro
do dirbtinės: “Kartais keliauju 
visą dieną — nuo saulės nusi- 
prausimo ryto vėsa ligi jos užsi- 
dengimo sutemų šydu” (81 p.).

Andrius Norimas, SANTAKA. 
Novelės. Viršelis dail. Giedros 
Trečiokaitės. Išleido ir spausdino 
“Draugas” Čikagoje 1977 m. Ti
ražas 1.000 egz., 304 psl. Kaina 
$6.00.
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d tilILTUlilMJI; VEIKLOJE
MUZIKINIAME K O M P O Z . VL. 

JAKUBĖNO PALIKIME yra daug 
solo dainų, trys pilnos simfonijos, 
baletas “Vaivos juosta”, siuita “Miš
ko šventė” ir “Intermezzo rustico”. 
Pastarieji du kūriniai, užbaigti jau 
Amerikoje, turi paties velionies 
kompozitoriaus priežiūroje paruoštas 
orkestrines partitūras. Poblemą su
daro jo simfonijos, nes jų gaidos yra 
likusios Lietuvoje. Iš VI. Jakubėno 
išsaugotų rankraštinių partitūrų 
Amerikoje pavyko nurašyti tik II ir 
III simfonijų lėtąsias dalis, žinomas 
“Menuetto” ir “Legendos" pavadini
mais. šios dvi simfonijų ištraukos 
nekartą buvo atliekamos orkestrų. 
Po VI. Jakubėno mirties Čikagoje 
buvo sudarytas specialus komitetas 
įsteigti jo vardo fondui, kuris rūpin
tųsi velionies kūrinių paskleidimu. 
Komitetan įsijungė muzikai — dr. 
Leonardas Šimutis, Jurgis Lampsa- 
tis, Algis Šimkus ir Alvydas Vasai- 
tis, visuomenės atstovai — Jurgis Ja- 
nušaitis, Petras Petrulis, velionies 
dukterėčia Erika Hollenderienė. 
Steigiamam fondui laidotuvių proga 
gautas įvairias aukas perdavė kom
pozitoriaus našlė Olga Jakubėnienė. 
Paskelbus fondo įsteigimą, gauta ir 
daugiau įnašų. 1977 m. pabaigoje VI. 
Jakubėno fonde jau buvo $866. Pa
grindinis komiteto dėmesys teko 
simfonijoms, nes daug solo bei cho
rinių dainų jau yra atspausdinta. 
Simfonijų partitūrų atspausdinimas 
pareikalautų didelių lėšų, bet būtų 
efektingiausias VI. Jakubėno kūry
bos paskleidimas. 1945 m. VI. Jaku- 
bėnas užmezgė ryšius su Kolumbijo
je gyvenančiu Jonu Kaseliūnu, suti
kusiu jam talkinti ILsios simfonijos 
orkestruotei trūkstamų gaidų nura
šymu iš originalo. Orkestrui paruoš
tos šios simfonijos gaidos tik dabar 
buvo gautos Čikagoje. Perrašymo iš
laidos buvo apmokėtos iš VI. Jaku
bėno fondo. Komitetas tikisi, kad at
siras dirigentas ir mecenatas, kurių 
dėka bus gautas simfoninis orkest
ras šiam pilnam VI. Jakubėno kūri
niui išeivijoje atlikti. Pirmą kartą II 
simfonija buvo atlikta valstybinio 
Kauno teatro orkestro. Panašiu per
rašymo principu tikimasi pilnai or
kestrams paruošti ir kitas dvi VI. Ja
kubėno simfonijas. Šiam užmojui 
įgyvendinti fonde surinktos lėšos nė
ra pakankamos. Komitetas prašo 
tautiečius bei jų institucijas ateiti 
talkon. Fondą globoja dr. Leonardas 
J. šimutis, 3551 West 98 St., Ever
green Park, Ill. 60642, USA. Čekiai, 
išrašyti VI. Jakubėnas Fund vardu, 
siunčiami jo adresu. Fondo pinigai 
laikomi specialioje banko sąskaitoje 
ir panaudojami tik komiteto narių 
sprendimu.

KELETĄ PASKAITŲ politinių 
mokslų specialistų konferencijoje 
Japonijoje skaitė Oklahomos univer
siteto prof. dr. Vytautas Vardys.

1977 M. “DIRVOS” NOVELĖS 
KONKURSO premija laureatei Mari
jai Tūbelytei - Kuhlmann buvo įteik
ta sausio 29 d. Tautiniuose Los An
geles Lietuvių Namuose, kai autorė 
iš Taiwano skrido Floridon. Įvadinį 
žodį tarė ir iškilmei vadovavo ALT 
Sąjungos Los Angeles skyriaus pirm, 
inž. F. Masaitis. Vertintojų komisi
jos nutarimą perskaitė Tautinių Na
mų pirm. J. Petronis. Apie šią lite
ratūros šventę ir premijuotą novelę 
“Susitikimas” kalbėjo rašytojas Jur
gis Gliaudą. Mecenatas Simas Kaše- 
lionis dėl ligos negalėjo atvykti iš 
Čikagos. Jo vardu $600 premiją M. 
Tūbelytei - Kuhlmann įteikė E. Bal- 
ceris. Laureatę sveikino Lietuvos 
garbės konsulas J. Čekanauskas, 
ALT Sąjungos pirm. inž. A. Mažei
ka, sav.aitraščio “Dirva” ir “Vilties” 
draugijos vardu — J. Petronis. Iš
trauką iš premijuoto “Susitikimo” 
skaitė Los Angeles dramos sambū
rio aktorė Inga Tumienė. Pati auto
rė dalyvius supažindino su savo gy
venimu laisvojoje Kinijoje ir per
skaitė humoristinę apybraižą, at
skleidžiančią telefono įvedimo prob
lemas Taiwane į jos butą.

MUZIKOLOGIJOS A R C II Y V O 
KONCERTĄ Čikagos šaulių salėje 
balandžio 9 d. rengia kompoz. J. Ži
levičius. Programą atliks vokalinė 
šaulių grupė ir Povilo Mieliulio va
dovaujamas pilnos sudėties simfoni
nis orkestras.

LIETUVOS KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS Čikagos židinys, va
dovaujamas kun. V. Bagdanavičiaus, 
sausio 29 d. susirinkimui parūpino 
tris paskaitas apie Seinus. Dr. J. 
Puzinas kalbėjo apie naujuosius ar
cheologinius radinius Seinų apylin
kėse, J. Palukaitis — apie Seinus 
kaip kultūrinį centrą, P. Razminas 
— apie poetą kun. M. Gustaitį, kilusį 
iš Seinų apskr., jo 50 metų mirties 
sukakties proga.

ILLINOIS MENO TARYBA regist
ruoja šioje valstijoje gyvenančius 
menininkus — dailininkus, teatralus, 
muzikus, fotografus bei jų organi
zacijas. Vėliau bus išleistas pilnas 
jų vardynas, kurin bus įtraukti ir 
baltiečiai menininkai. Jų sąrašą ruo
šia Balzeko lietuvių kultūros muzė- 
jaus vadovybė, išsiuntinėjusi apie 
500 anketų. Deja, jai nevisi meninin
kai yra žinomi, trūksta ir jų adresų. 
Menininkų pavardžių bei duomenų 
apie juos laukiama šiuo adresu: Bal
tic Arts Directory, 4012 Archer 
Ave., Chicago, Ill. 60632. Tel. 312- 
847-2441.

VILNIAUS DAILĖS SALONE 
savo darbų parodą surengė šeši jau
nieji tapytojai, Vilniaus dailės insti
tutą baigę 1976 m. — M. Skudutis, 
B. Gražys, R. Vilkauskas, R. Sližys, 
A. Guščenka ir D. Kudabienė. Dra
mine įtampa pasižymi M. Skudučio 
kūriniai “Medis”, “Žydintis krū
mas”, “Kelionė”, “Mano šeiminin
kės vaikas". Siužetiniais darbais 
"Nuopolis”, "Poilsio diena” išsiski
ria R. Vilkauskas. Savitų portretų 
parodai pateikė R. Sližys, vykusį na
tiurmortų “Daiktai” — B. Gražys. 
D. Kudabienei geriausiai pavyko 
“Autoportretas”. A. Guščenka, sut- 
dijavęs teatro dekoraciją, daugiausia 
operuoja simboliais — paukščiais, 
netikėtais daiktais.

KAMERINIS LIETUVOS ORKEST
RAS, vadovaujamas Sauliaus Son
deckio, pradėjo italų klasiko Antoni
jaus Vivaldžio kūrinių koncertus, 
skirtus 300-sioms šio kompozitoriaus 
gimimo metinėms. Dalyvaujant so
listams E. Piličauskui ir A. Vizgir
dai, pradiniame koncerte Vilniuje 
buvo atlikti koncertai fleitai ir obo
jui bei kiti A. Vivaldžio kūriniai.

RESPUBLIKINĖS KOMJAUNIMO 
mokslo ir technikos premijos paskir
tos: žemėtvarkos projektavimo insti
tuto darbuotojams V. Baltrušaitei, 
J. Petroškienei, R. Survilai, R. že
maičiui ir valstybinio parko vyr. 
mokslinei bendradarbei L. čeponie- 
nei — už “Lietuvos TSR nacionali
nio parko ūkių vidaus žemėtvarką”; 
Vilniaus universiteto vyr. dėstytojui 
V. Mackevičiui — už darhą “Ribinis 
perėjimas Markovo procesų optima
liojo stabdymo uždaviniuose”; Lietu
vos Mokslų Akademijos vyr. moksli
niam bendradarbiui S. Ašmontui ir 
jaunesniajam bendradarbiui L. Su
bačiui — už “Elektrogradientinių 
reiškinių, vykstančių stipriuose su- 
peraugšto dažnumo elektriniuose 
laukuose, tyrimus"; Kauno politech
nikos instituto darbuotojams A. Bub
ilui, J. Gasiūnui, R. Kurilo, A. Lu
koševičiui — už darbą “Augštodaž- 
numinių svyravimų precizinėse sis
temose tyrimas ir panaudojimas”. 
Iš šių mokslininkų tarpo išsiskiria 
Vilniaus miesto komiteto instrukto
rius V. Švedas, premiją gavęs už me
todinę medžiagą “Komjaunimo orga
nizacijų veiklos tobulinimo klausi
mai”, neturinčią nieko bendro nei 
su technika, nei su mokslu.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
“Mindaugą” savo repertuaran įtrau
kė Chorezmos srities Ogachio teat
ras. Spektaklį režisavo L Knijazinas. 
Veikalą uzbekų kalbon išvertė A. 
Matlianas su autorium.

LIAUDIES ANSAMBLIS “LIE
TUVA” lankėsi Plungės rajone. Į 
muzikos dienų koncertus buvo 
įtraukta naujoji ansamblio progra
ma “Dainuojame žmogui”.

SOVIETINĖS MOKSLŲ AKADE
MIJOS bibliotekos rankraščių skyriu
je Leningrade yra stambus trijų to
mų rankraštis apie lietuvių mitolo
giją, parašytas rusų kalba Vasilijaus 
von Rotkircho (1821-1891). Veikalo 
pavadinimas — “Polnaja litovskaja 
mitologija i svod mnenij različnych 
pisatel o nej” (“Pilnoji lietuvių mi
tologija ir sąvadas įvairių rašytojų 
nuomonių apie ją”). Platesnę infor
maciją apie ši radinį “Literatūros ir 
Meno” 3 nr. pateikė Jonas Šlekys. 
Pirmąjį veikalo tomą sudaro skyriai: 
I. įvadas į lietuvių mitologiją, II. 
Dievai iš tikrųjų gerbiami (pateikia
mi 22 dievai ir 15 deivių), III. Antra
eilės dievybės, sukurtos liaudies prie
tarų (15 dievų ir 9 deivės), IV. Die
vybės, sukurtos rašytojų (30 dievų ir 
17 deivių). Antrajame tome aprašo
mos pagoniškosios aukos, papročiai, 
iškilmės, trečiajame — senovės lie
tuvių liaudies etnografija ir kultas, 
pagoniškoji lietuvių įstatymų leidy
ba, legendiniai karžygiai, liaudies 
prietarai, burtai, kūryba. Rankraštis 
iliustruotas paties autoriaus pieši
niais, o II tome yra ir Vilniaus mies
to planas, nupieštas nežinomo vene- 
cijiečio 1550 m., paimtas iš 1610 m. 
Nuernberge išleisto Bėmerio atlaso, 
trys Vilniaus katedros varpinės, Sv. 
Petro ir Povilo bei Sv. Onos švento
vių nuotraukos. Veikalą V. Rotkir- 
chas baigė rašyti 1888 m. ir 1900 m. 
padovanojo imperatoriškai Rusijos 
mokslų akademijai, dedikavęs jį bu
vusiam šios akademijos vadovui gra
fui Dmitrijui Andrejevičiui Tolsto
jui. J. Šlekys cituoja įvadinį V. Rot
kircho žodį: “Nušviesti, nors iš da
lies ir pagal galimybes, istorinei 
tamsai, gaubiančiai lietuvių mitolo
giją, aš pašvenčiau keliolika savo gy
venimo metų ir šiuo veikalu patei
kiu sąvadą įvairių rašytojų nuomo
nių apie ją. Sis darbas neturi preten
zijos būti paskutiniu mokslo žodžiu, 
bet, tikiuosi, gali nurodyti kelią į šį 
žodį”. V. Rotkirchas, pasirašinėjęs 
Teobaldo slapyvardžiu, buvo žurna
listas ir beletristas, baigęs Mogiliovo 
gubernijos gimnaziją, įsijungęs kari
nėn tarnybon. Vilniuje ir Minske jis 
vadovavo neturtingus moksleivius 
šelpiančioms draugijoms, įsteigė Vil
niaus Neturtėlių Namus, priklausė 
archeologinio seimo Vilniuje rengė
jų komitetui. Mirė 1891 m. lapkričio 
10 d. taip pat Vilniuje. J. Šlekys siū
lo lietuvių kultūros istorikams susi
domėti lituanistine V. Rotkircho 
veikla, o mokslinei Vilniaus biblio
tekai gauti jo veikalo fotokopiją ar 
mikrofilmą. V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
L9LC?l'?e St- To,on,°’ Ont- • Tel. 532-3400

Nemokama visu 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 sqskaitu patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų...... 8'/4%

Antradieniais 10 - 3
= pensijų ir namų s-tas 81/2 %
= taupomąsias s-tas .....7%

T rečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas . 6%
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

= asmenines 91/2%
Šeštadieniais 9- 1 = nekiln. turto........................ 9’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines ......................... 10%

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

CTEDLIAAI’O E1IDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrnANd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

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

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

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. 1 936-4612

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 1 V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

ę television
K-J? ! V'XS f Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, “stereo“ 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

PIMfRFCQ 5^toeitate ltd- IRVUIVEjO 1072 Bloor St. W,
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
11862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KUN. A. PRAKAPAS dėsto tikybą Toronto Maironio mokykloje, panau
dodamas atitinkamus filmus Nuotr. St. Dabkaus

^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIU

Lauko teniso varžybos PLS Žaidy
nėse bus atviros visiems lietuvių kil
mės žaidėjams. Su plačia programa 
ir gausiu dalyvių skaičiumi teniso 
varžybos užims žymią žaidynių dalį 
ir užtruks 4 dienas.

Teniso varžybose galės dalyvauti 
visi neabejotinos kilmės lietuviai, 
pasiekę atitinkamas kvalifikacijas ir 
atlikę nustatytą žaidynių registraci
ją. Varžybos bus šiose klasėse: vy
rų A ir B, moterų A ir B, senjorų 
— 45 m. ir vyr., jaunių ir mergaičių 
A — 1959 m., B — 1962 m., C — 
1964 m. ir D — 1966 m. Vyrų ir mo
terų A klasės vienetuose galės žaisti 
tik atrinkti žaidėjai ir užjūrio lietu
viai. Visi kiti žais B arba savo am
žiaus klasėje. Vyrų A ir moterų A 
klasėse bus bandoma apsiriboti 16 
žaidėjų grupe. Kiekvienas žaidėjas 
galės dalyvauti tik vienoje vieneto ir 
dviejose dvejeto rungtynėse. Jauniai 
ir mergaitės galės dar žaisti suaugu
sių vienete, jei atitiks jų kvalifika
cija.

Vyrų A ir B, moterų A, B, C ir D 
vienetai, vyrų dvejetas, moterų dve
jetas ir mišrus dvejetas, jaunių ir 
mergaičių dvejetai pasireikš tik ta
da, jei užsiregistruos nemažiau kaip 
8 poros.

Varžybų sistema. Vienetų varžybo
se žaidėjai bus padalinti Į 4 pogru
pius, kuriuose žais kiekvienas su kiek
vienu. Pogrupių laimėtojai sudarys 
4 žaidėjų baigminę grupę, kurioje 
žais vieno pralaimėjimo sistema žai
dynių čempijonatui laimėti. Papildo
mo peržaidimo dėl 3-čios vietos ne
bus: žaidėjai be žaidimo pasidalins 
3-4 vietą. Vyrų ir moterų A klasėje 
laimėtojai bus nustatomi remiantis 
2-jų laimėtų setų pasekmėmis. Ki
tuose vienetuose ir dvejetuose iki 
pusbaigmio bus žaidžiamas 10 žaidi
mų pro-setas, o pusbaigmiai — iš 2- 
jų laimėtų setų. Varžybos bus vyk
domos pagal JAV Lauko Teniso 
S-gos nuostatus su 9 taškų “Tie

SPORTAS
Iš Angolos Kaunan grįžo žymusis 

krepšininkas Modestas Paulauskas, 
ten mėnesį laiko treniravęs jaunuo
sius angoliečius. Su krepšinio aikšte
le jis jau yra atsisveikinęs ir dirba 
tik treneriu.

Tarptautiniame keturių komandų 
turnyre Budapešte dalyvavo Kauno 
“Granito” rankininkai. Jų išvyka ne
buvo sėkminga: vengrų “Vašašui” 
pralaimėjo 28:26, “Elektromašui” — 
26:25, bet įveikė Budapešto “Spar
taką” 30:24. Kauniečiams teko III 
vieta. Pirmąją laimėjo “Vašašas”, 
antrąją — “Elektromašas”. Prizą 
Kaunan parsivežė tik G. Mikulėnas, 
tapęs geriausiu turnyro žaidėju su 
pasiektais 33 įvarčiais.

Vilnietis A. Čereška Kurske įvy
kusiose Sovietų Sąjungos dinamiečių 
jaunių džiudo imtynėse laimėjo du 
aukso medalius — sunkaus ir abso
liutaus svorio kategorijose.

Sąjunginėse klasikinių imtynių var
žybose Donecke dalyvavo apie 460 
atletų. Aukso medalius išsikovojo du 
Lietuvos atstovai: II vidutiniame 
svoryje — vilnietis S. Sabalius, pus- 
sunkiame svoryje — kaunietis V. 
Mizgaitis, nugalėjęs kijevietį D. Za- 
verniaką, Sovietų Sąjungos vicečem- 
pijoną.

Vilniaus miesto dailiojo čiuožimo 
čempijonais tapo A. Minelga ir D. 
Pilkauskaitė. Ant dirbtinio ledo “Žal
girio” ankštelėje taipgi varžėsi jau
nučiai ir vaikai. Jaunučių laurai te-

JSPORTO ŽAIDYNES
Breaker” taisykle. Taisyklių pakei
timai bei papildymai gali būti pada
ryti atsižvelgiant į mūsų tradicijas 
bei sąlygas.

Dalyvių registracija. Pradinė re
gistracija privalo būti atlikta iki 
1978 m. kovo 15 d., pasiunčiant re
gistracijos lapus SALFASS lauko te
niso vadovui Vytautui Grybauskui. 
Galutinė dalyvių registracija bus nu
statyta po pradinės registracijos. To
limesnė informacija bus paskelbta 
po pradinės registracijos ir visuoti
nio suvažiavimo, kuris įvyks balan
džio 1 d. Detroite.

Organizacinį varžybų komitetą su
daro: SALFASS lauko teniso vado
vas Vyt. Grybauskas, Čikagos LTK 
valdyba — pirm. R. Blinstrubas, C. 
Žilionis, R. Diciuvienė, J. Žukauskie
nė, Z. Mereckis, Toronto LSK Vyčio 
teniso sekcijos vad. J. Žukauskas, 
Hamiltono LSK Kovo atstovas J. Svi- 
las. Vyr. varžybų teisėjai — Jonas 
Žukauskas — LSK Vytis ir Zenonas 
Mereckis — Čikagos LTK.

Smulkesnė varžybų informacija 
išsiuntinėta klubams. Varžybos vyks 
nuo birželio 28 iki liepos 1 d. Liepos 
1 d. bus tik baigminiai žaidimai.

Pasaulio Lietuvių Dienų komitetas 
JAV-bėse. Sausio 28 d. Kultūros Ži
dinyje Brooklyne buvo sukviestas 
visuomenininkų posėdis, kuriame 
buvo sudarytas PL Dienų komitetas 
JA Valstybėse. Siame posėdyje da
lyvavo JAV LB krašto valdybos 
pirm. A. Gečys, kultūros tarybos 
pirm. J. Gaila, SALFASS pirm. Pr. 
Berneckas ir visa eilė Niujorko vi
suomenininkų. Posėdį sukvietė A. 
Vakselis, buvęs SALFASS pirm, ir 
visuomenės veikėjas. Naujai sudary
tame PLD komitete SALFASS-gai 
atstovaus Irena Jankauskienė iš 
Niujorko. PLD komitetui JAV-se pa
tikėta sutelkti $50.000 PL Dienoms, 
kurios įvyks birželio 26 — liepos 3 
d.d. Toronte. A. S.

LIETUVOJE
ko A. Kveinytei ir J. Tomaševskiui, 
vaikų — A. Smilgevičiūtei ir K. Sa- 
mijevui. Mažiausiųjų — 5-7 m. am
žiaus grupėje geriausi buvo I. Meži- 
nytė ir R. Civilka. Dailiuoju čiuoži
mu Vilniuje rūpinasi trenerė S. Va
raksina.

Šuolių Į vandenį varžybas Panevė
žio baseine, turinčiame vienintelį 
Lietuvoje 10 metrų augščio bokštą, 
surengė “Žalgirio” draugija. Jose 
su 142 taškais geriausiai pasirodė 
Panevėžio žalgiriečiai, antroje vie
toje su 130 taškų palikę vilniečius, 
trečioje su 66 taškais — kauniečius. 
Šuoliuose nuo 3 metrų tramplino ge
riausia buvo Panevėžio sporto mo
kyklos aštuntokė E. Nemickaitė, vy
rų šuoliuose — panevėžietis R. Pa- 
vilonis. Lietuvos čempijonė A. Lo- 
caitytė atsidūrė net III vietoje, o 
1977 m. čempijonas vilnietis B. Juš
ka — II vietoje. Moterų šuoliuose 
nuo bokšto I vieta taip pat teko pa
nevėžietei J. Šimonytei, vyrų šuo
liuose — rimtų varžovų neturėju
siam panevėžiečiui R. Pūrui. Pane
vėžiečius šuolininkus treniruoja S. 
Adomaitienė. Pagrindinės kovos šuo
liuose į vandenį vyksta tarp pir
maujančių panevėžiečių ir jiems ne
norinčių nusileisti vilniečių. Kadai
se neblogai pasirodydavo ir šiaulie
čiai, bet jų dabar niekas neberuošia 
varžyboms. Kauniečiai taip pat seka 
šiauliečių pavyzdžiu. Klaipėda dar 
nėra išsiugdžiusi geresnių šios srities 
sportininkų.

VYČIO ŽINIOS
Vladui Bakūnui už nuoširdžią au

ką nuoširdžiai dėkojame. Jis buvo 
vienas iškiliausių nepriklausomos 
Lietuvos lengvaatlečių, dabar — 
pensininkas Pembroke, Ont. Nuola
tinėmis aukomis remia Vyčio sporto 
klubą.

Patricija Girčytė vasario 14 d. sėk
mingai dalyvavo Yorko mokyklų 
plaukimo pirmenybėse. Trylikametė 
Vyčio plaukikė, nors ir dalyvavo 
tarp amžiumi vyresnių plaukikių, lai
mėjo dvi pirmas vietas: 50 m nuga
ra 30,8 sek. ir 4 x 25 įvairaus plauki
mo estafetėje 1:05,0 sek. Šimto met
rų 1. s. plaukime ji buvo penkta 1: 
06,0 sek. Toliau ji dalyvaus Toronto 
ir po to Ontario mokyklų pirmeny
bėse.

Jauniai D (12) žaidė draugiškas 
krepšinio rungtynes su Martin Grove 
mokyklos komanda. Laimėjo vytie- 
čiai 24:20. Rungtynės buvo apylygės, 
tačiau vytiečiai buvo taiklesni meti
muose. Pralaimėtojai pakvietė vytie- 
čius atsigriebimo rungtynėms. Žai
dė: L. Ažubalis 14, J. Namikas 6, P. 
Karpis 2, R. Stanulis 2, E. Stanulis,

Prakapas, Daukša.
CYO turnyran Hamiltone yra pa

kviesta Vyčio jaunių C — 14 krep
šinio komanda. Jau kelinti metai vy
tiečiai yra kviečiami į šį pasisekimą 
turintį turnyrą. Jis pasižymi gera or
ganizacija ir sutraukia nemažai pa
jėgių šios klasės komandų.

Atvirame Toronto stalo teniso tur
nyre G. Nešukaitytė mergaičių 17 m. 
grupėje laimėjo I v. Ji taip pat lai
mėjo antras vietas moterų dvejete 
ir mišriame dvejete.

Krepšinio stovykla rengiama ir 
šiais metais T. pranciškonų stovyk
lavietėje Wasagoje. Ji bus skirta tik 
krepšiniui ir truks vieną savaitę — 
nuo rugpjūčio 19 iki rugpjūčio 26 d.

Mūsų rėmėjui Prisikėlimo parapi
jos bankeliui už dvi šimtines nuošir
džiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Vyrų krepšinio komanda vasario 

19 d. Prisikėlimo parapijos salėje 
žaidė su Hamiltono Kovu. Aušra lai
mėjo 80:78 (49:39). Žaidimas buvo 
labai gyvas ir įdomus. S. Žulys labai

gerai pagaudavo sviedinį nuo lentos. 
Komandoje žaidė R. Underys, R. 
Kaknevičius, S. Žulys, E. Norkus, A. 
Šlekys, K. Bartusevičius, R. Sriubiš- 
kis, V. Dementaviėius, V. Abroma
vičius ir A. Nakrošius. V. M.

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 

kovo 4, šeštadienį, 4.30 v.p.p., pas 
Morkų Sungailą, 109 Riverwood 
Parkway. Tel. 239-1047. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Slidinėjimo iškylą organizuoja vyr. 
moksleiviai. Planuojama kartu susi
rinkti, jeigu dar bus sniego, kovo 12 
d. Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau.

Studijų Dienas Dainavoje organi
zuoja Detroito ir Klevelando moks
leiviai. Jos įvyks kovo 17-19 d.d. No
rį vykti prašomi skambinti Rūtai 
Girdauskaitei tel. 536-4537.

Buvo malonu Toronte matyti ir iš
girsti prof. S. Sužiedėlį, kalbėjusį 
per Vasario 16 minėjimą. Prof. S. 
Sužiedėlis yra buvęs Ateitininkų Fe
deracijos vadas ir visą laiką pabrė
žęs bei puoselėjęs ateitininkų dvasi
nį augimą ir kristocentriškumą.

Sveikiname Danguolę ir Almį Kuo
lus, sulaukusius pirmo sūnaus. Al
inis ir Danguolė yra jaunosios kartos 
ateitininkų veikėjai. Visi ateitinin
kai džiaugiasi kartu su tėvais jiems 
suteikta Dievo dovana.

Skautų veikla
o Kovo 12 d. minėsime dr. J. Ba

sanavičių. Tuntai su vėliavomis kvie
čiami dalyvauti naujoje Lietuvos 
Kankinių šventovėje 11 v.r. Būtų 
gražu, kad pamaldose dalyvautų visa 
Toronto skautija. Minėjimas ir kon
certas — 4 v.p.p. L. Namuose. VI. 
Šaltmiras, D. Puterienė ir G. Kurpis 
kalbės apie dr. J. Basanavičių ir jo 
kūrybą. Akt. Henrikas Kačinskas žo
diniu menu atskleis J. Tumą-Vaiž
gantą, J. Blekaitį, V. Mykolaitį-Pu
tiną ii- Balį Sruogą. “Volungė” pa
dainuos iš naujo repertuaro. Bilietai 
gaunami pas Toronto skautininkus - 
kės, kurie yra šios popietės rengėjai.

• Balandžio 8-9 d.d. Toronte šau
kiamas LS seserijos vadovių suvažia
vimas. Programą rengia v.s. Nijolė 
Kersnauskaitė. Mokestis — $30. Re
gistruotis pas Kanados rajono va- 
deivę s. L. Gvildienę, 75 Bow Valley 
Dr., Scarborough, Ont. Tel. 439-7888.

• Vasario 22 — pasaulio skaučių 
susimąstymo dieną “Šatrijos” tunto 
Įgaliotinės, vad. ps. S. Kazilevičiū- 
tės. vakarą praleido pas tautinių gru
pių seses, šiais metais šeimininkavo 
lenkaitės. Atlikti tautybių pasirody
mai, pasivaišinta. Dienos proga sesė 
M. Barkauskaitė iš JAV atsiuntė Ka
nados skautėms savo darbo atviruką 
- sveikinimą.

• VI tautinė stovykla pradėta š.m. 
sausio 2 d. Australijoje. Ji bus tęsia
ma JAV rugpjūčio 13-25 d.d. Trea
sure Valley Reservation, prie Wor
cester, Mass. Vadovaus vyriausieji 
sąjungos vadovai-vės ar jų paskirti 
asmenys. Viršininkė — LSS tarybos 
pirmijos pirm. v.s. L. Mikikienė, pa
vaduotojai — v.s. C. Kiliulis, v.s. A. 
Gudaitis, s. I. Jankauskienė, v.s. fil. 
P. Molis ir v.s. R. Cesnavičienė. Lau
žus ir programas tvarkys v.s. J. Al
kis iš Anglijos. Visi ir visos kviečia
mi dalyvauti šiame didžiajame są
skrydyje.

• XVI Romuvos stovykloj, kuri 
bus antroje liepos mėn. pusėje, skau- 
tų-čių vienetai turės progos‘pasi
ruošti Vl-tajai tautinei stovyklai, 
kad Kanados rajonas būtų gražiai at
stovaujamas. Tokiam atstovavimui 
netinkami bus sulaikyti nuo galimy
bės stovyklauti tautinėj stovykloj.

C. S. 

Šypsenos

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.
BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

BLOOR — RUNNYMEDE, gražus — modernus dvibutis su užbaigtu 
rūsiu, didelis sklypas 100’ x 150’; du nauji garažai, privatus įėjimas 
į rūsį, labai tinka gydvtojo kabinetui. Kaina — per $200.000.

SKUBIAI
REIKALINGI

NAMAI
PARDAVIMUI
VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja AB ALAI AB 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ....... ........

MOKA: = IMA:

8’/į% už 1 m. term. dep. = 9’/a % už asm. paskolas
8’/a% už pensijų ir namų planą =
7% už taupymo s-tas = myrz x . -2.

- x i • < u x = 9’/4% uz mortgicius6% uz čekių s-tas (dep.) =
7’/į % speciali taup. sąsk.

AKTYVAI virš 19 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,
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ffiaimbhui .Art jMenmriak
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Praktinis talentas
— Žinote, gerbiamoji, kad, 

nepaisant visų kitų gerųjų sa
vybių, moteris praktiškuose da
lykuose yra nepraktiška. Im
kim, pavyzdžiui, verslą.

— Atsiprašau, o kas obuolį 
labiau išgarsino — Jieva ar 
Newtonas?

Tinkamas įrodymas
Pas jauną dantistą pradėjo 

taisyti savo dantis jauna pacien
tė. Kartą ji tarė:

— Mama pradeda įtarti, jog 
aš ateinu pas Jus ne dėl dantų...

— O, tai jau blogai! — paste
bėjo dantistas.

— Patark man, kaip galėčiau 
įtikinti motiną, jog aš tik dan
tis taisau?

— Hm ... gerai, aš jai pasių
siu dantų gydymo sąskaitą . ..

Louis Temporale— oficialus skulptorius
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

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

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

1113 Dundas St. W., — . Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario * ** 5^154 NUOLAIDA

Medicina
Susiginčijo amerikietis, pran

cūzas ir rusas dėl klausimo, ku
rių geriau išvystyta medicina. 
Amerikietis sako: “Mūsų medi
cina pasiekus tokį lygį, kad kai 
grižo žmonės iš karo be kojų, 
sudėjo protezus ir jie geriausiai 
šoka baletą.” Prancūzas nenu
sileidžia: “Mūsų kareiviai grįžo 
be rankų, įdėjom protezus, ir 
jie dabar naktiniuose baruose 
yra geriausi smuikininkai.” Ru
sas taria: “Ką jūs! Mūsų karei
viai grižo be galvų, sudėjom į 
užpakalį dantis, ir dabar jie yra 
geriausi kolūkių pirmininkai.”

Parinko Pr. Alš.

‘-'maisto \ EUROPEAN MEAT & 
krautuvė / DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

Autorite Soles service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

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

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

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT



Čikagos lietuvių horizonte Š
: r—-—--—tladas r amojl s ;■

“LITHUANIAN VILLAGE"
Čikagos pietvakarinėie dalyje 

leidžiamas laikraštis “Southwest Par
ish and Neighborhood Federation 
News" sausio men. laidos 1 psi. įdė
jo straipsnį apie lietuvių apgyventą 
69 gatvę Marquette Parke. Straips
nyje rašoma, kad Illinois valstijos 
sen. F. Savickas ir adv. P. Žumbakis 
siūlo miesto planavimo komisijai, 
kad 69-je gatvėje esantis verslo ra
jonas tarp Western ir Washtenaw 
gatvių, kur daugiausia prekybų turi 
lietuviai, būtų paverstas europietiš
ko stiliaus alėja. Gatvių užrašai čia 
turėtų būti anglų ir lietuvių kalbo
mis, turėtų būti įvestos dekoracijos 
europietiškais motyvais ir t.t. Tai 
būtų lyg tautinė sala rytiniame Mar
quette Parko pakraštyje. Panašų vei
dą, nors ir be oficialių dekoracijų, 
minimas rajonas išlaikė per pasta
ruosius 25 m., kurio centre stovi 
“Paramos" prekyba, “Tulpės” ir 
“Ramunės” valgyklos, “Gintaro” ir 
lietuvių sportininkų klubai ir t.t. Ofi
cialus miesto planuojamas pagraži
nimas gal kiek labiau apsaugotų ra
joną nuo juodosios rasės žmonių. Iš 
kitos pusės žvelgiant, minėtame ra
jone lietuviška gyvybė, nors pama
žu, nyksta. Pensininkai keliasi į St. 
Petersburgą, Daytona ir kitas šiltes
nio klimato vietas, jaunimas — į 
priemiesčius. Po keliolikos metų tos 
kompaktinės lietuvių kolonijos gali 
nebelikti.

AUKOS PADIDĖJO
Jau daug metų, kai Čikagoje be

veik visai sunyko Town of Lake lie
tuvių kolonija, prisiglaudusi buv. 
skerdyklų pašonėje. Tos kolonijos 
praeitį dar primena didžiulė šv. 
Kryžiaus šventovė, pastatyta lietuvių 
išeivių pinigais. Rašydamas apie pra
ėjusių Kalėdų naktį, užsiminiau, kad 
į Bernelių Mišias toje šventovėje su
sirinko tik pusė tiek žmonių, kiek 
susirinkdavo anais žydėjimo laikais. 
Gavęs kalėdinės rinkliavos apyskai
tas, patyriau, kad visdėlto parapijie
čių aukos padidėjo. 1976 m. per Ka
lėdas Sv. Kryžiaus šventovėje buvo 
surinkta $8.401, o per praėjusias Ka
lėdas — $9.112. Nors žmonių, suva
žiuojančių į šventovę, skaičius su
mažėjo, bet padidėjo aukos dvasia. 
Stambiųjų aukotojų tarpe malonu 
matyti ir kelių lietuvių gydytojų pa
vardes, gausiomis aukomis parėmu
sius parapiją, savo laiku atlikusią ne
mažą ne tik religinį, bet ir tautinį 
uždavinį. Jei šios parapijos klebonas 
kun. V. Mikolaitis per didžiąsias 
šventes ir toliau galės išlaikyti “Dai
navos” ansamblį, reikia manyti, lie
tuviai šventovę lankys ir nepagailės 
aukų.

"DAINAVOS” ANSAMBLIS
“Dainavos” ansamblio nariai repe

ticijoms susirenka antradienių vaka
rais Jaunimo Centre. Jie repetuoja 
VI dainų šventės, įvyksiančios To
ronte, repertuarą ir taip pat šlifuoja 
“Kūlgrindą” Toronto gastrolėms. 
“Dainavos” ansamblį į Torontą pa
kvietė Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. A. Simanavičius. Ansamblis 
Toronto Central Tech salėje parodys 
muzikinį veikalą “Kūlgrinda” tos pa
rapijos 25 m. sukakties proga. Tai 
bus lietuviškos muzikos šventė. Du 
“Kūlgrindos” spektakliai su gražiu 
pasisekimu praėjo Čikagoje; viršūnė, 
berods, buvo pasiekta gastrolėse Kle- 
velande, kur salę iki paskutinės vie
tos užpildžiusi lietuvių visuomenė

&ifts international Jne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

Ištaigos telefonas: 233-3323 R. Stasiulis 245-1297

3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

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

MAVM (Į®) 
Balio Maskeliūno Įstaiga

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6
V/S(J RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

buvo tiek sužavėta, kad pasibaigus 
spektakliui visi sustoję sukėlė ova
cijas. “Kūlgrindos” libreto autorė 
yra rašyt. N. Jankutė • Užubalienė, 
muzikos autorius ir dirigentas — Al. 
Jurgutis, režisorė — akt. Z. Kevalai- 
tytė - Visockienė.

APYSKAITOS
LB švietimo tarybos pirm. B. Juo

delis spaudos žmonėms neseniai iš
siuntinėjo švietimo tarybos apyskai
tas. 1977 m. ST turėjo $43.303 paja
mų ir $34.392 išlaidų. Pagrindinės 
pajamos gautos iš Lietuvių Fondo 
— $14.600, už parduotus vadovėlius 
bei knygas — $17.779. ST aktyvai sie
kia $81.140. Iš jų $8.910 laikomi tau
pomojoje sąskaitoje. Turimų leidi
nių vertė — $52.916. Skolininkų są
raše: mokyklos — $6.028, platinto
jai — $13.284.

šiais metais ST numačiusi $40.250 
pajamų. Numatomos pajamos: už 
parduotus leidinius $16.000, iš Lie
tuvių Fondo — $20.650, iš JAV LB 
krašto valdybos — $3.000 ir t.t. Dau
giausia išlaidų eis penkiem naujiem 
vadovėliam. Lit. mokykloms parem
ti numatoma $6.500. Iš viso JAV 
švietimo taryba turi suregistravusi 
28 lituanistines mokyklas. Jose mo
kosi 1.830 mokinių ir dirba 247 mo
kytojai. 1978 m. registracijos ir pra
šymų lapų švietimo tarybai neatsiun
tė šiois mokyklos: Pedagoginis Lit. 
Institutas, Augštesnioji Čikagos Lit. 
Mokykla, Dariaus - Girėno mokykla, 
Marquette Parko ir Brighton Parko 
lit. mokyklos. Bet ir joms švietimo 
taryba yra numačiusi tam tikras su
mas. žodžiu, švietimo taryba yra 
bendruomeninių institucijų pripažin
tas bei globojamas vienetas ir tvar
kingai atlieka savo darbą.

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ino psl.)

jos valstybių ir Pacifiko salų 
vadų konferenciją ekonomi
niams bei politiniams ryšiams 
sustiprinti. Konferenciją su
drumstė prie viešbučio sprogu
si bomba, paslėpta šiukšlių dė
žėje. Nuo jos žuvo du šiukšlių 
surinkėjai, buvo sužeisti keturi 
policininkai, taksio vairuotojas 
ir praeivė moteris. Kitą bombą 
pavyko laiku surasti ir susprog
dinti. Vadų apsaugai teko kvies
ti kariuomenę.

Goeringo laiškas
Vokiečių laikraštis “Welt am 

Sonntag’’ paskelbė nacių karo 
aviacijos vado maršalo H. Goe
ringo laišką žmonai, parašytą 
prieš nusižudant 1946 m. spalio 
15 d., kai už poros valandų tu
rėjo prasidėti karo nusikaltė
lių egzekucijos. Iš laiško paaiš
kėjo, kad H. Goeringas nuodų 
piliulę turėjo nuo pat suėmi
mo pradžios. Jeigu mirties 
bausmė būtų buvusi vykdoma 
sušaudymu, H. Goeringas ne
būtų jos vengęs. Laiške teigia
ma, kad jis nuodus pasirinko 
dėl kartuvių, nes tokia marša
lo mirtis būtų pažeidusi Vokie
tijos garbę. Minėtasis laiškas, 
rastas H. Goeringo kameroje, 
buvo konfiskuotas Nuėrnbergo 
kalėjimą tvarkiusiu sąjunginin
kų.

čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbini 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.______

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” jaunesniųjų grupė šoka Vasario 16 minėjime Anapilio salėje 
Nuotr. O. Burzdžiaus

A+A
ELENAI VAIDOTIENEI

mirus, jos sūnui VYTUI, dukrai REGINAI ir jos 
šeimai reiškiame gilių užuojautų —

S. E. Čepai J. M. Zubrickai

J. I. Nacevičiai J. Valiukienė

KANADOS ĮVYKIAI

Svyruojantis doleris
Kanados dolerio vertė tarp

tautinėje valiutos rinkoje nu
krito žemiau 90 amerikietiškų 
centų ir vienu metu pasiekė 
88,9 cento, žemesnė dolerio ver
tė, būtent, 88,5 et. tėra buvusi 
1933 m. vasarą, kai siautė pa
saulinė krizė. Toronto universi
teto ekonomikos prof. A. Rot- 
steino teigimu, rekordinis Kana
dos dolerio kritimas Įvyko dėl 
nepalankaus užsienio prekybos 
balanso, užsieniečių nepasitikė
jimo Kanados ekonomija, inves- 
tacijų sumažėjimo. Finansų 
min. J. Chretienas pranešė fe
deracinio parlamento nariams, 
kad doleriui sustiprinti bus jieš- 
koma paskolų užsienyje ir bus 
panaudotas Kanados bankuose 
gautas $1,5 bilijono kreditas. 
Gelbėdama savo dolerį, Kana
da 1968 m. pasiskolino $268 mi
lijonus iš Italijos, V. Vokietijos 
bei finansinių institucijų Niu
jorke. Tokios priemonės sustab
do spekuliaciją užsienyje esan
čiais Kanados doleriais, pabrėž- 
damos spekuliantams, kad pati 
Kanada juos supirkinės, suma
žindama jų pasiūlą ir tuo pačiu 
padidindama vertę.

Ontario valdžios planus 
atskleidė gubernatorės P. Mc- 
Gibbon naujosios parlamento 
sesijos atidaryme perskaityta 
kalba, kurią paruošė premjero 
W. Davis konservatorių mažu
mos vyriausybė. Neturėdama 
daugumos, ji šį kartą nesiėmė 
jokių didesnių projektų, kad jų 
nesustabdytų opozicinės parti
jos. Minėtini užmojai: didesnis 
alkoholio vartojimo suvaržymas, 
priverstinės automobilių drau- 
dos įstatymas 1980 m., Įvedimas 
prancūzų kalbos į teismus tose 
vietovėse, kur yra didesnis skai
čius šios tautybės žmonių. Alko
holio suvaržymas daugiausia 
bus nukreiptas į jaunimą, ku
riam buvo leista gerti nuo 18 
metų amžiaus. Ši riba dabar 
greičiausiai bus pakelta iki 19 
metų, kad būtų užkirstas kelias 
gerti 15-17 metų amžiaus jau
nuoliams, kurie savo išvaizda 
atrodo vyresni. Studentų vasa
ros darbams metinė suma padi
dinama beveik $10 milijonų — 
iki $26 milijonų. Jos dėka dar
bo gaus apie 30.000 studentų.

Ontario kolegijų ir universi
tetų min. H. Parrottas valdinę 
1978-79 mokslo metų paramą 
augštosioms mokykloms padidi
no $41 milijonu iki bendros 
$745,4 milijono sumos. Mokyk
lų vadovai skundžiasi, kad toks 
5,8% paramos padidinimas esąs 
nepakankamas dėl siaučiančios 

V IACI
All Seasons Travel, B.D

2224 DUNDAS STREET WEST, 

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

infliacijos bei m.okslapinigių už
šaldymo. Jų teigimu, teks ap
karpyti dėstytojų skaičių, nega
lima bus patenkinti algų didini
mo reikalavimų. Dėl mokinių 
sumažėjimo Ontario mokyklose 
jau prasideda mokytojų atleidi
nėjimas. Ontario švietimo min. 
T. Wells pranešė, kad sekan
čiais mokslo metais bus pusiau 
sumažintas į mokytojų semina
rijas priimamų studentų skai
čius Toronte ir Hamiltone.

Iš Toronto pašto buvo paša
linti du tarnautojai — Peter Lei- 
bovitch ir Mary Lew, priklausę 
paštininkų unijos žemesniųjų 
vadovų grupei. Maoistas P. Lei- 
bovitch buvo kandidatu į Toron
to skyriaus unijos vadus, bet 
skaudžiai pralaimėjo rinkimus. 
Atleidimo priežastis — nelega
laus streiko organizavimas per
nai prieš Kalėdas. Kiti trys or
ganizatoriai susilaukė suspen
davimo 5-10 dienų, du — įspėji
mų. Naujasis -Toronto paštinin
kų unijos vadas A. Gouldas ža
da kovoti už bausmių panaikini
mą oficialiu skundo keliu. Ro
tacinius streikus praktikavę 
pašto mechanikai turėjo balsuo
ti už naujos sutarties priėmimą, 
bet ligi šiol rezultatai tebėra ne
paskelbti. Kanados pašto prob
lemomis susidomėjo ir opozici
nės konservatorių partijos va
das J. Clarkas. Specialų prane
šimą pašto reformų klausimu 
jam ruošia federacinio parla
mento rinkimuose kandidatuo
siantis konservatorius R. Rit
chie. Šis klausimas bus iškeltas 
arba prieš rinkimus, arba jų va
juje.

R. Levesque vadovaujama 
Kvebeko partija savo populiaru
mą Kvebeko provincijoje sten
giasi nustatyti kas trys mėne
siai pravedamais viešosios nuo
monės tyrimais. Nuo 1976 m. 
rudenį netikėtai laimėtų parla
mento rinkimų už Kvebeko par
tiją pasisakydavo 40-45% kve- 
bekiečių, už liberalus — tik apie 
30'/. Paskutiniuose tyrimuose 
liberalų populiarumas staiga 
pakilo iki 41% ir tik 2'/ atsili
ko nuo Kvebeko partijos. Už 
tautinės Kvebeko vienybės par
tiją pasisakė 11% apklaustųjų. 
Nors šis tyrimas buvo atliktas 
tik Kvebeko partijos reikalams, 
jo rezultatai pasiekė spaudą, ge
rokai nustebindami liberalus.

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

TORONTO
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos centro valdyba, koopta
vus dar 3 asmenis, sudaryta iš 
8 asmenų: pirm. Stepas Varan- 
ka, vicepirm. ir centro valdybos 
atstovas Juozas Dilys, sekr. J. 
Cicėnas, ižd. V. Skrebutėnas, 
nariai: Paulė Ancevičienė, Pet
ras Cesnulis, Vytautas Pečiulis 
(trys pastarieji kooptuoti valdy
bos nutarimu), Bronius Saplys.

Kanados latvių savaitraštis 
“Latvija - Amerika” vasario 11 
d. laidoje Lietuvos nepriklauso
mybės šventę paminėjo Alek
sandro Vilks straipsniu pirma
me puslapyje ir dviem nuotrau
kom — Lietuvos Vyčio bei Lais
vės paminklo (dabar nugriauto). 
Antrame puslapyje jis išspaus
dino Imento Kaulans rašinį apie 
Vasario 16. Dukartsavaitinis 
“Laiks”, spausdinamas Niujor
ke, pirmame puslapyje įdėjo 
1918 m. Vasario 16 akto tekstą.

Prasmingas karas
Žymus prancūzų dainininkas 

ir aktorius Maurfce Chevalier 
pareiškė:

— Vienintelis karas, kurį aš 
giriu, tai Trojos karas. Jame abi 
pusės žinojo dėl ko kariauja — 
už gražią moterį Eleną!

London, Ontario
LONDONAN ATVYKSTA toron

tiškis teatras “Aitvaras” su vaidini
mu. Kovo 11, šeštadienį, 8 v.v., Ši
luvos Marijos par. salėje visi turės 
progos pamatyti vaidinimą “Slidus 
pusmilijonis”. Vakarą rengia Šilu
vos Marijos parapijos komitetas. J.S.

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

tybė. “Standard” atsiuntė fotografą - 
reporterį, nors prieš porą dienų re
daktorius atsiprašė, kad reporterio - 
fotografo nebus. Mat, šių metų Vasa
rio 16 minėjimas, iškilmės prie Ka
nados žuvusių paminklo bei platūs 
aprašymai kanadiečių spaudoje visus 
sujudino.

Prieš pat iškilmes burmistras val
dybą pasikvietė į savo įstaigą pasira
šyti į garbės knygą. Visi šio krašto 
lietuviai yra patenkinti dideliu šios 
Vasario 16 šventės pasisekimu ir ži
no kodėl: visą tai padarė šios srities 
lietuvių vieningumas bei nuoširdu
mas savo pavergtos tėvynės labui.

Kor.
SLA 278 KUOPA šaukia metinį 

narių susirinkimą š.m. kovo 12, sek
madienį, 3 v.p.p., p.p. Polgrimų bu
te, 7 Southwood Dr., St. Catharines, 
Ont. Bus renkama kuopos valdyba ir 
kiti valdomieji organai.

Šiais metais SLA paskelbė specia
lų naujų narių vajų nuo sausio 1 d. 
ir sudarė galimybę esantiems na
riams padidinti turimąją savo drau
da. Yra keturių rūšių suaugusiems 
ir keturių rūšių vaikams drauda. Ir 
dar naujiena: suaugęs, t.y. 16-70 m., 
gali apsidrausti be sveikatos patikri
nimo iki $2.000 ir 16-60 m. iki 
$5.000. Per pirmuosius metus už vi
sas draudas moka pusę kainos, o už 
likusius — su 10% nuolaida pagal 
mokesčių lentelę.

Susirinkime dalyvauti kviečiame 
ne tik narius, bet ir svečius, norin
čius priklausyti SLA. Ši organizacija 
per 92 veiklos metus yra daug nusi
pelniusi lietuvybei. Tai matyti iš at
spausdintos SLA istorijos. Primena
me, kad susirinkime bus priimami ir 
nario mokesčiai. Valdyba
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Toronto “Gintaras” - visu džiaugsmas
Jaunimo ansamblis, kuriame telkiasi penkios tautinių šokių 
grupės, du dainos būreliai ir orkestras — apie 150 asmenų
Torontas tuo laimingas, kad 

jame išaugo net du jaunimo 
ansambliai — “Gintaras” ir 
“Atžalynas”, kurie yra sutelkę 
daug gražaus jaunimo. Vasario 
25 d. “Gintaras” Anapilio sa
lėje surengė metinį koncertą. 
Susirinkus apie 500 žiūrovų, 
erdvios salės viduryje ir sceno
je staiga pasirodė visa armija 
tautiniais drabužiais apsirengu
sio jaunimo. Jis prisistatė žiū
rovams, o tėvų komiteto atsto
vas L. Radzevičius žodžiu visus 
pasveikino ir programos prane
šėja pakvietė Birutę Nakrošiū- 
tę. Žiūrovus ji informavo apie 
tautinius šokius, pritaikydama 
kurį nors poezijos posmą. Ka
dangi spausdintos programos 
nebuvo, pranešėja informavo 
iš karto apie tris būsimus šo
kius. O jų pynėje buvo ir la
bai žinomų, dažnai matomų 
scenose, ir visai naujų, kaip 
Pliauškutis, Tabalas, šeinis, 
Siaudelė ir kt. šokių atlikimo 
kokybė buvo įvairi — jaunu
čiai, nors guviai šoko, bet iki 
vyresniųjų lygio dar toli; vidu
rinės grupės yra toli pažengu
sios ir su laiku galės lengvai 
pakeisti vyresniuosius; vyriau
siųjų grupė yra puikiai nušli-

Antanas Šileika, buvęs Š. 
Amerikos Liet. Studentų pirmi
ninkas ir “Jaunimo žiburių” 
redaktorius, šiuo metu studi
juoja prancūzų kalbą Sorbon- 
nos universitete ir dėsto anglų 
kalbą viename institute (“Insti
tute Reine”). Vasario 16 minė
jime Paryžiuje jis pasakė pa
grindinę kalbą.

Rimo Paulionio paskaita ma
žojoje Anapilio salėje vasario 
22 d. apie modernųjį meną su
silaukė gyvo susidomėjimo. Jis 
apibūdino meno sroves ir skaid
rėmis pademonstravo “besi
blaškantį” meną, pradedant fo
tografiniu realizmu ir baigiant 
moderniu absurdiškumu. Dail. 
R. Paulionis yra baigęs meno 
mokslus Toronto ir Čikagos 
universitetuose ir mokytojauja 
kanadiečių gimnazijoje. Svečiai 
ir viešnios labai jaukioj šeimy
niškoj nuotaikoj gyvai dalyvavo 
pašnekesyje. Anapilio Moterų 
Būrelis nuoširdžiai dėkoja R. 
Paulioniui už paskaitą ir Gied
rei Paulionienei už technišką 
pagalbą.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Pajamų mokesčio blankus užpildo
MARK TUOMOLA, B.A.

191 Eglinton Avė. E. No. 206
(Finnish Credit Union Building) 488-1801

FLYNN’S gėlių krautuvė | 
(savininkai latviai) *

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus J 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 2- 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- f 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: ©

s 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
<^®i“>G\y> =<Č®i|i®>= vče>i“iSy<’ v/Si'KblL

Dresher-Barauskas
TAT> T?QTJTT7 R realestate 

W. G. JljO JLIJEjLi. realtor

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

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

3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO
Įm9B 1K8

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 

fuota — šoka pasigėrėtinai, 
laisvai, energingai, dinamiškai.

Įspūdingiausi šokiai buvo: 
Kalvelis, Sadutė su Rezginėle, 
Aštuonytis, Malūnas. Stipriau
sią įspūdį žiūrovams paliko tie 
šokiai, kurie buvo atlikti be
veik visų grupių kartu su or
kestro ir dainininkių palyda.

Programoje buvo ne tik tau
tiniai šokiai — scenoje pasiro
dė net dvi dainininkių grupės
— vyresniųjų ir jaunesniųjų 
mergaičių. Pasitelkusios į pa
galbą mikrofonus, jos atliko 
keletą dainų, palydimos or
kestro. Jų dainos skambėjo dar
niai, ilgesingai, nuoširdžiai. 
Ypač gerai susidainavusi vyres
niųjų grupė (11 mergaičių). 
Jaunųjų mergaičių grupė sce
noje pasirodė pirmą kartą. 
Reiktų atkreipti dėmesį į or
kestro palydą, kurios stiprūs 
akordeonai gerokai nustelbia 
dainininkes. Joms tiktų stygi
nių instrumentų arba pianino 
palyda. Koncertų atvejais gal
būt galėtų ateiti į talką kank
lininkės.

Didelis “Gintaro” pliusas yra 
orkestras. Jame vyrauja akor
deonai, ir kai jie užplėšia, šo
kėjus kelte kelia augštyn nuo 
grindų. Aiškus ritmas lengvina 
šokių atlikimą. Tiktai gaila, kad 
akordeonai nustelbia kitus inst
rumentus, kurie būna vos gir
dimi arba visai negirdimi.

Po meninės programos, kuri 
buvo užbaigta su Malūnu visų 
grupių kartu, L. Radzevičius 
supažindino žiūrovus su “Gin
taro” vadovais bei vadovėmis, 
iškviesdamas scenon. Vyriau
siųjų grupės mokytoja yra Re
gina Krasauskaitė, viduriniųjų
— Nijolė čižikaitė, jaunųjų — 
Lilija ir Silvija Zenkevičiūtės, 
mažųjų — Dalia Nausėdienė; 
vyr. dainininkių — gimnazijos 
mokytoja Giedrė Paulionienė, 
jaunųjų — Dana Jokūbaitytė ir 
Rima Gustainytė, orkestro va
dovė — Žibutė šilininkaitė. 
Tėvų komiteto pirm. — Hilda 
Simanavičienė.

Šis gintariečių koncertas pa
liko nepaprastai malonų įspū
dį. Jis parodė, kiek ir kokio 
šaunaus jaunimo turi Toronto 
lietuviai. Visi tuo gėrėjosi, tik 
nevienas apgailestavo, kad jau 
antri metai iš eilės gintariečiai 
savo koncertus su žiūrovų šo
kiais rengia gavėnioje, kuri iš 
seno yra rimties metas. Linkė
tina šauniajam “Gintarui” žė
rėti ir toliau jaunatviška bei 
lietuviška šviesa ne tik Toron
te, bet ir visoje išeivijoje. Kr.

INSURANCE 
AGENCY 
LTD. ir

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
& * Automobilių
< V* * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios
Tel. 277-1270

— Sį sekmadieni — Tikinčio
sios Lietuvos Diena ir šv. Kazimie
ro šventė. Pamaldose prisimenami 
Lietuvoje persekiojami krikščionys 
ir daroma speciali rinkliava. Pra
ėjusį sekmadieni išdalinti vokeliai 
bus surenkami pamaldų metu.

— Jau antrą sekmadienį pamal
dos vyksta naujoje šventovėje. Ti
kintieji džiaugiasi šventovės erdvu
mu ir šilta nuotaika. Dar laukiama 
vitražų, kuriuos gamina dail. Albi
nas Elskus Niujorke, ir triumfuo
jančio Kristaus bareljefo, bebaigia
mo skulp. R. Mozoliausko Čikagoje. 
Šventovės statybos fondui aukojo 
$2,000: J. D. Petroniai; $700: A. O. 
Skrebūnai ($5,000); po $100: J. E. 
Mačiai (Burlington, Ont.), S. M. 
Gudaičiai; $150: A. B. Kovoliūnai, 
prisiminimui savo 50 m. vedybinės 
sukakties. Visiems geradariams nuo
širdi padėka.

— Užbaigus parapijos salę, ji nuo
mojama įvairiems parengimams, o 
sekmadeiniais po 11 v. pamaldų joje 
vyksta tradicinės kavutės.

— Geradariams, aukojusiems 1977 
m. parapijos reikalams bei švento
vės statybos fondui, aukų pakvita
vimai baigiami ruošti šią savaitę. 
Ateinantį sekmadienį pakvitavimus 
bus galima atsiimti par. salėje. Au
kotojams provincijoje pakvitavimai 
bus išsiuntinėti paštu.

— Praėjusia savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidotas a.a. Juozas Zy
kąs, 77 m. Velionio artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Anapilio kilimas, suprojektuo
tas dail. Tamošaičių, audžiamas 
Anapilio patalpose. Gražus būrys 
ponių ir jaunimo yra įsijungęs į au
dimą .

— Parapijos rekolekcijos naujoje 
šventovėje vyks prieš Verbų sekma
dienį. Jas ves kun. A. Kezys, SJ, iš 
Čikagos. Jis sutiko atsivežti ir pa
demonstruoti keletą lietuviškų fil
mų.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už V. E. Dailydžių mirusius tėvelius,
11 v. už a.a. Karolį Marcinkų, a.a. 
Genovaitę Kocienę ir a.a. Juozą Ja- 
nulyną.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje daly

vavo per 250. Svečių knygoje pasi
rašė: J. Tarvydas iš Hamiltono, O. 
Rozniekienė iš Čikagos, V. Tarvydai
tė iš Lietuvos, E. Z. Vidmantai iš 
Ročesterio, L. Macevičienė iš Oša- 
vos, G. Capkauskienė iš Montrealio.

— LN nario įnašus sumokėjo po 
$100 Rozalija Balaišis (S. Paciūno 
dovana), Adolfas Sekonis iš Stayne- 
rio; Vincas Seniūnas $75 (papildė 
iki $100) ir Algimantas Mikalauskas 
$25.

— LN Moterų Būrelis Velykų sta
lą ruošia balandžio 2, Atvelykio sek
madienį, su atitinkama programa. 
Šia proga bus surengta balandžio 1 
ir 2 d.d. skulpt. J. Dagio darbų pa
roda.

— LN šachmatininkai daro infor
macinius susirinkimus pirmąjį kiek
vieno mėnesio sekmadienį, 1 v.p.p., 
Vytauto D. menės balkone. Usvaltas 
ir V. Genčius paaukojo klubui po $5, 
už kuriuos buvo nupirkta šachmatų 
figūrų ir lentelių.

— LN biblioteka atidaryta kiek
vieną savaitę ketvirtadieniais nuo 4 
iki 5 v.p.p. ir sekmadieniais — nuo
12 v. iki 2 v.p.p.

— Koncertų ir parengimų rengė
jai, jei yra reikalingos specialios sce
nos šviesos, prašomi apie tai praneš
ti porą dienų prieš parengimą LN 
administracijai, kad laiku būtų gali
ma paskirti budėtoją.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. St. Pace- 

vičiui, atskubėjusiam suteikti man 
greitą pagalbą, lydėjusiam į ligoni
nę ir aktyviai dalyvavusiam teikiant 
pagalbą. Dėkoju spec. dr. Miligran, 
dr. A. Pacevičiui už lankymą ir pa
tarimus, gail. seselei Novogrodskie- 
nei už parodytą nuoširdumą. Dėkin
ga esu kun. B. Mikalauskui, OFM, 
seselei M. Brizgytei ir mielom Lie
tuvos Kankinių parapijos katalikėms 
moterims (per p. S. Petraitienę) už 
lankymą ir dovaną. Taip pat visiems 
mano draugams ir bičiuliams, lan
kiusiems ligoninėje ir namuose, už 
gėles ir dovanas tariu ačiū, ačiū . . .

A. Aperavičienė

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
lietuvaitės, 45-55 metų amžiaus. At
sakysiu tik į rimtus laiškus. Galima 
skambinti ir telefonu 1-705-889-4191 
kasdien nuo 4 v.p.p. iki 12 v.n. Laiš
kus rašyti: M. Lietuvis, c.o. “T. Ži
buriai”, 2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont. L5C 1T3.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į ‘‘Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Nemokamas pristatymas į li
gonines, laidotuvių namus ir t.t. Sa
vininkė yra prityrusi vestuvinių gė
lių tvarkymo srityje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tikinčiosios Lietuvos Diena — 

sekmadienį, kovo 5. Bus daroma 
speciali rinkliava Lietuvos tikintie
siems paremti. Parapijos rinkliava 
skoloms mažinti nukeliama į kovo 
12 d.

— Pirmas mėnesio penktadienis 
— kovo 3 d. Seneliai ir ligoniai lan
komi iš anksto susitarus.

— Sv. Kazimiero šventė — kovo 
4, šeštadienį. Ją iškilmingai švęsime 
sekmadienį, kovo 5.

— Giliai užjaučiame Eleną La
pinskienę mirus jos sesutei Alytei - 
Aleksandrai Lietuvoje.

— Parapijos rekolekcijos bus ko
vo 12 — 19 d.d. Ves kun. dr. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM. Bendruomeni
nis pasiruošimas išpažinčiai — kovo 
18 d., 7.30 v.v., jaunimui 19 • 35 m. 
amžiaus, o šeimoms, tėvams kartu 
su vaikais — kovo 21 d., 7.30 v.v., 
mūsų šventovėje.

— Paskaitą “Krikščionybės reikš
mė mano gyvenime” skaitys seselė 
Mary Hines kovo 19 d., 12.30 v.p.p., 
muzikos studijoje.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: U. Genčiuvienė $100, A. B. 
Kovoliūnai $100, dr. A. Valadka 
$100.

— Parapijos 25-čio proga Čikagos 
“Dainava” vaidins “Kūlgrindą” ba
landžio 15 d., 7 v.v., Central Tech 
mokyklos salėje; bilietų kainos — 
$10, $8, $6 ir $4. Sekmadieniais bi
lietų galima gauti salėje, o šiokia
dieniais — klebonijoje. Galima už
sisakyti paštu: V. Taseckas, 3380 Ga
lina Cres., Mississauga, Ont. Tel. 
279-0363. Į parapijos banketą, kuris 
įvyks baladnžio 16 d., 5.30 v.v., Roy
al York viešbučio Canadian Room 
salėje, bilieto kaina $15 asmeniui, 
pensininkams ir studentams — $13.

— Čikagos lėlių teatras, kuriam 
vadovauja D. L. Lapinskai, atvyks į 
Torontą balandžio 30 d.

— “Share Life” arkivyskupijos 
rinkliava labdaros darbams daroma 
ir šiais metais. Mūsų šventovėje tam 
tikslui bus daromos rinkliavos per 
tris sekmadienius.

— Sutvirtinimo sakramentas mūsų 
šventovėje bus teikiamas balandžio 
16 d. per 10 v. Mišias. Pirmoji Ko
munija — gegužės 7 d.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Anelę 
ir Kazimierą Miškinius, užpr. V 
Knyvaitė, 8.30 už Kazimierą Beniu- 
šį, užpr. O. Beniušienė, 9 v. už Ge
nių šeimos mirusius, užpr. J. Genys, 
9.20 už .Mariją ir Apoloniją, užpr. M. 
Pečiulienė, 10 v. už Eleonorą Bany- 
lienę, užpr. A. Banylis, 11 v. už Joną 
Savicką, užpr. M. Savickienė; sekma
dienį 8 v. už Joną Raulinaitį, Mari
joną ir Gotlieb Hirsch, užpr. J. 
Hirsch, 9 v. už Edvardą Stankaitį, 
užpr. tėvai, 10 v. už Gotlieb ir Mari
joną Hirsch bei šeimos mirusius, už
pr. J. Hirsch, 10.45 tretininkių in
tencija, 11.30 už Prisikėlimo parapi
jos bankelio mirusius narius, užpr. 
valdyba, 7 v.v. už Puterių šeimos mi
rusius, užpr. J. A. Puteriai.

Komunistinės propagandos 
laikrašti “Gimtasis Kraštas”, 
spausdinamą Vilniuje, N. Metų 
proga sveikino šie Kanados lie
tuviai: J. Aušrotas (londoniš- 
kis), A. ir J. Yla, K. Jokūbaus- 
kienė, G. Kodis, G. Kriaučeliū- 
nas, B. Palilionis, S. ir P. Rep
šiai, P. Ruplėnas, E. ir M. Šim
kūnai, E. Vengraitis. žiūr. 
“GK” 1978 m. vasario 16 d. nr.

PADĖKA
Ačiū visiems už sveikinimus, do

vanas, gautas mano gimimo dieną, 
kurią praleidome susirinkę Lietu
vių Namuose. Dėkoju P. A. Gatavec- 
kienei už skanų maistą ir salės pa
puošimą, J. Karpiui už pravedimą 
programos, ponioms už suorganiza
vimą bendros dovanos. Dėkoju ir 
kitiems savo draugams už gražias 
dovanas, keturiems “muškietinin
kams” už linksmą muziką.

Dar kartą ačiū visiems —
Adelė Jakelaitienė

PADĖKA
Mūsų 50 metų vedybinės sukak

ties proga buvo suruoštas atminti
nas pobūvis. Visų pirma dėkojame 
J. Vingelienei ir visai jos šeimai už 
taip didelį pasišventimą, ruošiant 
pobūvį. Taip pat dėkojame B. D. 
Vaidiloms, jų šeimai ir visiem ki
tiem, kurie prisidėjo vienokiu ar 
kitokiu būdu. Dėkojame visiem sve
čiam, kurie neatsisakė dalyvauti. 
Mums buvo labai malonu būti drau
ge su visais pažįstamais bent trum
pą laiką. Dėkojame kun. Aug. Si
manavičiui, OFM, ii- kun. L. Januš
kai už atlaikytas pamaldas mūsų mi
rusių šeimos narių intencija.

Su didžiausia padėka visiem da
lyviam —

Bronė ir Antanas Kovoliūnai

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su baldais. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus vyras ar moteris. 
Tel. 536-6662 Toronte.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į TORONTO 

"ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO'TUNTŲ RENGIAMĄ * VJIjl

KAZIUKO MUGĘ
• Rankdarbiai
• Laimės šuliniai
• Riestainiai
• Naminiai pyragai
• Staigmenos

TIKINČIOSIOS LIETUVOS 
DIENA visose Kanados lietu
vių katalikų parapijose bei mi
sijose bus minima kovo 5, pir
mąjį mėnesio sekmadienį. Tuo 
būdu norima specialiai prisi
minti persekiojamus Lietuvos 
tikinčiuosius, priminti laisva
jam pasauliui religijos prie
spaudą, skatinti kovą už tikėji
mo laisvę ir telkti finansinę pa
ramą. Minėtą sekmadienį lietu
vių katalikų šventovėse rengia
mos specialios pamaldos su ati
tinkamais pamokslais ir rink
liavomis. Plačiau žiūr. šio nr. 
vedamąjį 1 psl.

Lietuvių Profesionalų ir 
Verslininkų Sąjungos vakarie
nė bei susirinkimas įvyks ko
vo 4, šeštadieni, 6 v.v. Toronto 
Liet. Namų III augšto salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas Ontario pataisos Įstaigų mi- 
nisteris Frank Drea. Vakarie
nės kaina — $10. Kviečiami 
dalyvauti nariai ir Sąjungos 
veikla besidomintieji asmenys.

VI. Pūtvio šaulių kuopos me
tinis susirinkimas Įvyks kovo 5, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p., Toronto 
Lietuvių Namuose, Gedimino 
pilies menėje. Visiems šios kuo
pos nariams dalyvavimas priva
lomas. Valdyba

Aktorius Henrikas Kačins
kas iš Niujorko atvyks kovo 11 
d., pakviestas Toronto skauti- 
ninkų-kių, kurie kovo 12, sek
madienį, rengia Jono Basana
vičiaus minėjimą. Iškilmingos 
pamaldos bus Lietuvos Kanki
nių šventovėje 11 v.r., o meni
nio žodžio ir dainos popietė L. 
Namuose 4 v.p.p. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas įvyks š.m. kovo 
18, šeštadienį, Toronto Prisikė
limo salėje. Suvažiavimą rengia 
KLB švietimo komisija, kuriai 
pirmininkauja hamiltoniškė Vi
da Stanevičienė.

Norintieji stoti į teatro mo
kyklą turi tuoj pat paduoti pra
šymus, nes kovo mėnesį prasi
dės perklausos didesniuose Ka
nados miestuose. Mokyklos ad
resas: National Theatre School, 
5030 St. Denis, Montreal, Que. 
H2J 2L8. Tel. 1-514-842-7954. 
Mokykloje paruošiami aktoriai 
ir režisoriai.

Penktoje Š. Amerikos lietu
vių dainų šventėje dalyvaus, 
kaip rodo ligšiolinė registraci
ja, 37 chorai. Du chorai atvyks 
iš kitų žemynų — dainos sam
būris iš Melburno Australijoje, 
vadovaujamas pirm. V. Bosikio, 
ir Škotijos lietuvių choras, vad. 
Fr. V. Dullicko. Daugiausia 
chorų atvyks iš JAV, ypač Či
kagos. Iš Kanados dalyvaus 
septyni chorai: Hamiltono “Ai
das”, Hamiltono AV parapijos, 
Londono jaunimo choras, To
ronto “Varpas”, Toronto Prisi
kėlimo parapijos, Montrealio 
AV parapijos, Montrealio šv. 
Kazimiero parapijos. Dainų 
šventė Įvyks Maple Leaf Gar
dens arenoje liepos 2, sekma
dienį, 3.30 v.p.p. Muzikinę ko
misiją sudaro: pirm. V. Veri- 
kaitis, nariai — St. Gailevičius, 
D. Skrinskaitė - Vįskontienė, J. 
Govėdas, Eug. Krikščiūnas.

Jurgis Strazdas, Toronto L. 
Namų pirmininkas, pabuvęs ke
liolika dienų šv. Juozapo ligoni
nėje, grįžo į savo namus, kur 
palengva sveiksta.

Lietuvių kilmės mergaitė 
Sharlene van Vlymen Thunder 
Bay, Ont., mieste buvo išrinkta 
lietuvių atstove — karalaite, vė
liau ji buvo išrinkta visų to 
miesto tautybių karalaite iš 36 
kandidačių. Po to ji buvo atsiųs
ta į Torontą dalyvauti Kanados 
karalaitės rinkimuose, kurie 
vyksta šią savaitę. Dalyvauja 24 
kandidatės. Rinkimai bus trans
liuojami per 9-jį kanalą progra
moje “Miss Teen Canada Pa
geant”.

Gautas laiškas iš okupuotos 
Lietuvos, adresuotas B. Kunce
vičiui, 37 (ar 31) Hewitt Ave., 
Toronte. Siuntėja — Manelienė. 
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

kovo 5, sekmadienį, 
visose Prisikėlimo 
parapijos salėse.
Atidarymas — 9.45 v. r

Dėmesio, 
vyrai!

Maloniai kviečiame vyrus, ypač jaunus, turinčius 
gerus balsus ir klausų, įsijungti į

naujai suorganizuota

VYRŲ CHORĄ
Repeticijos vyksta ketvirtadieniais, 7.30 v.v., Prisi
kėlimo parapijos muzikos kambaryje. Jas jau lanko 

20 vyrų. Chorui vadovauja muzikas-solistas 
VACLOVAS VERIKAITIS.

Šiuo metu ruošiamas atitinkamas repertuaras KON
CERTUI TORONTE ir RUDENIO IŠVYKOMS į Jung
tines Amerikos Valstybes. Smulkesnių informacijų 

teirautis:
J. KARASIEJUS T. STANULIS

279-9079 533-6074
Chorą globoja Lietuvių Namų Vyrai

• Tėvų komiteto 
valgykla

• Cepelinai, kugelis, 
dešros su kopūstais

RENGĖJAI

Iškilioji solistė Lilija Šukytė- 
Lilian Sukis vasario 23 d. davė 
labai sėkmingą koncertą-rečita- 
lį St. Lawrence Centre, kur 
“Toronto Arts Production” 
draugija rengia žymiųjų solis
tų bei muzikų koncertų seriją 
“Viva voce”. Koncertų salė bu
vo perpildyta — teko pristaty
ti net kėdžių. Bilietai buvo iš
parduoti iš anksto, ir kurie vė
liau teiravosi jų, nebegavo. 
Laimingesni buvo tie, kurie ri
zikavo ir į koncertą atėjo, ti
kėdamiesi papildomų vietų — 
jie gavo vadinamąsias “rush 
seats”. Toronto publika išgir
do L. Šukytę po 10 metų ir la
bai gėrėjosi solistės nepapras
tai išpuoselėtu dainavimu. Sol. 
G. Capkauskienė, dalyvavusi 
koncerte, pareiškė: “L. šukytė 
gali lygintis su betkurio pasau
linio masto dainininke visais at
žvilgiais”. Sol. L. šukytės kon
certą labai gerai Įvertino ir mu
zikos kritikai — J. Kraglund 
“The Globe a. Mail” dienrašty
je II. 24, o W. Littler — “The 
Toronto Star” II. 24. Koncerte 
dalyvavo ir daug lietuvių. Gai
la, kad iškilioji solistė negalė
jo pasirodyti lietuvių publikai. 
Malonu pažymėti betgi tai, kad 
•solistės biografijoje visur žy
mima, kad ji lietuvaitė. Be to, 
ji koncerte atliko net 6 lietu
vių kompozitorių dainas. Už tai 
ji susilaukė pagyrimo net iš 
muzikos kritiko J. Kraglundo.

“T. Žiburiams” sekančiais 
metais sueis 30 metų. Tą su
kaktį numatoma paminėti spau
dos vakaru — baliumi 1979 m. 
balandžio 20, šeštadienį prieš 
Atvelykį Anapilio salėje. Iki 
šiol “TŽ” spaudos baliai buvo 
rengiami vasario pradžioje, bet 
rengėjai, girdėdami dalyvių nu
siskundimus dėl šalto oro bei 
dažnai slidžių kelių, nutarė pa
sirinkti šiltesnį metą.

Stambieji aukotojai. Gražina 
ir Haris Lapai spaudos baliaus 
proga paaukojo “TŽ” $75. Lie
tuvos Kankinių par. kat. mote
rų skyriaus valdyba atsiuntė 
$50 auką. Nuoširdus ačiū duos- 
niems rėmėjams.

Dienraštis “Draugas” 35 nr- 
io kultūriniame priede išspaus
dino vedamąjį antrašte “Vasa
rio 16-tos rytas — jaunimo žy
gis į Torontą”. Jame autorius 
Stays Liepa skatina jaunimą 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Dienose, ypač sporto žaidynėse 
ir dainų šventėje š.m. birželio 
pabaigoje ir liepos pradžioje. 
Esą po žygio į Vašingtoną turi 
sekti žygis į Torontą sukaktu
viniais Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo metais. Vy
resniąją kartą autorius skatina 
duosniai aukoti, nes PLD reika
lingos didelės paramos.

KLB Toronto apylinkės val
dyba, surengusi Vasario 16 mi
nėjimą, kuris, jos manymu, 
šiais metais gražiai pavyko, pra
dėjo ruoštis Karavanui. Yra su
daryta komisija, į kurią įeina 
daugiausia jaunimas. Lietuvių 
paviljonui “Vilnius” užsakyta 
Prisikėlimo par. salė. Numatyti 
“Miss Vilnius” rinkimai. Kara
vanas — tautybių savaitė ren
giama Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

Dailininkui Telesforui Valiui 
mirus, Velionies žmonai Aldo
nai pageidaujant, laidotuvių 
metu vietoje gėlių prie karsto 
artimųjų ir draugų suaukota 
$520, kurie našlės nuožiūra 
taip paskirstyti: žurnalui “Ai
dai” $170, “Tėviškės žibu
riams” 150, N. Pr. M. seselėms 
Toronte 100, Tautos Fondui 50, 
Kanados Lietuvių Fondui 50.

“T. Žiburiai” iš savo pusės 
reiškia nuoširdžią padėką Ve
lionies našlei bei artimiesiems 
už duosnią auką savaitraščiui, 
kuriame Velionis uoliai bendra
darbiavo ilgus metus.

L a b a i sėkmingas koncertas 
įvyko vasario 26, sekmadienį, L. 
Namų salėje. Kadangi koncerto 
programa buvo naujo pobūdžio, 
būtent, duetinis, susirinko gau
si publika — apie 400 asmenų ir 
užpildė salę. Dainavo žymieji 
Kanados lietuvių solistai — Gi
na Capkauskienė ir Rimas Stri
maitis, akompanuojami St. Gai- 
levičiaus. Jiedu atliko ištraukas 
šių operų — G. Verdi ’’Travia
tos”, G. Donizetti “Meilės elik
syro” ir C. Gounod “Romeo ir 
Julijos”. Visos ištraukos telkė
si apie meilės temą. Abu solistai 
jas atliko meistriškai tiek balsi
niu, tiek vaidybiniu požiūriu. 
Užtat jiedu susilaukė labai ilgų 
plojimų ir turėjo vieną ištrau
ką kartoti. Koncertą surengė L. 
Namų Vyrų Būrelis.

Kanados vyriausybė per dau- 
giakultūrių reikalų ministerį 
N. Cafiką paskyrė $90,246 pa
ramą Toronto žydų mokykloms. 
Čekį įteikė pats ministeris 
Temple sinagogoje ir savo kal
boje pareiškė, jog ši suma ski
riama paremti protėvių kalbos 
dėstymui, remiantis federaci
nės vyriausybės kalbų progra
ma. Tai nesanti parama priva
čioms žydų mokykloms. Žydų 
švietimo vadybos direktorius 
rabinas Irwin Witty pareiškė, 
įog tokia federacinės vyriausy
bės parama gaunama pirmą 
kartą. Ji būsianti paskirstyta 27 
žydų mokyklom, kuriose moko
si 10.000 mokinių. Kiekvienai 
mokyklai būsią skiriama po 
$200 už 15 mokinių. Gautoji 
parama nedaug tepalengvin- 
sianti deficitą, kuris siekia mi
lijonus dolerių.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa ren
gia Juozines kovo 19 d. AV parapi
jos salėje tuojau po 11 v. Mišių. Bus 
pagerbtas kuopos ižd. kun. Juozas 
Aranauskas, visi atsilankę Juozai bei 
Juozės. Sis pobūvis Montrealyje jau 
yra tapęs tradiciniu, praeina jaukio
je, šeimyniškoje nuotaikoje. Ir šie
met yra kviečiami Montrealio lietu
viai pagerbti atsilankiusius Juozus 
ir šiuo metu mūsų parapijos klebono 
pareigas einantį kun. J. Aranauską.

N. B.
Lituanistinė mokykla Vasario 16 

proga išleido laikraštėlį "Liepsna”, 
spausdintą duplikatoriumi. Jame yra 
32 puslapiai ir viršeliai su iliustraci
ja. Išspausdinta apie 70 mokinių ra
šinių ir gana daug piešinių. Darbas 
atliktas kruopščiai, malonu vartyti 
ir skaityti mokinių mintis. Redaga
vo Daiva Jaugelytė ir talkininkai: 
Karutė čičinskaitė, Loreta Dainiūtė, 
Algis Kibirkštis, Aras Piečaitis, Ro
mas Staškevičius, Tadas Valinskas, 
Jonas Valiulis. Redaktorės žodyje 
sakoma: “Sis laikraštėlis yra įdomus 
pavyzdys mūsų darbo lituanistinėje 
mokykloje. Tai yra vaizdas lietuviš
ko gyvenimo Montrealy, kuris liūd
nai, kaip deganti žvakė, leidžiasi že
myn. Dabar, kol dar nepervėlu, rei
kia pastatyti naują žvakę, sušaukti 
visus lietuvius iš visų kampų, išlai
kyti savąją kalbą ir kultūrą, kad vėl 
būtų pilnos mūsų bažnyčios, mokyk
los ir klubai”. K.

Šv. Kazimiero šventė bus švenčia
ma kovo 4, šeštadienį, Sv. Kazimie
ro parapijoje. Šeštadienį, 6 v.v., bus 
iškilmingos pamaldos. Visas parapi
jos jaunimas kviečiamas rinktis į 
par. salę. Iš jos organizuotai, su vė
liavomis bus vykstama į pamaldas. 
Dalyvauti kviečiami ateitininkai, 
skautai, jaunimo klubas ir kiti iš 
abiejų parapjų. Po pamaldų bus 
bendra vakaronė par. salėje.

ADAMONIS
Insurance Agency Inc.

PRANEŠA, 
kad įstaigoje pradėjo darbą daugeliui montrealiečių 

pažįstamas

VYTAS PTAŠINSKAS.
• Jo darbas yra tiesioginis klientų draudos reikalų 

tvarkymas.
• Jo žinioje bus gyvybės drauda.
Priskaitant mūsų ilgametes darbininkes —

B. Malaiskienę, sekretorę, ir

J. Adomoniene, draudos ir sąskaitybos
" reikalų tvarkytoją,— 

mes visi keturi užtikriname gerą patarnavimą ir 
galimybę apsidraustu

P. Adomonis
Chartered Insurance Broker
Tel.: 722-3545

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 nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas .................. 6.0% Asmenines ......... 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto ......................... 10.0%
Pensijų plona. ......................... ...8.5% Čekių kredito .....................L. ...12.0%
Term. ind. 1 m. ................... 8.75% Inve.tacine. nuo .................. ...10.5%
Term. ind. 2 m. 9.0%
Term. ind. 3 m. ................... 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybė, apdr. iki $10.000
dq iki $2,000 už taup. s-to. .urnos. už paskolos sumą.

Ontario parlamento atidary
mo proga vasario 21 d. gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas da
lyvavo Toronto konsulų korpu
sui skirtu laiku Ontario guber
natorės ir p. Donald W. McGib- 
bon priėmime. Vasario 24 d. jis 
dalyvavo Estijos nepriklauso
mybės šventės proga estų su
ruoštame priėmime, kuriame ta
rė Lietuvos vardu sveikinimo 
žodį.

Estai savo nepriklausomos 
valstybės paskelbimo 60-tą su
kaktį Toronte paminėjo vasario 
25 d. priėmimu svečiams ir va
sario 26 — iškilme universiteto 
salėje (Convocation Hall). Pri
ėmime dalyvavo gen. kons. dr. 
J. Žmuidzinas bei sveikino Lie
tuvos vardu, KLB pirm. J. R. Si
manavičius ir kiti. Sekmadienio 
iškilmėje iš lietuvių dalyvavo 
KLB pirm. J. R. Simanavičius ir 
apylinkės pirm. A. Juzukonis. 
Kanados lietuvių vardu sveikino 
J. R. Simanavičius. Sveikinimo 
žodį tarė gen. JAV konsulas J. 
R. Diggins ir kiti pareigūnai. Vi
sos estų kalbos buvo pasakytos 
estų kalba. Ir pranešėja vartojo 
tik estų kalbą. Meninę dalį at
liko estų ansambliai. Dalyvių 
buvo apie 1.000.

Sniego pūgų ir žiemos šalčių metu 
sausio mėnesį mirė net 9 tautiečiai.

L. Stankevičius ir šiemet rengia 
jaunimo ekskursiją į sovietų okupuo
tą Lietuvą liepos 6 - 27 d.d., naudo
damasis sovietinės “Tėviškės” dr-jos 
kvietimu.

Lituanistinis seminaras turi 10 
klausytojų. Jų galėtų būti ir dau
giau. Tada atsirastų ir naujų pro
jektų. Nederėtų montrealiečiams ap
sileisti.

Lituanistinė mokykla Vasario 16 
paminėjo specialia programa vasa
rio 18, šeštadienį. Visi programos 
atlikėjai pasižymėjo gera lietuvių 
kalbos tarena. Šventės proga buvo 
išleistas laikraštėlis “Liepsna”. Sa
koma, kad mokykla nėra gavusi dai
nų šventės repertuaro gaidų. Kadan
gi laiko liko nedaug, kyla klausimas, 
ar mokykla besuspės išmokti numa
tytas dainas. P. Adamonis

Lietuvių Kredito Unijos "Litas” 
valdyba yra sudariusi komisiją, kuri 
rūpinasi vedėjo suradimu ir pasky
rimu. ši komisija yra sudaryta iš 
pirm. J. Bernoto, sekr. A. Kličiaus 
ir valdybos nario A. Vaupšos. Kvali
fikuoti asmenys, susidomėję eiti “Li
to” vedėjo pareigas, prašomi kreip
tis raštu į “Lito” pirm. Juozą Ber
notą iki š m. kovo 15 d. Valdyba

Vasario 16 60-ąją sukaktį Montre
alio lietuvių visuomenė iškilmingai 
panrnėjo vasario 19, sekmadienį. Ry
tinėse pamaldose abiejose šventovė
se buvo atlaikytos pamaldos, kurio
se organizacijos dalyvavo su savo vė
liavomis. Pagrindinė iškilmė buvo 
surengta Plateau salėje, kurion su
sirinko apie 600 tautiečių. Pagrindi
nę kalbą pasakė mokytojas ir visuo
menės veikėjas A. Rinkūnas iš To
ronto. Išklausytos sveikinimo kalbos 
— provincinės vyriausybės ir miesto 
atstovų. Jaunimas atliko meninę da
lį. N.

Didžioji spauda paskelbė AP 
agentūros žinią, paimtą iš so
vietinės Tasso agentūros, esą 
Vincas Sausaitis sovietinės Lie
tuvos respublikos augščiausiojo 
teismo sprendimu nubaustas 
mirties bausme. Jis apkaltintas 
dalyvavimu nacių daliniuose ir 
žudymu įvairių tautybių asme
nų Paneriuose. Tie daliniai esą 
nužudė 100.000 sovietų, lenkų 
ir prancūzų. V. Sausaitis po ka
ro slapstęsis ir gyvenęs netikra 
pavarde. Kadangi toji žinia yra 
paimta iš sovietinių šaltinių, 
tenka abejoti jos tikslumu. 
Vien skaičius ir tautybės atro
do perdėtai. Sovietinio teismo 
sprendimas nėra jokia teisingu
mo rodyklė, nes jis dažnai pa
smerkia ir doriausius žmones, 
kaip Simas Kudirka, Nijolė Sa- 
dūnaitė, S. Kovaliovas ir kt.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namu.) • Tef. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).


