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Kq svarstys seimas?
Kalbame apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei

mą, Įvyksiantį Toronte š.m. liepos 1-3 dienomis. Atsižvel
giant Į tuo pat metu vykstančias kitas Pasaulio Lietuvių 
Dienų programas, pradžioje buvo suplanuota PLB seimo 
posėdžius daryti šeštadieni, liepos 1, visą dieną, ir sekma
dienį iš ryto. Po to būtų pamaldos ir dainų šventė. Vėliau 
iškilo pageidavimas, kurį rėmė ir PLB valdyba, pratęsti 
seimą dar vienai dienai, skiriant pirmadienį, liepos 3, ir 
gal dalį antradienio, liepos 4, akademinėms seimo dis
kusijoms keliais svarbiausiais PLB klausimais. Idėja ge
ra ir vykdytina, tačiau su viena sąlyga, kad tų diskusijų 
temos ir prelegentai būtų iš anksto oficialiai paskelbti. 
Ne tik seimo nariai, bet ir visuomenė galėtų tais klausi
mais iš anksto pagalvoti ir pasisakyti. Tokio oficialaus 
paskelbimo iki šiol negirdėti iš PLB valdybos, kuriai tie
siogiai šis reikalas priklauso. Gyrėme jaunimą, kad jis 
savo kongresams labai iš anksto ruošėsi, netgi mažuose 
rateliuose diskutuodamas kongresines temas. Kaikas net 
sakė, jog pasiruošimas jaunimo kongresams turėjo netgi 
didesnės reikšmės, negu patys kongresai. Deja, patys to 
nedarome, o laikas pasiruošti PLB seimo akademinėms 
diskusijoms negailestingai bėga.

VIENIEMS belaukiant seimo diskusinių temų paskel
bimo, kiti savo iniciatyva jau pradeda vieną kitą 
platesnės apimties klausimą kelti. Pirmuoju prabilo 
pats PLB pirm. B. Nainys Kanados LB krašto tarybos su

važiavime 1977 m. spalio 29 d., keldamas L. Bendruome
nės lėšų klausimą. Tas mintis jis kelia ir “Pasaulio Lie
tuvyje”. Faktas lieka faktu, kad Bendruomenė savo pla
taus masto darbams turi labai mažai lėšų. Ir tai ne dėlto, 
kad tautiečiai pinigų neaukotų, bet svarbiausia dėlto, kad 
tėbetrūkstame vienos centrinės institucijos, kuri mūsų su
aukotus pinigus arba tais pinigais uždirbtas palūkanas 
skirstytų įvairiems lietuviškiems darbams pagal reikalo 
svarbumą. Žinoma, seimas gali nutarti įpareigoti kraštus 
daugiau pinigų Bendruomenei surinkti. Gal nuo to Bend
ruomenės finansai kiek ir pagerėtų, bet esminiam reikalo 
sprendimui reikia savanoriško visų fondų ir paskirų di
desnių rinkėjų bei mecenatų susitarimo O toks MKsit’ri- < 
mas duotų daugiausia vaisių, jeigu jis būtų padarytas dar 
prieš seimą. Tai viena iš degančių problemų, kurią reiktų 
pradėti spręsti tuoj pat.

KITAS DVI problemas, akademiškai diskutuotinas sei
me, neseniai kėlė St. Barzdukas “Drauge”. Viena jų 
yra Bendruomenės žvilgsnis į save, turint galvoje 
jau nueitą 25-rių metų laikotarpį. “Kas tame kelyje lai

mėta ir kas prarasta? Kokios viltys prieš akis ir kas jas 
temdo?” —■ rašo jis. Iš savo pusės ypatingai norėtume pri
sidėti ir pabrėžti ateities vizijų ir konkrečių planų reika
lą. O tos vizijos neatsiras per porą seimo dienų. Reikia 
jau dabar jas kelti ir diskutuoti. — Antras klausimas, St. 
Barzduko ten pat keliamas, yra mūsų jaunimo susiorga- 
nizavimo reikalas. Prieš šešerius metus įsteigta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Bendruomenės remiama ir 
globojama, vis dar tebėra tvirtai nesusiorganizavusi. Anot 
St. Barzduko, “Jaunimo vardu čia veikia jo paskiri vadai. 
Gerai, kad jų atsiranda, bet ir vadams reikia gyvų plates
nių atramų”. Tai yra labai svarbus klausimas, seime dis
kutuotinas, bet ir šiuo atveju reikia išankstinio susitari
mo su PLJS vadovybe, kitaip jaunimas vėl pakaltins, kad 
vyresnieji nori jiems diktuoti. Jau vien minimi trys klau
simai gali užimti visą akademinių diskusijų dieną. Bet gali 
jų atsirasti ir daugiau, o tuo atveju, kaip paprastai, pri
truks laiko, ir viską reiks svarstyti skubotai. Tad išvadoje 
tenka pakartoti prašymą PLB valdybai — kiek galint grei
čiau parinkti ir paskelbti temas, kartu duodant eigą pasi
tarimams tų problemų sprendimui. A. Rinkūnas

Pasaulio įvykiai
PRIE UŽBAIGOS ARTĖJANTI BELGRADO KONFERENCIJA 
vis dar neturi paruošto ir priimto baigminio pranešimo. Visos va
kariečių pastangos pabrėžti žmogaus teises susidūrė su Sovietų Są
jungos bei jos satelitų opozicija. Nepadėjo nė Jugoslavijos prez. B. 
Tito kreipimasis į sovietų kompartijos vadą L. Brežnevą, siūlantis 
kompromisą. Neutraliųjų grupės paruoštas pranešimas, atmestas 
Š. Atlanto Sąjungos narių, nė neužsiminė apie žmogaus teisių įgy
vendinimą. Atrodo, Helsinkio susitarimų vykdymo peržiūrą Bel
grade teks užbaigti sausu pranešimu, neturinčiu politinių įsiparei
gojimų. Konferencijoje nekarta buvo iškeltas žmogaus teisių lau
žymas, tačiau tokiais atvejais beveik visada buvo vengiama išvar
dinti jas laužančias valstybes, kurios ir taip visiems yra gerai žino
mos. Sekantis Europos, JAV ir*------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Priešrinkiminis su važiavimas
Otavoje įvykęs federacinės li

beralų partijos suvažiavimas, 
paskutinis prieš parlamento rin
kimus, priėmė apie porą šimtų 
rezoliucijų. Suvažiavimo daly
viai atmetė senato reformos re
zoliuciją, pagal kurią senatan 
būtų ne skiriami, o renkami 104 
nariai visose provincijose. Dėl 
šios rezoliucijos atmetimo viešą 
protestą specialioje spaudos 
konferencijoje pareiškė libera
lai iš vakarinių Kanados provin
cijų. Kvebeko liberalams nepa
tiko daugiakultūriškumo pabrė
žimas. Pasisakyta ir už Kanados 
konstitucijos reformą, bet jos 
gairės nebuvo išryškintos. Pa
ties premjero P. E. Trudeau pa
reiškimai visiems priminė artė
jančius parlamento rinkimus. 
Liberalų partiją jis žadėjo ves
ti radikaliu politinio kelio vidu
riu, kalbėjo apie gerus laikus, 
Kanadai pranašavo šviesią atei
tį.

Plojimų banga buvo sutiktas 
liberalų suvažiaviman atėjęs 
Francis Fox, prieš keturias sa
vaites pasitraukęs iš kalėjimų ir 
raitosios policijos ministerio 
pareigų, kai anoniminiu laišku 
buvo atskleista jo afera su ište

kėjusia moterimi, abortas ligo
ninėje, jos vyro parašo suklas
tojimas ligoninės dokumente. 
Ontario teisingumo min. R. Mc
Murtry, ištyręs šį incidentą, at
sisakė kriminalinės bylos iškė
limo. Pasak jo, F. Fox pakanka
mai nubaudė save, viešai prisi
pažindamas federaciniame par
lamente. Liberalų parodytas en
tuziazmas įtaigoja, kad jam 
greičiausiai ir vėl bus paskirta 
kuri nors ministerija. Prieš to
kią mintį pasisakė du Toronto 
dienraščiai — “The Globe and 
Mail” ir “The Toronto Sun”. Jų 
išvada — F. Fox neturėtų būti 
sutinkamas kaip savotiškos did
vyris, nes jis sulaužė VII Dievo 
įsakymą ir, būdamas advokatu, 
pasirašė kito žmogaus pavardę 
ant ligoninės dokumento. Jo 
prisipažinimas federaciniame 
parlamente buvęs pavėluotas, 
padarytas tik tada, kai šį inci
dentą atskleidė anoniminis vie
nos moters laiškas premjerui P. 
E. Trudeau. Panašios nuomonės 
yra ir didžioji skaitytojų daugu
ma visuose trijuose Toronto 
dienraščiuose.

Numatomas 1978-79 m. Kana-
(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto gintarietės grakščiai šoka Vasario 16 minėjime Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžians

Kratos, tardymai, suėmimai
Išėjo 30-tas "LKB Kronikos" numeris, kuriame rašoma apie kratas pas V. Petkų, A. Masilionį, 
A. Terleckų, J. Sasnauskų, J. Volungevičių ir kt. Štai ištrauka iš minėtojo pogrindžio leidinio

1977 m. rugpjūčio 23, antra
dienį, 15 vai., Saugumo komite
to vyr. tardytojas mjr. Pilei is su 
operatyvininku mjr. Trakimu 
Vilniaus mieste autobusų stoty
je sulaikė Viktorą Petkų ir kar
tu su juo buvusį Algį Masilionį. 
Saugumiečiai pateikė V. Petkui 
orderį kratai jo bute (Komjauni
mo 36 bt. 8) ir čia pat pareikala
vo sėstis į laukusią automašiną. 
V. Petkus sėstis į mašiną atsi
sakė ir į savo butą ėjo pėsčio
mis, lydimas saugumiečių. Kar
tu ėjo ir A. Masilionis. V. Pet
kaus bute buvo padaryta krata; 
taip pat buvo iškratytas jis pats 
ir A. Masilionis. Į kratos proto
kolą V. Petkus įrašė protestą, 
kad A. Masilionis iškratytas sa
vavališkai, neturint tam orde
rio.

Kratos metu buvo paimta: 
portatyvinė rašomoji mašinėlė, 
o iš portfelio, kurį V. Petkus tu
rėjo su savimi autobusų stotyje, 
išimta: leidinio “Dievas ir Tė
vynė” 4 numeriai; “Lietuvos 
kultūros archyvas”; mašinraštis 
“Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeni
nė grupė, dokumentai nr. 3, 4 
... iki 12”; Nikluso Marto pa
reiškimas Lietuvos grupei rusų 
ir estų kalbomis; “Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautinio judė
jimo Vyriausiojo komiteto su
darymo aktas” — 3 egz. lietuvių 
kalba ir po 1 egz. rusų, latvių ir 
estų kalbomis; rankraštis latvių 
kalba su Kalninšo parašu; Vi
duklės klebono pareiškimo Kau
no arkivyskupijos valdytojui ko
pija, o taip pat A. Šeškevičiaus 
laiškai — 63 lapai.

Krata tęsėsi iki 18 vai. Po 
kratos V. Petkų ir A. Masilionį 
išvežė į Saugumą. A. Masilionis 
netrukus buvo paleistas, o V. 
Petkus nebegrįžo.

* * *
Tą pačią dieną ir tuo pat lai

ku (15 vai.) į Antano Terlecko 
namus Vilniuje, Nemenčinės pi. 
nr. 68, atėjo nepažįstamas vyras. 
Jis labai apgailestavo sužinojęs, 

kad jo “draugo Antano” nėra 
namie. Buvusi namuose A. Ter
lecko uošvė paaiškino, kad An
tanas greitai negrįš, ir svečias 
išėjo. Bet neilgam. Staiga, po 
kelių minučių namus užplūdo 
apie 15 čekistų. A. Terlecko uoš
vei ir dukrai jie parodė nutari
mą padaryti namuose kratą ir 
čia pat pradėjo savo darbą.

Krata A. Terlecko namuose 
truko dvi dienas. Vadovavo — 
Saugumo komiteto skyriaus vir
šininkas papik. Cesnavičius. 
Formaliai kratą vedė kpt. Dan
galas, vyr. tardytojo mjr. Pile- 
lio pavedimu. Dar dalyvavo sau
gumiečiai mjr. Kalakauskas, 
kpt. Tušas, Čekenis ir kt.

Pirmą dieną krata vyko iki 
23 vai. Kratos metu į namus 
parėjo ir A. Terleckas. Saugu
miečiai jį tuoj pat iškratė ir, 
nieko neradę, liepė sėstis kam
baryje ant kėdės. Tačiau Terlec
kas pareiškė, kad jis savo bute 
esąs šeimininkas, ir atsisakė sės
tis jam nurodytoje vietoje; kra
tos metu jis vaikščiojo po savo 
butą.

Kratai vykstant (pirmą kra
tos dieną) į A. Terlecko namus 
užėjo Juozas Tumelis, dirbantis 
Knygų Rūmuose. Saugumiečiai 
jį taip pat iškratė. Nors nieko 
nerado, tačiau sulaikę pasodino 
kambaryje ir kelias valandas iš
laikė, klausinėdami jį apie ap
silankymo tikslą, apie ryšius su 
A. Terlecku ir bardami už tai, 
kad palaiko santykius su tokiu 
“antiiarybininku”.

Kratos metu prie Terlecko 
namo atėjo dar vienas vaikinas 
ir pro langą pasiteiravo A. Ter
lecko žmonos, kur jų sūnus. Vos 
Terleckienė spėjo jam atsakyti, 
kad sūnaus nėra ir nebus, atėju
sį sugriebė saugumiečiai ir įsi
tempė į vidų. Vaikinas atsisakė 
pasakyti savo pavardę ir taip 
pat buvo pasodintas kambary
je. Šalia jo atsisėdo saugumie
tis. Kiek pasėdėjus, vaikinas 
staiga šoko pro duris laukan ir 
pabėgo į mišką. Saugumiečiai 

griebėsi tardyti Terleckų šei
mos narius, tačiau pabėgusio 
niekas nežinojo.

23 vai. nakties krata buvo nu
traukta. Naktį namuose liko bu
dėti trys saugumiečiai, o A. Ter
leckas buvo sulaikytas ir išvež
tas į Saugumą. Išvežamas, ne
paisydamas saugumiečių drau
dimo, atsisveikino su savo šei
ma, persižegnojo prieš kabantį 
ant sienos kryžių, garsiai papra
šė Dievą, kad jam suteiktų stip
rybės, įsakė vaikams mylėti Lie
tuvą ir laukti jo, nes jis vistiek 
dar sugrįšiąs.

Sekančią dieną (rugpjūčio 
24) 9 vai. ryto krata vėl buvo 
tęsiama toliau. Krata vyko be 
A. Terlecko ir buvo baigta 16 
vai. Per dvi dienas iškratytas 
butas, visi lauko sandėliukai, 
malkinė, iškasinėtas sodas ir 
miškas aplink namus. Sandėliu
ke, be to, dar buvo atplėštos 
grindys ir iškasinėta žemė po 
grindimis.

Iš lauko į butą kratytojai at
nešė daug paketų su įvairia li
teratūra, sakydami, kad juos ra
do sandėliukuose bei užkastus 
sode. A. Terleckas pareiškė, 
kad jis prisiima atsakomybę tik 
už tą medžiagą ir tuos daiktus, 
kurie rasti jo bute. Visa kita, 
kas atnešta iš lauko, yra ne jo 
ir jis apie tai nieko nežinąs. 
Darže, sode ar miške užkasti ar 
padėti kokius nors paketus gali 
betkas, neišskiriant ir pačių 
saugumiečių, kurie jau seniai 
ant jo “griežia dantį” ir nesykį 
grasino jį “sudoroti”. Taip pat 
ir į lauko sandėliukus gali įeiti 
kas nori, nes jie nerakinami, o 
šunį kažkas neseniai nunuodijo.

A. Terlecko bute rasta: rašo
moji mašinėlė, jo paties pareiš
kimų, adresuotų Podgornui ir 
Andropovui, nuorašai; kun. P. 
Račiūno pareiškimo Šakių rajo
no vykdomajam komitetui nuo
rašas; Siniavskio telefono nume
ris Paryžiuje ir keletas adresų.

Iš lauko buvo atnešta kita ra-
(Nukelta j 2-rą psl.)

Kanados diplomatų susitikimas 
Helsinkio susitarimų klausimais 
įvyks 1980 m. Madride. Bene 
didžiausią rūpestį Sovietų Są
jungai atnešė Helsinkyje pada
rytas įsipareigojimas netrukdy
ti valstybinio radijo laidų. So
vietų Sąjungos piliečius dabar 
be jokių trukdymų pasiekia 
“Amerikos bals o”, Britanijos 
BBC ir V. Vokiteijos “Deutsche 
Welle” transliacijos rusų kalba. 
Šios radijo stotys dažnai puola
mos sovietų spaudoje, stengian
tis nuvertinti jų žinias. “Deut
sche Welle” laidos netgi vadina
mos J. Goebbelso propagandos 
tęsiniu. Kritikos yra susilaukęs 
ir Švedijos radijas. Visomis ga
limomis priemonėmis trukdo
mos amerikiečių radijo stotys 
Muenchene — “Laisvės radijas” 
ir “Laisvosios Europos radijas”. 
Pirmasis savo laidas daugiausia 
skiria Sovietų Sąjungai, antra
sis — jos satelitinėms valsty
bėms. Olimpinis Sovietų Sąjun
gos komitetas netgi atsisakė šių 
radijo stočių atstovus įsileisti į 
Maskvoj įvyksiančią olimpiadą.

Pasirašė sutartį
Rodezijos premjeras L Smith- 

as pasirašė sutartį su trimis 
negrų vadais — vysk. A. Muzo- 
rewa, kun. N. Sithole ir J. Chi- 
rau, pagal kurią šio krašto val
dymas nuo 1979 m. sausio 1 d. 
bus perduotas negrų daugumai. 
Ligi to laiko bus pravesti demo
kratiniai parlamento rinkimai, 
baltųjų mažumai užtikrinantys 
28 atstovų bloką šimto vietų 
parlamente. Sutarties įgyvendi
nimą gali sutrukdyti Patriotinio 
Fronto partizanai, vadovaujami 
J. Nkomo, apmokomi Angoloje 
ir Zambijoje. Juos remia įsitvir
tinimo Afrikoje siekianti Sovie
tų Sąjunga su Kuba. Sovietų 
spauda naująją sutartį jau pa
vadino rasistų sąmokslu, o Ku
ba partizanams pažadėjo visoke
riopą pagalbą. Jeigu sutartį pa
vyktų įgyvendinti, Sovietų Są
jungai būtų užkirstas kelias 
negrų partizanų dėka įkelti ko
ją Rodezijon Angolos pavyz
džiu.

Specialus dalinys
Kovai su lėktuvus grobian

čiais teroristais amerikiečiai 
formuoja specialų 200 vyrų da
linį, vadovaujamą pik. Ch. Beck- 
witho. Telkiami daugiausia 
Vietnamo karo veteranai, kurie 
buvo paruošti partizaniniam ka
rui ir iš kitų karių išsiskyrė sa
vo žaliomis beretėmis. Naujasis 
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dalinys bus tiesioginėje jungti
nio štabo vadovybėje. Jo įsteigi
mą paskatino panašaus V. Vo
kietijos dalinio operacija Soma- 
lijoje, išlaisvinusi arabų teroris
tų pagrobto lėktuvo įkaitus.

Padidino kainas
Valstybinio kainų komiteto 

pirm. N. Gluškovas Maskvoje 
paskelbė naują kainaraštį, ku
riuo dvigubai pabranginamas, 
benzinas. Vertinant doleriais, 
už galioną prasčiausio benzino 
tek- mokėti 83 centus, už galio
ną geriausio — $1.10. Pasak N. 
Gluškovo, tokio kainų padidini
mo reikalavo patys aumobilių 
savininkai, skųsdamiesi, kad 
benzinas esąs perpigus. Su nau
juoju kainaraščiu krautuvėse 
vėl atsirado kavos, už kurios sva
rą dabar reikės mokėti $12.73, 
kai tuo tarpu anksčiau jis tekai
navo $2.86. Kavos miltelių kai
na pašoko net keturis kartus ir 
pasiekė $39 už svarą. Šokoladas 
ir kakava pabrango ( aukso 
ir platinos papuošalai — 60%. 
Jungtuviniai aukso žiedai jauna
vedžiams dabar kainuoja $385. 
Šiai kainai sumažinti N. Gluško
vas kiekvienam jaunavedžiui 
pažadėjo po $49 pašalpą. Nežy
miai buvo papiginti kaikurie sin
tetinės medžiagos drabužiai, ma
ži šaldytuvai, nespalvotų laidų 
televizoriai. Vidutinis mėnesi
nis uždarbis Sovietų Sąjungoje 
pagal vidaus rinkoje išpūstą 
rublio kursą yra $221.

Naujas rekordas
Sovietų Sąjunga, neįstengusi 

savo kosmonautų nuleisti mėnu
lyje, rekordų siekia orbitoje ap
link žemės rutulį. Amerikiečiai 
astronautai G. Carr ir E. Gibson 
1973 m. erdvių laboratorijoje 
“Skylab-4” praleido 84 paras, 
vieną valandą ir 16 minučių, šį 
rekordą dabar pagerino sovietų 
kosmonautai J. Romanenka ir 
G. Grečka, “Saliut-6” labora
toriją pasiekę 1977 m. gruodžio 
11 d. Kadangi prie tos laborato- 
jos gali prisijungti du erdvėlai
viai, juos aplankė kosmonautai 
V. Džanibekovas ir O. Maskaro- 
vas, o praėjusią savaitę atskrido 
sovietų pik. A. Gubarevas ir če
ku kpt. V. Remekas^ Šis skrydis 
taip pat yra savotiškas rekordas, 
nes lig šiol žygius i erdves vyk
dė tik amerikiečiai ir sovietai. 
Sovietų Sąjungoje, be minėto 
čeko, skrydžiams -yra ruošiami 
du lenkai, du vokiečiai iš R. Vo
kietijos ir dar vienas čekoslova- 
kas.
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Girtaujanti tauta - neatspari
Okupuotos Lietuvos pogrindžio ''Aušra“ kreipiasi į dvasiškiją, 

inteligentus ir visą tautą

Gen. Lietuvos konsulo ir VLIKo surengtame Vasario 1G šventės priėmime. Iš kairės: gen. kons. A. Simutis su 
žmona, S. Kudirka, p. Valiūnienė, Ukrainos tremties prezidentas dr. M. Liwicki, VLIKo pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
ukrainiečių veikėja M. Dushnik, prezidentą atlydėjęs ukrainietis V. Salenko, Baltiečių Moterų Tarybos pirm. II. 
Ozolins. Dalyavavo ir daug kitų svečių Nuotr. L. Tamošaičio

Devynioliktame amžiuje tarp 
kitų Lietuvos naikinimo prie
monių, naudojamų carinės Ru
sijos, didelį vaidmenį vaidino 
alkoholis. Vien Kauno guberni
joje buvo išgerta 1,835,584 ki
birai degtinės per metus 
(“Mokslas ir Gyvenimas”, 1975, 
nr. 5). Tik kilnių asmenybių 
dėka, kurių priekyje stovėjo 
vysk. M. Valančius, 1858 m. gi
mė ir įsigalėjo blaivybė, sugrio
vusi tautos naikintojų kėslus ir 
sudariusi tvirtus pagrindus jos 
atgimimui.

Nors nuo to laiko prabėgo 
daug metų, tačiau ir vėl lietu
vių tauta, kaip ir kitos tarybi
nės tautos, skandinamos alko
holyje. “Tiek girtų niekur ne
mačiau” (“Tiesa”, 1976. III. 
11). Iš tikrųjų Lietuva dar nie
kados nematė tiek girtų, kiek 
jų šiandieną sutinkame besimo- 
’■’jačio jaunimo, mūsų inteli
gentijos ir visos liaudies tarpe.

Alkoholio sunaudojimas kas
met auga sparčiais tempais. 
Antai, 1940 m. vienas Lietuvos 
gyventojas per metus išgėrė 2,2 
litro degtinės, 1969 tas pats 
gyventojas išleido 111 rublių, 
1970 — 116 rublių, 1975 — 160 
rublių, o pernai Širvintų rajono 
vienas gyventojas išleido 180 
rublių. 1975 m. išgertą alkoho
lį, pavertus j degtinę, vienam 
gyventojui tektų apie 20 kg, o 
visai Lietuvai apie 60,000 to
nų arba 6 milijonai kibirų per 
metus. . •»..

1975 m. Švedijoje įvykęs tarp
tautinis medikų suvažiavimas 
konstatavo, kad kiekvienas, iš
geriantis per mėnesį apie 1000 
gramų alkoholio, reikalingas 
kruopštaus medicininio gydy
mo (“Švyturys”, 1975, nr. 23).

Remiantis minėtais autorite
tingais duomenimis, beveik vi
sa mūsų tauta gydytina! Iš šios 
katastrofiškos padėties neleng
va išeiti, bet iš jos išsivaduoti 
reikia nedelsiant, nes alkoholis 
visapusiškai ir labai smarkiai 
naikina asmenybę, tautą ir Baž
nyčią. šis naikinimas pasireiš
kia įvairiais būdais.

Pirmiausia — naikina fiziš
kai. Jo poveikyje gimsta fizi
niai ir protiniai degeneratai, 
paliegėliai ir invalidai. Piktnau- 
dojantieji alkoholį, sveikieji 
palaipsniui luošinami, padaro
mi nedarbingais, ligoniais, naš
ta šeimai ir visuomenei. Išge
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VLADUI OŽALUI

Lietuvoje mirus, broliui KAZIMIERUI ir jo šeimai 

gilia užuojautų reiškia —
L. G. Petersonai 
V. P. Šepečiai 
B. H. Smitai 
H. I. Bumeliai

riančio žmogaus kepenys su
trinka, nuolat perkrauta širdis 
atrofuojasi, smarkiai vystosi 
sklerozė, žmogų ištinka nervi
niai paralyžiai, infarktai ir ki
tokios organų traumos. O kiek 
alkoholio aukų nusineša įvai
rios autokatastrofos, traumos 
fabrikuose, gamyklose ir t.t.

Be fizinio naikinimo alkoho
lis dar labiau žlugdo žmogų 
dvasiškai. Mūsų girtoje visuo
menėje plinta muštynės, žudy
nės, chuliganizmas, išprievar
tavimai, venerinės ligos, šeimų 
skyrybos, vaikų žalojimas ir ki
tos nelaimės. Alkoholis doriau
sius žmones paverčia nusikaltė
liais. Jo poveikyje gimsta psi
chiškai nesveiki, silpnapročiai 
ir bepročiai vaikai. Besivysian
tys genijai dėl alkoholio žūsta 
neįvykdę Apvaizdos jiems skir
to tikslo. Girtuokliavimas pra
žudo ir sunaikina gražiausius 
įsitikinimus ir idealus. Nuo ne
atmenamų laikų alkoholis tar
nauja dirbančiųjų žiauriausiam 
išnaudojimui. Jo savikaina la
bai maža, o girtuoklis už jį ati
duoda visas santaupas. Faktiš
kai dabar vadinamoje tarybinė
je Lietuvoje dirbama tik dėl 
degtinės. Vien per 1975 m. ta
rybinė valdžia iš dirbančiųjų 
paėmė virš 500 milijonų rub
lių! Ir dabar valdžia ne tik kad 
nekovoja su girtuokliavimu, bet 
priešingai, už išpildytus alkoho
lio pardavimo planus moka pre
mijas. Jei ne pajamos už par
duodamą degtinę, tai vyriausy
bė neturėtų pinigų išmokėti at
lyginimus.

Paralyžuodamas pavergtųjų 
sąmonę, alkoholis atlieka pui
kią paslaugą savo šeiminin
kams, tautų asimiliuotojams ir 
jų žudikams. Dvasiškai suluo
šinti alkoholikai parduoda ne 
tik savo šeimas, tėvus ir moti
nas, bet ir net negimusią tautos 
ateitį.

Tad, brangus Broli Dvasiški, 
Inteligente ir Darbininke, ku
ris moki mylėti savo Tėvynę, 
kuris sugebi jos neapleisti pa
čiais tragiškiausiais momentais, 
išgirsk šį kvietimą ir pradėk 
kovą su alkoholizmu, kuris nai
kina mūsų tautą. Būk jos gelbė
tojas! Visi rikiuokimės į blaivi
ninkų gretas. Mūsų busimųjų 
kartų, mūsų Tėvynės labui bū
kime blaivūs ir tautiškai susi
pratę! Tėvynės mylėtojai

“Aušra” 1977 m. 5 nr.

Kratos, tardymai, suėmimai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šomoji mašinėlė, o atneštuose 
paketuose rasta: “LKB Kroni
kos” 6 numeriai, “Aušros” 2 nu
meriai, “Laisvės šauklio” 3 nu
meriai, fotojuosta su tekstu ru
sų kalba “Atviras laiškas ‘Lite- 
raturnaja gazeta’ redaktoriui 
Čakovskiui” ir “Marčenkos by
los dokumentai”, daug storų 
prirašytų sąsiuvinių su užrašais 
“Mintys dienoraščiui”, K. Ske- 
bėros prisiminimai 49-se sąsiu
viniuose (rankraštis) bei 28 laiš
kai, adresuoti K. Skebėrai, kny
gos “'Kovaliovo byla” (rusų kal
ba), išleistos 1976 m. Niujorke, 
90 fotografijų.

Iš paketų išimta taip pat visa 
eilė rašomąja mašinėle spaus
dintų straipsnių: “A. Sniečkaus 
nuopelnai Lietuvai”, “Kaip trė
mimą vaizduoja tarybinė litera
tūra”, “Ir toliau klastojama Lie
tuvos istorija”, “Mūsų uždavi
niai”, “Tragiško liūdesio die
nos”, “Kodėl girdoma Lietu
va?”, “P. Griškevičiaus pasiaiš
kinimas”, “Socialistinė revoliu
cija TSRS pasiuntinybėje Kau
ne”, “Lenkiškos mokyklos — 
Lietuvos rusinimo įrankis”, 
“Nugalėtojai neteisiami”, “At
lanto nugalėtojus minint”, “Do
rovė be religijos”, “Leiskite nu
šluostyti Jums ašaras arba A. 
Sniečkaus nuopelnai Lietuvai”, 
“1941 m. birželio sukilimas Lie
tuvoje”, “Prie Visagino ežero”, 
“Simo Kudirkos teismo proce
sas”, “Iš senovės į dabartį”, 
“Stalino aukos”, “Hitlerio au
kos Lietuvoje”, “KLB Kroni
kos” leidėjams — 17 lietuvių 
inteligentų 1975 m. rugpjūčio 4 
d.”, “Lenininė ‘Iskra’ Lietuvo
je”.

Kratos protokolą A. Terlec
kas ir jo duktė atsisakė pasira
šyti.

* * *
Tuo pačiu laiku (rugpjūčio 23 

d., 15 vai.) pradėta krata ir Ju
liaus Sasnausko bute Vilniuje, 
Garelio 15 bt. 15. Kratą darė 
vyr. tardytojo mjr. Pilelio pa
vedimu ypatingai svarbių bylų 
vyr. tardytojas papik. Maslaus- 
kis. Prieš pat kratą čia taip pat 
pasirodė nepažįstamas vaikinas, 
kuris pasiteiravo J. Sasnausko 
motinos, kur yra “jo mokslo 
draugas Julius”. Motinai atsa
kius, kad Julius yra mieste su 
reikalais, nepažįstamasis išėjo, 
ir tuojau užgriuvo čekistai.

Kratos metu paimta: Antano 
Suraučiaus autobiografijos frag
mentai (iš Lenkijos lietuvių gy
venimo); Eduardo Kuznecovo 
knyga “Dienoraščiai” rusų kal
ba, išleista Paryžiuje; Andrie
jaus Sacharovo “Apie šalį ir pa
saulį” rusų kalba, išleista Niu
jorke; A. Sacharovo laiškas No
belio komiteto nariams rusų kal
ba; O. Lukauskaitės - Poškienės 
rankraščio keletas lapų; Kazio 
Bradūno eilėraštis “Sibiro ka
pinės”; A. Vienuolio - Žukausko 
1957 m. kalba dėl paleistų poli
tinių kalinių sugrąžinimo; laiškas 
“Tiesos” redakcijai (į Balkevi
čiaus 1976 m. rugpjūčio mėn. 
straipsnius); žurnalas “Aidai”, 
1975 m. nr. 2, išleistas Niujor
ke; prašymas Vilniaus m. liau
dies švietimo skyriui dėl paša
lintų iš A. Vienuolio vid. mo
kyklos XI klasės moksleivių — 
V. Bogušo, A. Tučkaus, A. Ma- 
silionio ir J. Sasnausko sugrą
žinimo su XIa klasės 31 moks
leivio parašais; 135 atvirukai 
su Vyčio ženklu ir užrašu: “Kas 
bus, kas nebus, bet Lietuva ne
pražus”; penkios naudotos rašo
mosios mašinėlės juostelės; ra
šinių “Gerbiami ponai ateistai”, 
“Sekame komunistų pavyzdžiu”, 
“Rusai primetė mums klasių ko
vą” rankraščiai ir straipsnis 
“Lenkiškos mokyklos — Lietu
vos rusinimo įrankis”.

Kratos metu atėjęs Juliaus 

Sasnausko draugas buvo taip 
pat iškrėstas, bet pas jį nieko 
nerado. Baigiantis kratai, į na
mus grįžo Julius Sasnauskas. 
Saugumiečiai jį norėjo iškraty
ti, bet jis užprotestavo, pareikš
damas, kad nutarime daryti kra
tą nurodytas tik “butas ir rū
sys”. Jis gi nesąs nei butas, nei 
rūsys. Tuomet čekistai jį nusi
vežė į Saugumą, išrašė nutari
mą daryti asmens kratą ir jį iš
krėtė. Į Sasnausko pastabą, kad 
šiame nutarime nėra prokuroro 
sankcijos, tardytojas atsakė, jog 
įstatymai leidžia daryti kratą ir 
be prokuroro sankcijos, tik per 
24 vai. apie tai turi jam būti 
pranešta. Jie taip ir padarysią. 
Asmens kratos metu pas J. Sas
nauską nieko nerasta, ir jis bu
vo paleistas.

* * *
Areštavus Vilniaus autobusų 

stotyje V. Petkų ir A. Masilio- 
nį, ten dar buvo sulaikytas J. 
Volungevičius. Kadangi jis nesi
leido iškrečiamas, tai buvo nu
vežtas į Saugumą, ten iškrėstas 
ir, nieko neradus, paleistas. Jo
kio dokumento, leidžiančio da
ryti kratą, jam nepateikta. J. 
Volungevičius dėl to parašė pro
testą Lietuvos respublikos pro
kurorui. Paleistą J. Volungevičių 
gatvėje įžūliai sekė du vyrai. Jis 
kreipėsi pagalbos?*) milicininką, 
prašydamas apsaugoti jį nuo ne
žinomų “globėjų”, kurie, ko ge
ro, norį jį apiplėšti. Milicinin
kas priėjęs pareikalavo iš sek
lių dokumentų, bet, pamatęs do
kumentus, tuoj pat pasitraukė, 
atsiprašinėdamas, kad įsikišo ne 
į savo reikalą.

* * *
Turimomis žiniomis, tą pačią 

dieną (rugpjūčio 23) padaryta 
krata Rygoje latvio Caličio bu
te. Krata pradėta 18 vai. Ras
tas “Estijos, Latvijos ir Lietu
vos tautinio judėjimo Vyriau
siojo komiteto sudarymo aktas” 
latvių kalba, rašytas V. Kalnin- 
šo ranka. V. Kalninšas tą pačią 
dieną buvo sulaikytas Rygos ge
ležinkelio stotyje. Tardomas jis 
pareiškė, kad šį dokumentą jis 
išvertė į latvių kalbą iš rusų 
kalbos V. 'Petkaus prašymu, 
kuomet šis neseniai lankėsi Ry
goje (V. Kalninšas — buvęs Ry
gos universitete rusų kalbos 
dėstytojas, už politinę veiklą 
teistas 12 metų laisvės atėmimo. 
Visus 12 metų praleido Mordo
vijos lageriuose. Dabar gyvena 
Rygoje).
Tą pačią dieną Estijoje, taip 

pat geležinkelio stotyje, buvo 
sulaikytas Niklusas Martas. Po 
keleto valandų jis buvo paleis
tas. čia tenka pastebėti, jog vi
sose šiose kratose, įskaitant kra
tas Rygoje, pagrindu buvo nu
rodoma B. Gajausko byla.

* * *
Antanas Terlcekas Vilniaus 

Saugume buvo išlaikytas 3 pa
ras. Tardė vyr. tardytojas mjr. 
Rimkus. A. Terleckas buvo nu
vestas ir pas Saugumo komiteto 
pirmininko pavaduotoją gen. 
Vaigauską. Saugumiečiai kalti
no Terlecką tuo, kad jis prieš 
metus, būdamas Rygoje, agitavo 
latvius ir estus sukurti bendrą 
Pabaltijo išlaisvinimo komitetą. 
Taip pat kaltino, kad jis leidžiąs 
leidinį “Laisvės šauklys”. Be to, 
reikalavo parodymų apie kratos 
metu rastą medžiagą. A. Terlec
kas atsisakė duoti betkokius pa
rodymus.

Saugumiečiai savo ruožtu pa
siūlė A. Terleckui, kad jie ne- 
kelsią jam bylos, jeigu jis duos 
pasižadėjimą daugiau nebekovo
ti prieš tarybų valdžią. Terlec
kas atsakė, kad jis negalįs duoti 
tokio pasižadėjimo, nes jis nie
kada nekovojęs prieš tarybų 
santvarką. Jis tik protestavo ir 
kovojo su tais, kurie jį perse

kioja. Pirmiausia jį persekioja 
Saugumas. Dėlto jis negalįs 
gauti darbo, nors yra du kartus 
baigęs valstybinį Vilniaus uni
versitetą (ekonomikos fakultetą 
iki teismo, o istorijos fak. — 
grįžęs iš lagerio). Tegul tik Sau
gumas nustoja jį persekioti, ir 
jis nieko daugiau nenorįs. Jam 
patinka Lietuvos istorijos moks
las ir jis su malonumu raustus! 
archyvuose. Deja, tai neįgyven
dinama. Jis negalėjo dirbti net 
operos teatre šveicoriumi (už
sieniečių gastrolių metu jam 
buvo neleidžiama net rodytis 
teatro rūmuose), o paskutiniu 
metu jis dirbo krovėju kino stu
dijos sandėliuose.

Saugumiečiai atsakę, kad dar
bų jie neskirstą, tačiau pareiš
kė, kad dirbti jam netrukdys, 
jeigu jis raštu atsisakys kovoti 
prieš tarybų valdžią. Terleckas 
pareiškė, kad jis galįs parašyti 
tik tą patį, ką jis jau rašęs savo 
laiške Podgornui, t.y. kad jis 
prieš tarybų santvarką nekovo
ja. Čekistai galų gale sutiko. Iš 
savo pusės A. Terleckas dar įra
šė, kad duoti betkokius parody
mus dėl rastos kratos metu me
džiagos atsisako. Po to A. Ter
leckas buvo paleistas.

Kitą dieną po kratos pas A. 
Terlecką į Vilniaus Saugumo 
komitetą buvo iškviesta jo žmo
na, duktė ir uošvė. Jas tardė 
apie asmenis, kurie lankosi jų 
bute, apie A. Terlecko santykius 
su V. Petkum, kas dalyvavo su
sitikime su “Financial Times” 
korespondentu, su JAV pasiun
tinybės Maskvoje sekretoriumi, 
ką jos gali pasakyti apie kratos 
metu rastą medžiagą ir ypač 
apie rastas rašomąsias mašinė
les. Visos apklausos parodė, kad 
nežino asmenų, su kuriais A. 
Terleckas palaiko santykius, ir 
negalį nurodyti, kas pas jį at
eina.

A. Terlecką, grįžusį į namus, 
dar keletą kartų buvo išsikvietę 
į Saugumą “atlikti formalumų 
bylai nutraukti”. Iš jo vėl reika
lavo paaiškinimų dėl rastos me
džiagos. A. Terleckui atsisakius 
duoti parodymus ir pareiškus, 
kad į Saugumą jis daugiau ne
beateisiąs, paliko ramybėje. Ta
čiau į darbą pagal istoriko spe
cialybę jo niekur nepriėmė. 
Šiuo metu jis dirba krovėju ki
no studijos sandėlyje.

* * *
Julius Sasnauskas po kratos 

jo bute buvo keletą dienų šau
kiamas į Saugumą. Tardė opera
tyvininkai. Reikalavo prisipa
žinti, kad jis spausdino rašomą
ja mašinėle įvairius straipsnius 
A. Terlecko ir V. Petkaus pra
šymu, įtikinėjo, kad šiedu jau 
viską prisipažinę. V. Petkų va
dino “homoseksualistu” ir kad 
jam už tai būsiąs teismas. Taip 
pat reikalavo parodymų dėl ras
tos kratos metu medžiagos. J. 
Sasnauskas paaiškino, kad kra
tos orderyje buvo nurodyta B. 
Gajausko byla, kurio jis nepa
žįsta ir nieko apie jį nežino, to
dėl ir jokių parodymų, liečian
čių B. Gajausko bylą, negalįs 
duoti.

Padėka
Mūsų vyrui ir broliui 

a+a Telesforui Valiui
mirus, visiems, pareiškusiems žodžiu ar raštu užuojautą 
ir tarusiems suraminimo žodį sunkioje mūsų gyvenimo 
valandoje, sakome nuoširdų ačiū.

Dėkojame: Tėvams pranciškonams už maldas lai
dotuvių namuose, iškilmingų apeigų metu šventovėje 
ir palydint j amžino poilsio vietą; solistams V. Verikai- 
čiui, A. Simanavičiui ir muzikui J. Govėdui.

Dėkojame: karsto nešėjams — dailininkams V. 
Vizgirdai, A. Tamošaičiui, R. Viesului, A. Dargiui, J. 
Bakiui, J. Račkui ir K. Lukošiui; visiems užprašiusiems 
šv. Mišias, atsiuntusiems gėles ir aukojusiems labdarai, 
pagerbiant Velionies atminimą.

Reiškiame gilią padėką: visuomeninio pobūdžio at
sisveikinimo vakaro rengėjams, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės ir organizacijų atstovams, ypač Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui ir Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, atsisveikinimo 
metu pasakiusiems kalbas — generaliniam Lietuvos 
konsului dr. J. Žmuidzinui, Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkui ir "Aidų” redakcijos nariui kun. L. And- 
riekui, "Tėviškės Žiburių" redaktoriui kun. dr. Pr. Gai
dai, KLB krašto valdybos atstovui P. Šturmui, KLB To
ronto apylinkės valdybos pirmininkui A. Juzukoniui, 
lietuvių dailininkų atstovui dail. V. Vizgirdai, kanadie
čių dailininkų atstovui dail. J. Račkui, Toronto Lietuvių 
Namų pirmininkui J. Strazdui ir ŠALFASS pirmininkui 
Pr. Berneckui. Dėkojame garbės sargybą ėjusiems šau
liams, skautams ir viliems dalyviams, kurie gausiu atsi
lankymu pareiškė paskutinę pagarbą Velioniui. Taip pat 
dėkojame Vyt. Macui už nuotraukas.

Esame labai dėkingos draugams ir artimiesiems už 
nuoširdumą bei pagalbą laidotuvių metu ir už ypatin
gą dėmesį mums ir Velioniui paskutinėse jo gyvenimo 
valandose.

Liūdinti žmona Aldona ir
sesuo Valerija Čepaitienė su šeima

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

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

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563
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Lietuvoje mirus, dukroms, sūnums ir jų šeimoms 

-reiškiame gilių užuojautų bei kartu liūdime —

Kaimynai ir jaunystės draugai:
Jonas Markevičius,
Marija Petrauskas-Urnežienė ir šeimos

Santa Monica, Calif.
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Pražūtį lemia tik ištižimas
Lietuvos atstovo Vinco Balicko kalba, pasakyta 1978 m. vasario 18 d. Britanijos Londone

Ginčas dėl Kristaus kančios vaidinimo
Kas svarbiau Oberammergau miesteliui — reformuotas ar nereformuotas Kristaus kančios vaidinimas?

DR. JONAS GRINIUS

Retas šviesesnis žmogus nėra 
girdėjęs apie Vokietijos Ober
ammergau, kur vyksta Kristaus 
kančių vaidinimai. Juos kas de
šimti metai vasarą atlieka to 
Bavarijos (5.000 galvų) mieste
lio gyventojai kaip savo senolių 
įžadus, susietus su 1634 metų 
maru. Šių vaidinimų, išgarsė
jusiu visame pasauly, artimiau
sia data yra 1980 m. vasara. Ka
dangi lig šios sukakties beliko 
apie pusantrų metų, supranta
me, kad Oberammergau gyven
tojams — seniems, jauniems ir 
net vaikams — svarbu žinoti, 
koki tekstą jiems reikės išmok
ti.

Šitokio klausimo nebūtų kilę 
anksčiau: miestelio savivaldy
bės taryba būtų pasakiusi, kad 
bus vaidinama ta pati Kristaus 
kančių misterija, kuri buvo 
kartojama kas dešimtmetis nuo 
1860 m. Bet per 1970 m. vasa
ros vaidinimus iškilo priekaiš
tai, pagal kuriuos Oberammer
gau misterijų dabartinis teks
tas esąs pasenęs, nebeatitinkąs 
naujausios teologinės minties, 
nes jame esą antisemitizmo. Ši
tą tendenciją ypač prikišo Ba
varijos Izraelitų Bendruome
nės pirmininkas, kritikuoda
mas Muencheno kardinolą 
Doepfnerį, kuris dalyvavo Kris
taus kančių atidaryme 1970 m. 
Dėl žydų nepasitenkinimo arba 
gal dėl jų specialiai suorgani
zuotos akcijos tada trumpu lai
ku buvo atsakyta 70.000 vaidi
nimo bilietų, rezervuotų turis
tams iš JAV. Suprantama, kad 
šitokią plačią reakciją labiau
siai pajuto Oberammergau 
miestelio gyventojai. Tada ir 
Muencheno vyskupas patarė 
sušvelninti misterijoje kaiku- 
rias vietas, kurios gali būti su
prastos antisemitiškai. Netru
kus kiti Kančių vaidinimu suin
teresuoti asmenys pasiūlė visai 
atsisakyti lig šiol vaidintos mis
terijos teksto, kuri kadaise bu
vo parašęs kunigas Aloyzas 
Daisenbergeris, jo vietoje pa
rašyti naują misteriją arba su
grįžti prie dar senesnio, pa
ruošto vienuolio Ferdinando 
Rosnerio teksto, kuris buvo vai
dinamas 1750 — 1860 m.

Kompetetingiems šalininkams 
pasisakius už F. Rosnerio mis
teriją, kurioje vaizduojama ne 
vien Kristaus kančia, bet taip 
pat gėrio ir blogio rungtynės 
pasauly apskritai, greit pasiro
dė, kad Rosnerio kūrinys turis
tiniams mūsų laikams netinka, 
nes jį reiktų vaidinti per tris 
dienas. Prieš porą šimtų metų, 
kai Kančių vaidinimai tebuvo 
Oberammergau gyventojų įža
dai, jie tris dienas ir trukdavo. 
Todėl dabar iš deklamuojamo 
ir giedamo 9.000 eilučių Ros
nerio misterijos teksto mūsų 
dienu teatro žinovai paliko tik 
trečdalį, kad būtų galima jį su
vaidinti vieną dieną per pen
kias valandas. Pasirodė, jog 
Rosnerio' misterijoje Kristaus 
teismo pas Pilotą scena, dėl ku
rios žydai labiausiai jaudinosi, 
teologiškai taip pat geriau iš
spręsta, negu ligšioliniame Al. 
Daisenbergerio tekste. Būtent, 
po tos scenos, kurioje žydai 
šaukia Pilotui “Nukryžiuot jį! 
Prie kryžiaus!”, choras turi gie
doti: “Nesakyk, kad žydai ten 
išdavė savąjį vyrą. Mes visi gan 
dažnai šitaip esam padarę”.

* * *
Šitaip sklandžiai, kaip atrodė, 

vaidinsimos misterijos teksto 
klausimas buvo išsisprendęs. 
Jam taip pat pritarė Oberam
mergau miestelio tarybos dau
guma. Tačiau niekas tikrai ne

žinojo, kaip ta labai sutrumpin
ta Rosnerio misterija atrodys 
scenoje, kurioje vaidins ir gie
dos parinkti miestelio gyvento
jai. Todėl prieš galutinį spren
dimą reikėjo sutrumpintą Ros
nerio kūrinį išmėginti “tikro
vėje”. t.y. suvaidinti scenoje, 
pirmiau ji išmokus ir susirepe- 
tavus. šitam dideliam darbui 
—- bandomajam vaidinimui — 
Oberammergau miestelio tary
ba ryžosi paskirti pusę milijo
no markių. Parinkti gyventojai 
išmoko žodžius ir giesmes, susi- 
repetavo ir 1977 m. rugpjūčio 
mėnesi visą misteriją suvaidi
no kelis kartus. Šitaip ją galėjo 
pamatyti visi miestelio gyven
tojai ir kviestiniai svečiai, kurie 
kaip religiniai, teatriniai ir mu
zikiniai žinovai buvo pajėgūs 
patarti. Šitų neva ekspertų di
džioji dauguma manė, kad atei
nantiems 1980 m. Kančių vaidi
nimams geriau tiktų sutrum
pinta Rosnerio misterija, negu 
ligšiolinis tekstas, šitokios pat 
nuomonės buvo ir religiniai au
toritetai. 

* * *
Tačiau toli gražu netaip gal

vojo Oberammergau miestelio 
gyventojai. Netrukus jie surin
ko 1.800 parašų, reikalaudami, 
kad visi pilnamečiai miestelio 
gyventojai nuspręstu balsavi
mu, katra misterija — Rosne
rio arba Daisenbergerio — 
jiems atrodo tinkamesnė, šitokį 
plebiscitą miestelio taryba at
metė, bet sutiko atsižvelgti į 
gyventojų nuomonę, kai bus at
liekamas galutinis sprendimas 
dėl 1980 m. vaidinimų progra
mos. Tačiau Al. Daisenbergerio 
(lig šiol vaidintos) misterijos 
šalininkai nenurimo tol, kol su
svyravo Oberammergau mieste
lio taryba. Pagaliau ji leido pa
sisakyti visiems gyventojams, 
sukakusiems 16 metų. Be to, ji 
pavedė sociologams paruošti an
ketą su 11 klausimų.

Dėlto pradėjo jaudintis Ros
nerio reformuotos misterijos 
šalininkai, kurie jau buvo be
veik tikri, kad 1980 m. Kančių 
vaidinimai vyks pagal jų skonį. 
Jie išspausdino ir gyventojams 
išdalijo lapelius, kuriuose pa
tarė atsakyti tik į du anketos 
klausimus — kas “už” ir kas 
“prieš” reformuotą vaidinimą.

Oberammergau miestelio bal
savimai pagal anketos klausi
mus įvyko 1977 m. gruodžio 
mėnesį, ketvirtą advento sek
madienį. Tada paaiškėjo, kad 
gyventojų dauguma paklausė 
kvietimo boikotuoti pašalinius 
anketos klausimu. Atsakydami 
į du pagrindinius klausimus, jie 
pareiškė, kad jiems labiau pa
tinka ligšiolinė (Daisenbergerio) 
misterija negu Rosnerio. šitaip 
pasisakius miestelio daugumai, 
jo tarybai pasidarė nebesmagu 
palaikyti reformistinį “eksper
tu” projektą. Tuo tarpu refor
mos priešininkai neketina nu
sileisti. Galutinai atsigriebti jie 
žada per savivaldybių rinkimus, 
kurie įvyks š.m. kovo mėnesį. 
Jie šiems rinkimams iš 9 sąrašų 
penkiuose sąrašuose išstatė 
kandidatus, kurie išrinkti tary
boje pasisakys prieš reformisti- 
nę misteriją. Ar jie gaus atsto
vu daugumą, dabar neaišku, 
nes Oberammergau savivaldybė 
tarp savo rūpesčių turi nevieną 
Kančių misterijos klausimą. 
Tačiau įdomu tai, kad šio Ba
varijos miestelio gyventojai per 
savo savivaldybės rinkimus yra 
pasiryžę išspręsti religinių, mo
ralinių, draminių ir muzikinių 
klausimų išraišką. Tai retas vie
šojo gyvenimo atvejis.

* * *
Bet jeigu Oberammergau gy

ventojai nuspręstų pasilikti prie 

nereformuotos Kančių misteri
jos teksto, ar juos reiktų ap
šaukti juodnugariais atsilikė- 
lias? Ne. Nors šias eilutes ra
šąs nėra matęs sutrumpinto 
Rosnerio kūrinio, tačiau jis ga
li pasakyti, kad lig šiol vaidinta 
Daisenbergerio Kristaus kančių 
misterija nėra bloga. Joje nėra 
nieko išgalvoto, ko nebūtų 
Evangelijose. Argi jose nepasa- 
kojama, kad žydų vyresnieji ir 
ju kunigai Piloto laikais buvo 
prieš Jėzų, stengdamiesi jo 
mintis išversti į piktažodžiavi- 
mus prieš Dievą ir dėlto Jėzų 
nubausti mirtimi? Žydų vadų 
išdavystė ypač pasirodė Piloto 
teisme, kur jie verčiau sutiko, 
kad Pilotas į laisvę paleistų 
žmbgžudį Barabą, bet atiduotų 
nukryžiuoti Jėzų. Visa tai ir 
vaizduoja ligšiolinė (Daisenber
gerio) misterija. Tiesa, joje ši 
Piloto teismo scena yra pati 
dramiškiausia, labiausiai įtemp
ta, po jos einą paveikslai, kaip 
Kristaus kryžiaus nešimas, nu
kryžiavimas ir prisikėlimas ne- 
besužadina tokios stiprios dra
minės įtampos, kaip Piloto teis
mas. Bet ar dėl nemalonios pra
eities žydams reiktų silpninti 
šią draminę sceną, jeigu joje 
atvaizduojama tiesa? Nors mes 
visi neretai "išduodame Jėzų, ta

Dailininko Prano Domšaičio kūrinys “Nukryžiavimas”, vienas iš triptiko 
“Bėgimas Egiptan”. Jis įdėtas ir monografijoje, išleistoje Pietų Afrikoje

Lietuviai Britanijos Londone
Vasario 16 d. Lietuvių Namuose 

buvo suruoštas priėmimas kitatau
čiams lietuvių draugams. Priėmimo 
metu pasakė kalbą britų parlamen
to narys Davison-Biggs. Vasario 18 
d. Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 60-metis paminėtas Lon
dono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje. Minėjime pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos atstovas D. 
Britanijai V. Balickas. Be to, kalbė
jo mons. Kl. Razminas iš Romos, 
skautė Daina Traškaitė, ką tik grį
žusi iš skautų sąskrydžio Australi
joje.

Meninę programą pradėjo tauti
nių šokių grupės “Lietuva” jauniai 
šokiais, dainomis ir deklamacijomis. 
Po jų pasirodė veteranai, kurie da
lyvavo tautinių šokių šventėje Či
kagoje. Eilėraščius deklamavo P. 
Mašalaitis.

Londono lietuvių choras, vadovau
jamas Justo černio, atliko vokalinę 
dalį. Choro vedėjas padainavo solo 
dainų, pasirodė choro duetai — J. 
Alkis ir J. Vikanis, oktetas ir miš

čiau ar žydai geresni už mus? 
Ar jų daugelio rabinų pažiūra 
į Jėzų dabar žymiai skiriasi nuo 
rabinų ir fariziejų pažiūros Pi
loto laikais?

Tačiau nebūtinai tik šitokie 
motyvai sveria misterijos pasi
rinkimą Oberammergau disku
sijose. Pasisakydami už nere
formuotą Kančių misteriją, gal
būt Oberammergau piliečiai 
norėjo pabrėžti savo meilę pro
tingam realizmui — kad būtų 
vadinamos tik Kristaus kančios 
scenos, sujungtos giesmių tar
pais, kaip tai yra sukompona
vęs Daisenbergeris, be didelių 
nukrypimų į paralelinius vaiz
dus, kurių, rodos, daugiau nu
mato Rosnerio tekstas.

Už kokią Kristaus kančių 
misteriją (reformuotą ar nere
formuotą) apsispręs Oberam
mergau gyventojai, čia mums 
netaip labai svarbu. Bet svar
biau, kad lietuviai, kurie 1980 
m. vasarą ketina atvykti į Euro
pą, neužmirštų vieną dieną re
zervuoti Oberammergau mies
teliui, kur jie galės pamatyti 
tokį Kristaus kančių vaidinimą, 
kokio kitur jie neregės, šitam 
vaidinimui bilietus jie turėtų 
rezervuoti kelis mėnesius prieš 
numatomą dieną.

rus choras. Po minėjimo buvo bend
ri užkandžiai, kurių metu pasidalin
ta šventės aktualijomis.

Programos pranešėjais buvo K. 
Juras ir Aldona Drazdytė iš Balti- 
morės, JAV. Programos dalyviams 
padėką išreiškė S. Kasparas.

Vasario 19 d. Lietuvos 60-metis 
buvo švenčiamas Londono lietuvių 
šventovėje. 11 v.r. atlaikytos Mišios, 
užprašytos Lietuvos pasiuntinybės. 
Mišias atnašavo ir turiningą pa
mokslą pasakė mons. Kl. Razminas. 
Dalyvavo Lietuvos atstovas V. Balic
kas su ponia, vietinės savivaldybės 
burmistras John Riley su ponia, vie
tinės ir Didžiojo Londono savivaldy
bės nariai — John Branagan, L. 
Brazier, IL Brazier, tautinių šokių 
grupė “Lietuva” su savo vėliavom, 
pasipuošę tautiniais drabužiais. Gie
dojo Londono lietuvių choras, vad. 
J. Cernio, visai naujas giesmes. Po 
pamaldų parapijos svetainėje įvyko 
šeimyninis pasisvečiavimas su pa
maldose dalyvavusiais.

S. Kasparas

Susirinkome šiandien prisi
minti vienos reikšmingiausių 
dienų ilgoje lietuvių tautos ir 
valstybės istorijoje. Prieš 60 
metų, dar tebevykstant pasauli
nio karo audrai, Lietuvių Tau
tos Taryba, su dr. Jonu Basana
vičium priešakyje, pasirašė Lie
tuvos nepriklausomybės aktą. 
Lietuvos istorijoj tai yra įvykis, 
kuriam lygaus nebuvo nuo Vy
tauto Didžiojo laikų. Tuo aktu 
prasidėjo nauja gadynė — Lie
tuvos laisvės era.

Per 20 su viršum metų atkur
toji Lietuvos valstybė, kad ir ne- 
paveldėjusi savo buvusios didy
bės bei etnografinių sienų, vis- 
dėlto sparčiai žengė visokerio
pos kūrybos ir ekonominės pa
žangos keliu. Deja, tą visą pa
darytą pažangą sutrukdė krimi
nalinis sandėris tarp nacių Vo
kietijos ir bolševikų Rusijos.

Kaip žinome, 1939 m. rugpjū
čio 23 d. Maskvoje buvo pasira
šyta slapta sutartis, pagal kurią 
Sov. Sąjunga ir Vokietija pasi
dalino Baltijos valstybes. Nežiū
rint to slapto suokalbio, Sov. Są
junga. okupuodama Lietuvą, 
plačiai paskleidė sufabrikuotą 
melą, esą pati lietuvių tauta no
rinti ir prašanti būti įjungiama 
į Sovietų Sąjungą. Tais savo me
lagingais pareiškimais sovie
tams nepavyko apgauli Vakarų 
pasaulio, nes jis nebuvo toks 
naivus, kad patikėtų, jog toksai 
galėjo būti noras tos tautos, ku
ri beveik tūkstantį metų kovojo 
su įsiveržėliais iš Rytų ir Va
karų.

JAV vyriausybė pati pirmoji 
1940 m. liepos mėn. pasmerkė 
Sovietų Sąjungos darbus Lietu
voje ir pavadino juos suktais žy
giais. Todėl JAV sovietų okupa
cijos Baltijos valstybėse nepri
pažino ir šiandien nepripažįsta. 
To paties nusistatymo laikosi D. 
Britanija ir visa eilė kitų civili
zuotų valstybių.

Lietuvos teisę atstatyti savo 
nepriklausomybę pripažįsta visi 
geros valios žmonės. Iškilių 
valstybės vyrų pasisakymai tuo 
reikalu yra žinomi. 'Prisiminki
me šia proga tiktai buvusio bri
tų ministerio pirmininko Sir 
Winston Churchillio žodžius, už
rašytus III jo atsiminimų tome. 
Ten jis šiuo reikalu taip pareiš
kia:

Baltijos valstybės turi būti suvere
nios, nepriklausomos tautos . . . Mes 
niekada nepripažinome Rusijos 1941 
m. sienų. Jos buvo įgytos agresijos 
veiksmais ir begėdišku konspiravimu 
su Hitleriu. Perleidimas Baltijos 
valstybių Sovietų Rusijai prieštarau
tų visiems tiems principams, dėl ku
rių mes šį karą vedame, ir suterštų 
mūsų reikalą . . .

Okupacijos nepripažinimo pa
sekmė buvo ta, kad Lietuvos 
diplomatinėms ir konsulinėms 
įstaigoms buvo leista tęsti savo 
veiklą. Tų įstaigų išduotieji pa
sai, o tuo pačiu ir Lietuvos pi
lietybė yra pripažįstami ir įga
lina Lietuvos piliečius keliauti 
ko ne po visą pasaulį.

Aš čia kalbu apie visiems ži
nomus dalykus, norėdamas iš
kelti ir pabrėžti faktą, kuris turi 
nepaprastos svarbos Lietuvos 
bylai ir teikia daug vilčių, kad, 
sąlygoms pasikeitus, neturėsi
me didelių juridinių komplika
cijų, atstatant pilnai laisvą ne
priklausomą Lietuvą.

Tarptautinės teisės požiūriu 
Lietuva yra išlaikiusi savo tarp
tautinę juridinę asmenybę, nors 
ir laikinai būdama Sovietų Są
jungos okupuota, šiuos faktus 
nekartą mes užmirštame arba 
juos nepakankamai vertiname 
(kuo stebisi net svetimieji). Jau 
laikas suprasti visiems, kad Lie
tuvos nepriklausomybės tęstinu
mas ir jo bent simbolinis išlai
kymas privalo labiau rūpėti 
mums patiems, negu sveti
miems.

Tikiuosi, kad visi lietuviai, 
be išimties, supranta ir įvertina 
tų išlikusių mūsų suverenumo 
simbolių reikšmę. Jie yra išlikę 
tik dėlto, kad laisvasis pasaulis 
tebelaiko Lietuvą d e j u re ne
priklausoma ir tuo jis suteikia 
mums be galo svarbią moralinę 
paramą.

Lietuvos byla šiandien yra 
ant gerų pamatų. Jos ateitis ta
čiau priklauso nuo mūsų pačių. 
Iš mūsų disidentų, o taip pat iš 
įvairių kitų šaltinių žinome apie 
Lietuvoje spinduliuojančią pasi
priešinimo nuotaiką. Ta vyks
tanti kova už žmogaus teises, 
tautines tradicijas, tikėjimo bei 
kitokias laisves mus Įpareigoja 
susimąstyti. Mums tenka susirū
pinti, kaip geriau galėtume 
veikti už Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą.

Kova už laisvę visuomet rei
kalauja aukų, tačiau ji niekados 
nėra buvusi tautos pražūtimi. 

Pražūtį lemia tik ištižimas ir 
oportunizmas. Tiesa, lietuvių 
tautos kova esamomis aplinky
bėmis yra gana komplikuota, 
todėl ji turi būti apdairi ir at
sargi. šv. Rašto žodžiais tariant, 
lietuviai turi būti “gudrūs kaip 
žalčiai” ir ypač saugotis netikrų 
pranašų.

1918 m. Vasario 16 aktu lie
tuvių tauta įrodė, kad, nežiūrint 
taip ilgai trukusios vergijos, jos 
dvasia liko nepalaužta. Todėl ir 
jos siekimai buvo apvainikuoti 
nepriklausomos valstybės atsta
tymu.

Šie 1978 metai yra sukaktuvi
niai (60-ji). Jie turėtų būti pa
naudoti valstybinės nepriklauso
mybės idėjai gaivinti ir stiprin
ti. Mums yra gerai žinoma, kad 
nuolatinis okupanto siekimas 
yra sužlugdyti nepriklausomy
bės idėją ir privesti prie Lietu
vos aneksijos įsiteisinimo. Todėl 
yra svarbu, kad mes niekuomet 
to fakto nepamirštume ir griež
tai laikytumės principo, jog su
vereni Lietuvos valstybė dėl So
vietų Sąjungos okupacijos nėra

Generalinis JAV konsulas JOHN R. DIGGINS, JR., sveikina Toronto lietu
vius Vasario 16 proga Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Entuziastę Gaučienę prisiminus
E. DANILIŪNAS

Kalėdos ir N. Metai yra 
džiaugsmo šventės, tačiau kai- 
kuriose šeimose kad ir praėju
sių Kūčių ir Kalėdų stalą gaubė 
liūdesys, kai prie jo viena kėdė 
buvo tuščia. Tarp tokių skaus
mo paliestų buvo ir rašytojo P. 
Gaučio šeima Čikagoje. Anuo
metinę linksmą švenčių nuotai
ką pakeitė sukrečiantis prisimi
nimas ir . . . tyla. Trūko kaip tik 
to asmens, kuris tokiomis progo
mis švytėjo entuziazmu, giedra 
nuotaika, šeimynine šilima. 
Emilija Gaučienė po 1977 m. 
sausio 1 d. įvykusios eismo ne
laimės iškeliavo amžinybėn .. . 
Jos kapas Šv. Kazimiero kapinė
se atžymėtas juodo marmoro 
paminklu su baltu kryžiumi ir 
rūtų šakele.

E. Gaučienė - Semenavičiūtė 
gimė 1908 m. Škotijoje. 1914 
m. ji kartu su broliu Alfonsu ir 
seserimi Valerija tėvų buvo nu
vežta į Lietuvą ir įkurdinta Ma
žeikių meiste. čia ji baigė pra
džios mokyklą, gimnaziją ir įsto
jo į Klaipėdos konservatorijos 
fortepijono klasę. Klaipėdos ne
tekus, studijas tęsė Kauno kon
servatorijoje, kurią baigė 1940 
m. ir pradėjo dirbti Kauno ra- 
dijofone. Taip pat akompanavo 
N. Martinonio vadovaujamam 
L. šaulių Sąjungos chorui, su 
kuriuo gastroliavo Rygoje, Ta
line, Tilžėje ir kitur. Vėliau dir
bo akompaniatore Vilniaus ra
diofone ir mokytojavo muzikos 
mokykloje. 1941 m. sukūrė šei
mą su P. Gaučiu ir apsigyveno 
Kaune. Įsisiūbavo antrasis pa
saulinis karas su bolševikų oku
pacija. 1944 m. jiems gimė sū
nus, o artėjantis frontas tais pat 
metais privertė juos palikti mie
lą tėviškę ir pasitraukti į Vaka
rus. Apsigyveno Pessnicke, Tiu- 
ringijoje. Čia ji suorganizavo 
chorą, jam vadovavo ir kartu 
vargonininkavo. Į Vakarus slen
kantis frontas privertė ir šią vie
tą palikti.

Po trumpo sustojimo Bamber
ge su vyru ir sūnumi Algiu pa
stoviau apsigyveno didžiausioje 
lietuvių stovykloje — sugriau
tame Hanau mieste, 11 km nuo 
Frankfurto, ir čia įsijungė į lie
tuvišką veiklą.

Mane visada stebindavo jos 
jaunatviškas entuziazmas vis
kam, kas kilnu, gražu, pozityvu, 
kas neprieštaravo jos religi
niams ir tautiniams įsitikini
mams. Susiorganizavusiam 
“Dainavos” ansambliui trūko 
akompaniatorės. Stovykloje bu- 

išnykusi, o tik jos suverenių or
ganų veikimas yra laikinai su
trukdytas. Šis esminis dėsnis 
įpareigoja kiekviena lietuvį nie
ku būdu nepažeisti nepertrau
kiamo Vasario 16 akto galioji
mo, nes tas aktas buvo ir yra ga
lutinis tautos apsisprendimas 
nepriklausomam gyvenimui.

Minėdami šią mūsų laisvės 
bei nepriklausomybės šventę, 
žvelkime į ateiti su nauju ryž
tu ir su tvirtu tikėjimu. Dirb
kime ir tvirtai tikėkime, kad 
ateis diena, kai sutrupės vergi
jos pančiai. Kada tai įvyks, at
sakymo, deja, dar niekas neži
no. Mes žinome tiktai viena: lie
tuvių tauta, savo protėvių pa
vyzdžiu, yra pasiryžusi ilgai ko
vai su okupantu. Mes tikime, 
kad Dievas mums padės atgauti 
Jo suteiktas visiems žmonėms ir 
tautoms teises į gyvenimą, lais
vę ir laimės siekimą. Tai įgim
tos teisės ir jų niekas iš mūsų 
negali paveržti visam laikui. Da
bartinė okupacija tėra laikinas 
reiškinys. Savo veikla mes gali
me priartinti okupantų režimo 
griuvimą.

A.a. EMILIJA GAUČIENĖ

vo tik viena toms pareigoms tin
kama pianistė E. Gaučienė, ta
čiau buvo nedrąsu ją prašyti 
lankyti nuobodžias repeticijas 
ir 1.1. Jos vyras buvo stovyklos 
komiteto pirmininkas, o jo žmo
nai atitekdvao įvairios su tuo 
surištos pareigos. Teko nusteb
ti išgirdus entuziastingą jos su
tikimą ir stropų toms pareigoms 
atsidėjimą. Ji atsakė jai būdin
gais žodžiais: “Kodėl ne? Žino
ma, kad galėsiu Jums padėti. 
Norint viskas yra galima”.

Ji nuoširdžiai talkino muz. 
Br. Jonušui ir nemažai prisidė
jo prie “Dainavos” iškilimo. An
samblis, tai įvertindamas, pa
gerbė ją pakviesdamas būti 
“Dainavos” krikšto motina. An
samblio rūpesčiais ji gyveno li
gi paskutinės dienos — su an
sambliu ji atšventė ir savo pas
kutinių Naujų 1977 Metų suti
kimą.

Ji atrodė keliolika meti} jau
nesnė nei išgyventų metų eilė 
žymėjo, o jos entuziazmas išliko 
toks pat didelis, kokį ji turėjo 
ir jaunystės dienomis. Ne kriti
ka, bet pozityvus darbas, noras 
kitiems padėti, gražus žmonių 
sugyvenimas buvo tai, ko ji sie
kė.

Buvo švelnios ir kilnios sie
los tauri lietuvė, pasižyminti di
dele tolerancija, augšta kultūra, 
meile šeimai ir aplamai visiems 
žmonėms. Ji visomis jėgomis 
stengėsi gyventi gražų ir pras
mingą gyvenimą, tuo daugeliui 
būdama sektinu pavyzdžiu. Ji 
mirė, bet jos paliktas pavyzdys 
dar ilgai gyvens.

Praslinko metai be Emilijos. 
Ne tik šeima ir “Dainava”, bet 
ir kiekvienas ją pažįstantis pa
juto savo aplinkoje tam tikrą 
spragą, savo širdyje tam tikrą 
tuštumą. Ji užgeso kaip šviesus 
spindulys ir be jo daug kur pa
sidarė tamsiau.
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® PAVERGTOJE 1 EVTffiJE OI IfJI/IAI PASAULYJE
ISTORIJOS DĖSTYTOJAI
Vasario 2-3 d.d. Kaune įvyko res

publikinis istorijos mokytojų pasita
rimas. Teigiama, kad jame buvo ap
tariamas istorijos dėstymo tobulini
mas. tačiau išėjimą į propagandinius 
kompartijos dirvonus atskleidžia 
"Tiesos” 30 nr. paskelbtas kompar
tijos centro komiteto sekr. L. šepe
čio žodis: "Istorijos mokslas, dėsto
mas mūsų mokyklose, yra pašauktas 
aktyviai veikti augančios kartos pro
tus ir širdis, skiepyti kilnius patrio
tizmo, tautų draugystės, socialistinio 
internacionalizmo jausmus. Maksi
maliai panaudodamas konkrečią is
torinę medžiagą, ją analizuodamas 
ir apibendrindamas, mokytojas turi 
įtaigiai skiepyti augančiajai kartai 
ištikimybę tarybinei Tėvynei, Komu- 
istų partijai, mokyti ją iš klasinių 
pozicijų analizuoti ir vertinti sociali
nius reiškinius bei procesus ..Ki
tais žodžiais tariant, tegyvuoja kom
partija ir Sovietų Sąjunga! . . . Mo
kytojai buvo raginami atkreipti dė
mesį į sovietinės kompartijos centro 
komiteto ir Sovietų Sąjungos minis- 
teriu tarybos paskelbtus nutarimus 
“Dėl bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleivių mokymo, auklėjimo ir jų 
ruošimo darbui tolesnio tobulinimo”. 
Abu tie instrukcijų šaltiniai yra 
Maskvoje. Pasitarime kalbėjo pasi
žymėję politrukai J. Aničas ir žurna
lo “Komunistas” red. G. Zimanas, 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to direktorius dr. B. Vaitkevičius, 
sektoriaus vedėjas dr. V. Merkys ir 
kiti.

AUGANTIS PANEVĖŽYS
Šimtatūkstantuoju Panevėžio gy

ventoju tapo pirmgimis automobilio 
vairuotojo Zenono iv šlifuotojos Pra
nės Zinkevičių sūnus. Tai liudija tri
gubą Panevėžio padidėjimą, nes 1940 
m. jis turėjo tik 30.700 gyventojų. 
Remiantis dabartiniais duomenimis, 
Panevėžio plotas yra 2.610 hektarų. 
Mie tas turi 28 pramonės įmones ir 
4 gyventojų aptarnavimo įmones. 
Metinė gamyba yra pasiekusi 535 
milijonus rublių, švietimo įstaigų 
tinklui priklauso: vakarinis Kauno 
politechnikos instituto fakultetas, 
politechnikumas, hidromelioracijos 
technikumas, pedagoginė J. švedo 
muzikos mokykla, A. Domaševičiaus 
medicinos mokykla, 14 bendrojo la
vinimo vidurinių mokyklų, sporto 
mokykla, vaikų muzikos, dailės mo
kyklos. Mieste veikia dramos teat
ras, kultūros namai, kraštotyros mu
gėjus, parodų rūmai, operetės ir lė
lių liaudies teatrai, šia proga “Tie
sa” pateikia ir kitų Lietuvos miestų 
paskutiniuosius gyventojų duomenis: 
Vilniuje jų yra 469.800, Kaune — 
364.600, Klaipėdoje — 175.200, Šiau
liuose — 117.600, Alytuje — 53.400.

SPORTO MOKYKLA
Sausio 19 d. Architektų Sąjungo

je buvo aptartas sporto mokyklos 
Vilniuje projektas, paruoštas miestų 
projektavimo institute. Busimąją 
sporto mokyklą sudarys mokomasis 
pastatas, bendrabutis ir valgykla, 
lengvosios atletikos maniežas, plau
kimo baseinas bei kitos sportui skir
tos patalpos. Su projektu supažindi
no jo autorius architektas E. Stasiu- 
lis, o jį recenzavo architektas C. Ma
zūras. Diskusijose dalyvavo architek
tai — K. Bučas, K. Černiauskas. D. 
Baginskaitė, Vyt. Balčiūnas, A. Ve- 
lečka ir A. Stapulionis. Apibendri
nančias išvadas pateikė Architektų 
Sąjungos valdybos sekr. S. Katilius.

VESTUVĖS PRIENUOSE
“Komjaunimo Tiesa” vasario 16 

d. laidoje paskelbė įdomų Romos 
Šimukauskaitės pranešimą apie jau
navedžių problemas Prienuose. 
Centrinėje aikštėje jų laukia civi
linės metrikacijos skyrius, neiš
sprendžiantis visų problemų. R. ši- 
mukauskaitė, remdamasi prieš mė

WINDSOR-DETROIT
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 60-tos metinės pami
nėtos vasario 19 d. labai gražiai ir 
prasmingai. Punktualiai 10.30 v.r. 
iškelta Lietuvos vėliava prie miesto 
valdybos rūmų — City Hali. Iškil
mingos pamaldos už žuvusius dėl 
laisvės ir kenčiančius rusų priespau
dą atlaikytos Šv. Kazimiero švento
vėje. Po pamaldų visi susirinko į De 
Santis mokyklos salę. Čia apyl. val
dybos pirm. dr. C. Kuras įžangine 
kalba pradėjo tos dienos minėjimą, 
žuvusieji dėl laisvės ir mirusieji 
tautiečiai pagerbti minutės tyla. Po 
to pristatyti federacinio ir provinci
nio parlamentų atstovai: dr. Mark 
MacGuigan ir Bernard Newman. 
Dr. M. MacGuigan savo trumpoje 
kalboje apžvelgė Lietuvos praeitį, 
jos geografinę padėtį ir dabartinę 
rusų okupaciją. Užbaigdamas savo 
mintis, išreiškė viltį ir linkėjimus 
atgauti nepriklausomybę. B. New
man savo trumpoje kalboje lietė tik 
savo praeitį ir politinės karjeros pa
siekimą. Abu atstovai — liberalų 
partijos.

Po to sekė pagrindinė minėjimo 
paskaita, kurią labai kruopščiai, įdo
miai ir ryškiai perteikė dr. K. Kar
velis iš Detroito. Jo mintys apie 
nepriklausomybės atgavimą ir da
bartinę mūsų tautiečių padėtį po 
rusų okupacijos varžtais buvo gana 
pesimistiškos. Labai teisingai api
būdino politinę padėtį nuo buv. 
prez. Roosevelto laikų iki Helsinkio 
išdavystės akto. Jei kas dar mano, 
kad tas aktas neturįs mums neigia
mos reikšmės, labai klaidingai gal

nesį susituokusio savo vieno pa
žįstamo patirtimi, pasakoja: “Iš pra
džių šiems jauniems žmonėms lyg ir 
sekėsi. Maloniai juos sutiko Civili
nės metrikacijos skyriuje, laiku jie 
užsirašė Prienų Universalinėje par
duotuvėje į eilę žiedams nusipirkti, 
neužsibuvo ir ligoninėje, rūpinda
miesi sveikatos pažymėjimais. Bet, 
kai su tėvais, kurie norėjo suruoš
ti savo vienturčiui sūnui iškilmin
gą vestuvių vakarienę, susėdo prie 
stalo ir pradėjo aptarinėti pobūvio 
vietą, reikalai iš karto smuktelėjo 
žemyn. Tėvų butas — per mažas. 
Senelių su erdvia sodyba kaime — 
nėra, restoranas — vienintelis visa
me mieste ...” Visur buvo skambin
ta, teirautasi, bet pagalbos nesusi
laukta. Problemą išgelbėjo tėvukas, 
prisiminęs erdvų vieno sodiečio klo
jimą. Jame ir buvo atšoktos vestu
vės. Iš R. šimukauskaitės praneši
mo paaiškėja, kad net jungtuvių 
žiedų be užsirašymo į eilę negalima 
nusipirkti. Gėles tenka užsisakyti 
Kauno “Madoje”. Aprangą nuota
kai ir jaunikiui be eilės pasiuva 
Prienų buitininkai, siuvykla sutvar
ko nuotakos šydą, plaukus sušukuo
ja Nijolė černevičienė ar kuri kita 
kirpėja. Nckiekviena palydos dalyvė 
pasisiūdina suknelę. Jos išsinuomoti 
Prienų buitininkų punkte neįma
noma. Prieniškėms tenka dardėti į 
Kauna. Su tėvu bei giminių pagalba 
suradus patalpą vestuvėms, tenka 
jieškoti muzikantų. Buitinių paslau
gų biuras neparūpina net ir mag
netofonų su gera muzika. Blogos 
kokybės esančios prieniškių foto
grafų padarytos vestuvinės nuotrau
kos.

PROPAGANDINIS MUZĖJUS
Antroji vidurinė mokykla Alytu

je turi įsteigusi "Kovos šlovės” mu- 
zėjų. Rudinius jam sutelkė jaunieji 
kraštotyrininkai, vadovaujami mo
kytojo A. Anuškevičiaus. Pagrindinis 
dėmesys teko ne Lietuvai, o So
vietų Sąjungai, II D. karui. Muzėju- 
je apstu medžiagos apie sovietų ka
rius, sovietinius partizanus ir net 
pokario stribus. Trumpame praneši
me rašoma: “Mokyklos muziejuje 
dabar galima susipažinti su 200 nuo
traukų, 100 archyvinių dokumentų, 
360 pasakojimų apie revoliucionie
rių, karių, partizanų, liaudies gynėjų 
žygdarbius, su 40 kovų veteranų pa
rašytų prisiminimų ir daugybe kitų 
dokumentų”. Teigiama, kad šis tnu- 
zėjus, tarnaujantis sovietinei propa
gandai, per 8 metus susilaukė daug 
lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir 
ją okupavusios Sovietų Sąjungos.

PROPAGANDISTU KURSAI 
Naujajai L. Brežnevo konstitu

cijai aiškinti vasario 15 d. Vilniu
je pradėjo darbą specialūs propa
gandistų kursai, veikiantys kompar
tijos centro komiteto marksizmo-le
ninizmo universitete. Politinio švie
timo namų vedėjo V. Beriozovo pra
nešimu, konstitucijos aiškinimas 
gamyklose bus vykdomas trejus me
tus. Konstitucijos propagandistai, 
kursus baigę per 4-5 mėnesius, ap
mokys vietinius gamyklų bei įmonių 
politrukus. Pastariesiems teks aiš
kinti tos konstitucijos paragrafus, 
nors jie jau buvo paskelbti spau
doje. Negi okupuotoje Lietuvoje 
lietuviai jau nebemoka skaityti be 
propagandistų pagalbos?

MIRĖ KUN. A. TYLA
Sausio 26 d. Notėnuose, dabarti

niame Skuodo rajone, palaidotas pa
rapijos klebonas a.a. kun. Antanas 
Tyla, gimęs 1908 m., kunigų įšven
tintas Telšiuose 1935 m. Atrodo, 
jis yra pirmasis kunigas, amžinybėn 
iškeliavęs šiais metais. Pernai Lie
tuvoje mirė 23 kunigai, o naujų 
buvo įšventinta tik 9. Daugiausia 
kunigu neturinčių parapijų dabar 
yra Telšių vyskupijoje, kuriai pri
klausė ir kun. A. Tyla. v .

vojąs ir tokia galvosena dažnai klai
dina lietuvišką visuomenę. Dr. K. 
Karvelio paskaita įdomi ir būtų la
bai naudinga, jei savo mintis pa
skelbtų spaudoje.

Meninę dalį gražiai atliko Wind- 
soro mergaičių tautinių šokių grupė 
“Neris”, vadovaujama mokyt. E. 
Stanevičiūtės-Holmes, Detroito mer
gaičių choras, vadovaujamas ener
gingo muziko S. Sližio, gražiai padai
navo keletą dainų. Chorui akompa
navo muz. S. Sližys, klarnetu ir flei
ta gražiai pritarė dvi detroitietės 
mergaitės. Tenka pastebėti, kad ta
me chore nuolat dainuoja ir ketu
rios windsorietes mergaitės: Virgi
nija ir Rūta Kuraitės, Alma, Nai- 
kauskaitė ir Windsoro Sv. Kazimie
ro parapijos vargonininkė Laima 
Tautkevičiūtė.

Po visų minėjimo iškilmių daly
viai buvo pakviesti į parapijos salę 
ir puikiai windsorieciu paruoštais 
užkandžiais pavaišinti.

Tautos Fondui rinkliavą tvarkė 
įgaliotinė E. Pakauskienė, o Bend
ruomenei — S. Naikauskas. Minė
jimo dieną aukų surinkta per $600. 
Rinkliava nebaigta. Tie, kurie nega
lėjo minėjime dalyvauti ir neturėjo 
progos auką įteikti, galės tai pada
ryti betkada.

Sekančią dieną “Windsoro Star” 
laikraštyje buvo įdėta didžiulė “Ab- 
rūsėlio” šokio nuotrauka su paaiški- 

Inimu šventės minėjimo reikšmės, 
kurią korespondentui apibūdino 
apyl. valdybos pirm. dr. č. Kuras.

E. Z.

KLB Hamiltono apylinkės pirm. K. DEKSNYS įteikia J. Daumanto knygą
mistrui Vasario 16 minėjime

S HAMILTON
NAUJAS "AUKURO” VEIKA- 

LAS. E. Kudabienė, kuri Hamiltono 
dramos grupei “Aukuras” vadovau
ja jau apie 30 metų, nepraranda sa
vo energijos, šiuo metu “Aukuras” 
repetuoja žymaus prancūzų rašyto
jo J. Moliero 3 v. komediją “Balon 
puolęs, sausas nekelsi”. Šis veikalas 
yra specialiai verstas iš prancūzų 
kalbos ir iš rankraščio repetuoja
mas. Tai neeilinė komedija, bet 
“perliukas”, kurį turėtų visi pama
tyti. Tai juoko ir sąmojo marios. 
Premjera įvyks š.m. balandžio 1 d. 
Hamiltono Jaunimo Centre per H.L. 
Pensininkų Klubo rengiamą “Drau
gystės vakarą”. Veikalą vaidins ge
riausi “Aukuro” artistai. Draugystės 
vakaras”, kurį Hamiltono pensinin
kai ruošia kas metai, turės ir kitų 
įdomybių. P. E.

TUOJ PO PAMALDŲ abiejose sa
lėse vyksta AV parapijos ir “Aido” 
chorų repeticijos. Dėlto tenka pa
keisti filmų datas ir laiką: kovo 19 
d. AV parapijos salėje bus rodoma 
Šventoji Žemė, Kairas, Roma ir Atė
nai 6 v.v., o balandžio 9 d., sekma
dienį, 6 v.v., matysime pavergtą Lie
tuvą ir garsinį 1976 m. tautinių šo
kių šventės Čikagoje filmą. Filmai 
bus rodomi ne po pamaldų, bet 6 v. 
v. Filmus rodys KLB Hamiltono 
apyl. valdyba.

HAMILTONO ESTAI savo nepri
klausomybės šventę minėjo vasario 
18 d. "Holiday Inn” viešbučio salė
je. Buvo oficialioji ir trumpa meni
nė dalis, užbaigta vakariene ir šo
kiais. Hamiltono lietuviams atstova
vo apyl. valdybos sekr. K. Baronas

Pranešimas
Hamiltono Lietuvių Namų šėrininkai, kurie 

pernai nesate gavę pakvietimų j metinį šėrininkų 
susirinkimų ir kurių adresai yra pakeisti, — pra
šome skubiai pranešti savo naujus adresus ir vi
sais kitais reikalais kreiptis:

Lithuanian Home in Hamilton,
122 Clifton Downs Rd.,
Hamilton, Ont. L9C 2P3

Sekretorius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas « g/ m 79 
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 B 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. || santaupas ..........................7 %

j Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- IĮ term, depozitus 1 m. 814%
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas ... 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. || IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. H asmenines paskolas 10%

; Kapitalas — virš $10,000,000. || nekiln. turto pask. . 934 %

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas y
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

mu“!.
III.IIIIIBl

Travel

REPRESENTATIVE

HAMILTON
SERVICE 525-8686 

ir pasveikino L. Bendruomenės var
du draugišką lietuviams tautą. Va
karienė ir šokiai asmeniui kainavo 
‘22. Iš 700 Hamiltono estų minėji
me dalyvavo apie 160 asmenų.

MOTINOS DIENĄ rengia apyl. 
valdyba gegužės 14 d. Po pamaldų 
bus minėjimas Jaunimo Centro sa
lėje. Meninę programos dalį atliks 
Vysk. M. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir tautinių šokių 
grupė “Gyvataras”.

KARIUOMENĖS ŠVENTE šiemet 
rengs šauliai ir ramovėnai. Pagrin
dinis kalbėtojas — šaulių centro val
dybos pirm. J. Miklovaitis, o meni
ne dali atliks AV parapijos choras.

K. B.

KLAIDOS. “TŽ” 8 nr. išspausdin
tame KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
apylinkės aukotojų sąraše grupėje 
po $20 dukart paminėti A. Pilypai- 
tis, H. Švažas, bet praleisti K. Mile
ris, E. Apanavičius, J. Vilimas; $10 
grupėje praleista J. Pleinio pavardė. 
Šiuo atitaisomos minėtos klaidos.

VYSK. M. VALANČIAUS mokyk
la paminėjo Vasario 16-tąją. Mokyk
los bibliotekoj susirinkusiems moki
niams mokyklos ved. K. Mileris pa
aiškino jauniesiems mūsų šios ypa
tingos lietuviams dienos reikšmę, o 
iš Toronto atvykęs V. Matulaitis pa
rodė du filmus. Mokiniai pamatė ir 
išgirdo kalbant paskutinį mūsų ne
priklausomos valstybės prezidentą, 
stebėjo žygiuojančią buvusią šaunią 
Lietuvos kariuomenę, pamatė gražias 
mūsų sostines, Lietuvos kalnus, upes 
ir ežerus, apie kuriuos mokykloje

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbudoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje

“Fighters for Freedom” miesto bur- 
Nuotr. J. Miltenio

mokytojai jiems tiek daug kalba.
Lit. mokyklai paremti aukų atsiun

tė: J. Pleinys, Šalpos F. skyriaus 
pirm., $100 ii- J. Stankus, medžioto
jų - žūklautojų klubo “Giedraitis” 
pirm., $50. Tėvų komitetas ir vedė
jas aukotojams nuoširdžiai dėkoja. 
Augštai vertindamas mūsų gimtosios 
kalbos reikšmę, Juozas Dubinskas pa
skyrė $50 premiją geriausiai lietu
viškai kalbančiam lit. mokyklos mo
kiniui, kuri bus įteikta gegužės 6 d. 
per mokyklos mokslo metų užbaigi
mą.

“THE SPECTATOR”, vietos dien
raštis, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, išspausdino Liucės 
Skripkutės laišką redakcijai. Jame 
KLB krašto v-bos vicepirm. nusi
skundė Vakarų valstybių nesuprati
mu sovietų politinių pinklių ir Bel
grado konferencijos nesėkme. Tame 
pačiame dienraštyje prieš tai kele
tas straipsnių, ne tautinėm temom, 
buvo parašyta ir neseniai žurnalisti
nius mokslus baigusio Algio Rim
kaus.

DAUGIAKULTŪRIO CENTRO ta
ryba, kurioj visų tautybių švietimo 
reikalams vadovauja dabartinė mūsų 
KLB švietimo komisijos pirm. Vida 
Stanevičienė, buvo suorganizavusi 
Centre gimtosios kalbos mokymo me
todikos kursus, kuriais buvo susido
mėję ir mūsų lit. mokyklos moky
tojai.

AV PARAPIJOS CHORAS Vasario 
16 minėjime atliko meninę progra
mą, skambiai ir nuotaikingai padai
nuodamas lietuvių kompozitorių pat
riotinių dainų. Prieš kiek laiko cho
ras, vad. muz. A. Paulionio, turėjo 
sėkmingas gastroles St. Catharines. 
Dabar choras daug dirba, besiruoš
damas Š. Amerikos lietuvių dainų 
šventei, įvyksiančiai liepos 2 d. To
ronte.

OTONAS STASIULIS, išbuvęs sa
vo parapijos “Faith Evang. - Luther
an” taryboje 18 metų, pasitraukė. Jo 
vieton buvo išrinktas kitas lietuvis 
— H. Turnevičius.

FLORIDOJ ATOSTOGAUJA O. 
Ant. Jusiai, S. Eismantienė, O. Ži
linskienė, J. Mažulaičiai, Br. Gra
jauskas. E. Br. Sopiai savo 3 savai
tes žiemos atostogų praleido. Kali
fornijoj, aplankydami Los Angeles, 
Santa Monica ir St. Francisco mies
tus. Ten dabar gyvena ir turi geras 
tarnybas jų dvi dukterys.

AI.GĖ VIZBARAITĖ • IIERENDA 
didžiulėj Toronto West Park ligoni
nėj paskirta augštom administraci
nėm pareigom. Jos užimama vieta 
vadinasi “Director Co-ordinator In
service Education”. Prano ir Joanos 
Vizbarų vyriausia dukra, pasirinku
si gail. sesers profesiją, savo srity- 
padarė sėkmingą karjerą. Pradėjo 
gail. sesers darbą Šv. Juozapo ligoni
nėje. Po metų persikėlė į įMontrealį, 
kur pradėjo lankyti McGill univer
sitetą. Jį baigusi, tuoj gavo gail. se
serų instruktorės darbą Toronte. Pa
skutiniu laiku jau profesoriavo Wa
terloo universitete. Algė gražiai kal
ba ir rašo lietuviškai, nes yra lan
kiusi lituanistinę mokyklą. Yra iš
tekėjusi .ir augina vieną sūnelį. Lie
tuviškoji visuomenė mūsų gabiai lie
tuvaitei linki daug sėkmės naujose 
pareigose.

LIETUVIU KREDITO KOOPERA
TYVAS “TALKA” vasario 26 d Jau
nimo C. salėje sušaukė metinį na
rių susirinkimą, kuriame buvo aptar
tas bankelio naujų įstatymų priėmi
mas, pelno paskirstymas ir perrinkti 
savo kadenciją ištarnavę valdybos, 
revizijos komisijos ir kredito komi
teto nariai. Į valdybą naujai įęjo J. 
Stankus ir į revizijos komisiją Alf. 
Patamsis. Susirinkimui sklandžiai 
pirmininkavo bankelio pirm. Vyt. 
Leparskas. K. M.

Delhi, Ontario
BIRUTĖ NORKUTĖ — dantų gy

dytojo asistentė iš Toronto skaitys 
paskaitą apie dantų priežiūrą Šv. Ka
zimiero šventovės salėje š.m. kovo 
11 d. po pamaldų. Visus apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti. Po pa
skaitos įvyks KLK Moterų Draugi
jos visuotinis susirinkimas. Visos na
rės ir viešnios prašomos dalyvauti. 
Bus svarstomi aktualūs skyriaus 
klausimai. Valdyba

JA Valstybės
VASARIO 16 PROGA priėmimą 

svečiams Niujorke surengė gen. Lie
tuvos konsulas A. Simutis ir VLIKo 
pirm. dr. K. J. Valiūnas. Dalyvių 
susilaukta apie 100, kurių eilėse 
buvo etninių grupių atstovai ir aš- 
tuonių draugiškų valstybių konsu
lai. Svečių sutikime dalyvavo ir S. 
Kudirka, JAV valstybės sekreto
riaus C. Vance sveikinimą Lietuvos 
atstovui dr. S. A. Bačkiui perskaitė 
D. Kezienė, Vasario 16 reikšmę nu
švietė konsulas A. Simutis. Po jo 
kalbėjo gen. Urugvajaus konsulas 
Goycn-Alvez, diplomatinio korpuso 
dekanas, džiaugęsis nemažu lietuvių 
skaičiumi Urugvajuje. Svečius kon
sulas A. Simutis supažindino su fil
mo susilaukusiu S. Kudirka ir iš 
okupuotos Lietuvos išleistu Kęstu
čiu Jokubynu, ilgai vargusiu sovie
tiniuose kalėjimuose bei darbo sto
vyklose. S. Kudirka tarė trumpą žo
dį, o K. Jokubynas, gerai mokantis 
anglu kalbą, visus sužavėjo savo 
minčių gilumu. Ukrainiečių vardu 
sveikino išeivijoje sudarytos vyriau
sybės prez. dr. M. Liwicki. Paskuti
nis prabilo Pavergtųjų Europos 
Tautų sekr. Godomskis, prisiminda
mas velionį V. Sidzikauską, reikš
mingą lietuvių vaidmenį šioje orga
nizacijoje. Oficialioji dalis užbaigta 
Lietuvos himnu. Po jos sekė vaišės,

VISOSE VAŠINGTONO ARKI
VYSKUPIJOS katalikų šventovėse 
vasario 19 d, buvo skaitomos ketu
rios specialios maldos: viena — už 
sovietų pavergtas Baltijos valstybes, 
kitos trys — už kenčiančią Lietuvą, 
joje persekiojamą Katalikų Bendri
ją, Lietuvos katalikus. Maldų skai
tymas buvo įvestas Vašingtono ar
kivyskupiją tvarkančio kardinolo 
William Baum Vasario 16 proga.

VELIONIS KOMPOZ. BRONIUS 
JONUŠAS antrųjų mirties metinių 
proga Omahoje buvo prisimintas 
Mišiomis šv. Antano parapijos šven
tovėje. Po pamaldų choristai ir kiti 
tautiečiai buvo pakviesti į našlės 
Emilijos Jonušienės “Rainanda Inn” 
patalpose surengtus pietus. Ji taipgi 
buvo užprašiusi Mišias už velionį ir 
kaikuriose kitose lietuvių kolonijo
se. Čikagos jėzuitų koplyčioje jas 
laikė kun. A. Tamošaitis vasario 12 
d. “Drauge” paskelbtame pranešime 
buvusi operos sol. L Motekaitienė 
apgailestauja, kad pamaldose daly
vavo tik ji ir viena amerikietė, nors 
velionis paliko gilius savo veik
los pėdsakus Čikagoje. Ji daro liūd
ną išvadą, kad a.a. Br. Jonušą per 
porą metų jau spėjo užmiršti ir cho
ristai, ir solistai, ir aplamai lietu
viškoji visuomenė, nors jo maršais 
dar pradedama “Margučio” radijo 
valandėlė ir “Lietuvių televizijoje” 
programa. I. Motekaitienė primena 
“Draugo” skaitytojams, kad muziki
nė a.a. Br. Jonušo veikla buvo gry
nai idealistinio pobūdžio, nes jis jai 
skirdavo savo laisvalaikį po darbo 
valandų vienoje amerikiečių siuvyk
loje.

PREL. DR. P. CELIEŠIUS iš V. 
Vokietijos atskrido atostogų j Los 
Angeles. Jis yra dirbęs šv. Kazimie
ro parapijoje, iš kur buvo pakvies
tas vadovauti lietuvių parapijai St. 
Louis mieste. Vėliau vysk. A. Deks- 
nys jį pasirinko savo pagalbininku 
Europos lietuvių sielovadai.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
valdyba, posėdžiavusi Niujorke, nu
tarė surengti pavasario šventę Kul
tūros židinyje, Brooklyne, gegužės 
21 d. Jos metu bus pastatytas ir pa
šventintas paminklinis kryžius, pa
darytas niujorkiečio Mindaugo Jan
kausko. Architektūriniais šio pro
jekto reikalais rūpinasi inž. A. Vy- 
tuvis. Tą dieną K. židinio priean
gyje bus įmontuoti bareljefiniai 
penkių didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių portretai, sukurti skulptoriaus 
V. Kašubos. Į šventės planus yra 
įtrauktos pamaldos jaunimui, pie
tūs su menine dalimi, šiuose rengi
niuose bus stengiamasi pabrėžti jau
nimo dalyvavimą, sutelkti didesnį jo 
skaičių.

Argentina
PLB PIRM. INŽ. BR. NAINYS, 

vykdamas į VI P. Amerikos lietuvių 
kongresą Urugvajuje, aplankė Bue
nos Aires lietuvius. Argentinos Lie
tuvių Centras, vadovaujamas pirm. 
J. Mičiūdo, svečiui iš JAV pagerbti 
surengė pietus, į kuriuos buvo pa
kviesta apie 40 šios kolonijos lietu
vių. Inž. Br. Nainys jiems padarė 
specialų pranešimą. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” nusiskundžia, kad 
i šį priėmimą nebuvo pakviesta 
daugiau lietuvių. Išklausyti PLB 
pirm. inž. Br. Nainio pranešimo bū
tų galėję susirinkti keli šimtai tau
tiečių.

Brazilija
MISIJONIERIAUS KUN. DR. A. 

F. BENDORAIČIO pastatyta ir va
dovaujama ligoninė Rondonijoje, 
Guajara ■ Mirim miestelyje, pernai 
įsigijo specialų laivą pacientams lan
kyti su gydytojų kabinetais. Pernai 
vasarą tuo laivu buvo atlikta 1,200 
km kelionė Brazilijos ir Bolivijos 
pasieniu. Be lietuvaitės seselės, 
plaukė du gydytojai su 15 asmenų 
laivo įgula, šioje kelionėje medici
ninė pagalba buvo suteikta 640 li
gonių, įskiepyta 400 vaikų, ištrauk
ta daug skaudančiu dantų. Tokių ke
lionių pernai buvo atlikta šešios. Š. 
m. sausio 10-30 d.d. laivu keliavo 
pats kun. dr. F. A. Bendoraitis, ku
ris taipgi yra ir medicinos gydyto
jas. šį kartą buvo aplankyta 60 gy

venviečių, apžiūrėti 558 ligoniai, pa
tikrinti 237 asmenų dantys.

Kolumbija
A.a. KUN. SIMONAS BARČAITIS 

mirė vasario 3 d., sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Velionis buvo baigęs Seinų 
kunigų seminariją, kunigu įšventin
tas 1923 m. Pradžioje vikaravo įvai
riose parapijose, o 1934 m. buvo 
paskirtas Sudargo klebonu. Pirmo
sios sovietinės okupacijos laikotar
pyje buvo suimtas ir kalintas 8 mė
nesius. Atvykęs Kolumbijon, nuo 
1948 m. darbavosi Medelline, ypa
tingą dėmesį skirdamas vargšams. 
Dienraštis “EI Colombiano” pareiš
kė užuojautą lietuviams kunigams 
— St. Matučiui, N. Saldukui, M. Ta
mošiūnui ir koluinbiečių parapijos 
klebonui kun. F. G. Mojai bei ki
tiems velionies bendradarbiams. Ge
dulingas Mišias koncelebravo lietu
viai ir kolumbiečiai kunigai, o jose 
dalyvavo tūkstančiai El Sagrado Co
razon parapijos narių, atiduodami 
paskutinę pagarbą velioniui.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NOS šiemet įvyks gruodžio 26-31 d. 
d. Sydnėjuje. Jos bus pradėtos gruo
džio 26, antradienį, 11 v.r., iškilmin
gomis pamaldomis Sydnėjaus kated
roje. I renginius įtraukta: meno pa
roda, sporto šventė, teatro spektak
lis, bendri jaunimo pietūs, Kleve- 
lando “Grandinėlės” koncertas “Re
gent” teatre gruodžio 20 d. vakarą. 
Atskirus N. Metų sutikimus turės 
ALD dalyviai ir sportininkai. Nu
matoma suorganizuoti ir literatūri
nę popietę. įvyks ir ALB tarybos 
suvažiavimas.

MELBURNO “DAINOS SAMBŪ
RIS” ruošiasi kelionei į Torontą. 
Pasitraukus dviem nariam, buvo 
pertvarkyta valdyba. Chorui dabar 
vadovauja: pirm. K. J. Lynikas, vi
cepirm. K. Mieldažys, sekr. E. Šei- 
kienė, ižd. J. Kvietelaitis, parengimų 
vadovė E. Balčiūnienė. Į dainų šven
tę Toronte bus išvykstama birželio 
23 d. Kelionėje kviečiami dalyvauti 
ir chorui nepriklausantys šios kolo
nijos lietuviai.

SYDNĖJAUS ATEITININKAI va
sario 12 d. iškylavo gamtoje — Pa
radise Gardens parke, apie 30 mylių 
nuo Sydnėjaus. Mišias laikė dvasios 
vadas kun. P. Butkus. Po pamaldų 
buvo pasimaudyta švariame upės 
vandenyje, padainuota daug lietu
viškų dainų, kurios šioje apylinkėje 
skambėjo pirmą kartą.

NEMYRA MASIULYTĖ, pasižy
mėjusi jaunosios kartos pianistė, iš 
Adelaidės persikėlė į Sydnėjų. Ade
laidės lietuviai jai surengė gražias 
išleistuves sausio 15 d.

KUN. J. VAIŠNYS, SJ, žurnalo 
“Laiškai Lietuviams” redaktorius, iš 
Čikagos atvyko Australijon vesti re- 
kclekcijų lietuviams. Nuo vasario 16 
d. iki kovo 21 d. jis ves dvasinius su
sikaupimus Hobarto, Geelongo, Mel
burno, Adelaidės, Kanberos, Sydnė
jaus ir Brisbanės lietuvių kolonijose.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJOS taryba Londone savo 1978 
m. veiklą aptarė vasario 5 d. susirin
kime. Nutarta rengti tradicinę “Der
by” arklių lenktynių loteriją, pava
sarinę išvyką į Lietuvių Sodybą, da
lyvauti Anglijos LKB suvažiavime 
Nottinghame, kryžiaus žygyje Ayles- 
forde. Paruošti veiklos planai bus 
pateikti metiniam parapijos narių 
susirinkimui balandžio 2 d.

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTĮ 
Lietuvių Sodyboje atšventė Justinas 
ir Magdalena Navickai, gyvenantys 
kaimyniniame Liss miestelyje. Mi
šias koncelebravo kun. J. Sakevičius 
ir kun. A. Geryba. Moterystės sakra
mento šventumą savo pamoksle pa
brėžė kun. A. Geryba. Sukaktuvinin
kams įteiktos kryžiais papuoštos 
simbolinės lazdos, padarytos L. So
dyboje gyvenančio Antano Masiulio- 
nio. Po pamaldų įvyko vaišės, ku
rioms vadovavo kun. A. Geryba, per
skaitęs pluoštą sveikinimų, popie
žiaus Pauliaus VI palaiminimą. Jaut
rų žodį tarė kapelionas kun. J. Kuz- 
mickis bei kiti sveikintojai. J.- M. 
Navickai, gimę Vilkaviškio apskri
tyje, Britanijon atvyko iš V. Vokie
tijos pokario metais ir įsikūrė Man
česteryje. Čia jų namas buvo ir kle
bonija, ir užeiga visiems lietuviams. 
Užaugino gražią šeimą, kurios ne tik 
vaikai, bet ir anūkai kalba lietuviš
kai.

Vokietija
MUENCHENO MOTERŲ KLUBO 

susirinkime sausio 14 d. 1977 m. 
veiklos pranešimą padarė pirm. Ali
na Griniuvienė. Iš jo paaiškėjo, kad 
gausių dalyvių susilaukė pernai vėl 
atgaivinti susitikimai trečiadieniais 
kavinėje. Mėnesiniai susirinkimai 
vyko vokiečiu “Susitikimo namuo
se”. Klubas surengė rašytojos M. 
Pečkauskaitės — Šatrijos Raganos 
100 metų gimimo sukakties minėji
mą, gintaro dirbinių parodą, adven
tinę valandėlę, Kalėdų eglutę vai
kams. Klubo narės taipgi lankė se
nelius bei ligonius, pasiuntė kelis 
drabužiu siuntinius Punsko lietu
viams. Naujon klubo valdybon iš
rinktos: pirm. Vincenta Hermanienė, 
sekr. Violeta Rakauskaitė-Landienė, 
ižd. Ona Sakalauskienė, parengimų 
vadovės Violeta Hernianaitė ir Bi
rutė Skeberdienė. Revizijos komisi- 
jon išrinktos dvi klubo narės — Ona 
Beissingerienė ir Elena Molnerienė.



Dalis tautiečių Vasario 16 minėjime Venecueloje, Karako mieste, kur dalyvavo atstovai iš viso krašto

Reikšmingos sukaktys Venecueloį
A. VAISIŪNIENĖ

Š.m. vasario 19 d. Venecuelos 
lietuviai paminėjo 60-tąją Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir kun. Antano Perkumo 
45 metų kunigystės sukaktis.

Šventė pradėta pamaldomis 
erdvioje seselių koplyčioje, pa
puoštoje Lietuvos vėliavos spal
vų gėlėmis. Mišias atnašavo 3 
kunigai. Pamokslą pasakė Don 
Bosco m-los direktorius kun. 
Moises Consoni. Jis pareiškė, 
esą nesvarbu, kad esate maža 
tauta, bet reikšminga, jog savo 
širdyse nešiojate jos praeitį ir 
ateities viltį. Pamokslininkas 
skatino ir toliau kovoti už Lie
tuvos laisvę.

Po pamaldų įvyko iškilmingas 
aktas. Dalyvių buvo apie 120. 
Puikias gėles atsiuntė Latvių 
Bendruomenė ir Argentinos 
Lietuvių Centras. Iš Valencijos 
miesto atvyko jos LB pirm. Za- 
vadskas, VLB centro valdybos 
pirm. J. Kukanauza su šeima ir 
kiti. Maracay lietuvių kolonijai 
atstovavo jos pirm. H. Gavors- 
kas, buvęs VLB centro valdybos 
pirm. inž. VI. Venckus ir kt. 
Malonu, kad tikriems patrio
tams net poros šimtų kilometrų 
nuotolis nesudaro kliūčių daly
vauti Vasario 16 šventėje. Gai
la, kad daugelis čia pat, Kara- 
ke, gyvenančių lietuvių nesitei
kė atvykti.

Įžanginį žodį tarė VLB pirm. 
J. Kukanauza, primindamas Lie
tuvos kovas už laisvę, savo kal
bą, kultūrą ir skatindamas ište
sėti kovoje už būsimą Lietuvos 
laisvę. Tylos minute buvo pa
gerbti žuvę Lietuvos laisvės ko
votojai ir tie Venecuelos lietu
viai, kurie aukojosi lietuvybės 
išlaikymui. Pastarųjų eilėje bu
vo paminėta ir neseniai mirusi 
mokytoja Regina Jarmolavičiū- 
tė, buvę VLB pirmininkai — Z. 
Domeika, J. Bieliūnas, Malskis 
ir kt. Baigdamas kalbą, J. Kuka
nauza padėkojo lenkų kolonijos 
pirm. inž. Feliksui Zubrui už 
nuoširdų bendradarbiavimą bei 
draugiškumą, parodytą konkre
čiais darbais.

Vasario 16 skirtą paskaitą 
skaitė jaunimo sąjungos narys 
stud. Darius Mažeika. Po paskai
tos buvo tautinių šokių grupės 
pasirodymas. Jos vadovas ir mo
kytojas yra inž. Julius Guiga, 
koordinatorė dr. Jadvyga Klo- 
vaitė, akordeonistas — Velian
čio Cipoletti, lietuvių studentų 
draugas ir geriausias akordeo
nistas Karako mieste. Buvo at
likti šokiai: Grandinėlė, Nikita, 
Audėjėlė, Ožys, Aušrelė ir Žė- 
kelis. Tautinių šokių pasirody
mas buvo labai geras, nes buvo 
tinkamai pasiruošta.

Antroje dalyje buvo pagerb
tas kun. Antanas Perkumas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Aleksandra Vaisiūnienė supa
žindino svečius su jo 45 metų 
kunigystės, visuomeninio darbo 
ir jo gyvenimo keliu. Kultūros 
Fondo pirm. J. Menkeliūnas 
Fondo vardu įteikė medžio dro
žinį su atitinkamu įrašu. Lietu
vių Bendruomenė įteikė $100 
čekį, kurį jis pažadėjo persiųsti 
į Braziliją naujai įsikūrusiai Šv. 
Kazimiero parapijai.

Pasibaigus minėjimui visi sve
čiai buvo pakviesti į moterų pa

SKAITYTOJAI PASISAKO
“LIEPKALNIO SODYBA”

Kažkoks Žemdirbys “TŽ” 1978. 
II. 2 nr. išspausdintame straipsnyje 
"Agronomai ir Liepkalnio sodyba” 
rašo nepagrįstus dalykus.

Aš esu kilęs iš kaimo, pažįstu Vyt. 
Alanto aprašomą laikotarpį ir galiu 
pasakyti, kad ten vaizduojamas gy
venimas ir žmonės gan teisingai. 
Lygiai tą patį sako mano draugai ir 
pažįstami, kurie tą knygą yra skai
tę. Aš nesu literatas, o tik šiaip jau 
literatūros mėgėjas ir nemanau ver
tinti Vyt. Alanto knygos iš litera
tūrinės pusės, bet negaliu susilai
kyti nepasakęs, kad žemdirbys yra 
neteisus.

1. Jis ten vienoje vietoje rašo, 
kad Alantas redagavęs “Lietuvos 
Aidą” apie 10 metų, o tuo tarpu, 
jei jis būtų paskaitęs knygos apval
kale surašytus rašytojo gyvenimo 
faktus, būtų sužinojęs, jo^ Alantas 
buvo “LA” redaktoriumi 1935-1939 
m., vadinas, 5 metus.

2. Kitoje vietoje tas slapukas sa
ko, kad autorius žemės ūkio mokyk
lų mokslą nukėlęs į vasarą, o tuo 
tarpu knygoje aiškiai pasakyta, kad 
žemės ūkio mokyklų mokiniai būda
vo paleidžiami atostogų ir vasarą 
dirbdavo savo tėvų ūkiuose.

3. Vėl kitoje vietoje tas Žemdir
bys rašo, kad vulgarios kaimo bernų 
dainuškos esančios savo vietoje, bet 
jų perteklius “be jokio stilistinio 
kompozicinio reikalingumo liudija 
rašytojo saiko ir skonio stoką”. Aš 
dar kartą perverčiau “Liepkalnio 
sodybos” puslapius ir radau iš viso 
dvi dainuškas bei keletą eilėraščių. 
O gal Žemdirbys laiko dainuškomis 
ir romano didvyrio pacituotą Jaunų
jų Ūkininkų Sąjungos giesmės vie
ną posmą ir jo mergaitės Agnės ne
kaltą ketureilį?

4. Skaičiau spaudoje, kad Vyt. 
Alantas, kalbėdamas Čikagoje per 
“Liepkalnio sodybos” sutiktuves, 
tarp kitko pastebėjo, jog laisvoje 
Lietuvoje ūkininkas literatūroje bu
vęs pamirštas, žemdirbys sako, kad 
tai neteisybė ir tam įrodyti išskai
čiuoja, pradėdamas nuo Donelaičio, 
visą virtinę rašytojų, kurie rašė apie 
kaimą. Aš daug ką skaičiau iš su
minėtų rašytojų raštų, bet niekur 
neradau, kad kas iš jų būtų rašęs 
apie jaunąjį, modernųjį ūkininką, 
išsiauklėjusį žemės ūkio mokyklose 
bei jaunųjų ūkininkų rateliuose, su
sipažinusį su pažangaus ūkininkavi
mo metodais, turintį plačią žemės 
ūkiui skiriamą spaudą bei literatū
rą, žodžiu, pradėjusį naują žemės 
ūkio laikotarpį. Ne, tokio romano 
anais laikais man neteko skaityti. 
Neatsimenu nė vieno rašytojo, kuris 
būtų tokį ūkininką atvaizdavęs. Bu
vo rašoma apie kaimą, bet rašoma 
“senoviškai”. Man rodos, kad Vyt. 
Alantas, sakydamas, jog anuo metu 
ūkininkas buvo pamirštas literatū
roje, kaip tik tatai ir turėjo galvoje.

Žemdirbys rašo, kad ten esama 
“apstu nelogiškumų”, “vulgarumų”, 
“perkrovimų”, dialoguose “pertem
pimų”, žodžiu, viskas bloga. Tai ne
pagrįsti tvirtinimai. Aš nesakau, ar 
jie teisingi, ar neteisingi, aš tik no
riu pasakyti: jei kritikuoji, tai kri
tikuok pagrįstai.

“Liepkalnio sodybos” skaitytojas 
AR REIKIA DEJUOTI?

Dejuojame, skundžiamės, kai 
skauda. Dejavimas yra natūralus 
reiškinys. Jis kartais palengvina 
skausmą, bet gydymo neatstoja.

Mūsų išeivijos dejavimas, apie ku
rį kalba straipsnio autorius A. Gul
binas “TŽ” 4 nr., yra kitokio pobū
džio. Skundžiamės, kad nesame vie
ningi, kad nesutariame. Tokie skun
dai kartais prasiveržia iš mūsų lais

ruoštas vaišes. Besivaišindami 
draugiškoje nuotaikoje, visi 
džiaugėsi gražiai praėjusia šven
te.

VLB Karako apyl. pirm. VI. 
Mažeika padėkojo visoms ir vi
siems, prisidėjusiems prie šven
tės paruošimo. Ypatinga padė
ka tenka nenuilstamai mūsų ko
lonijos ekonomei Janinai Klo
vienei už vaišių suorganizavimą 
ir stalo paruošimą, taip pat cent
ro valdybos iždininkui P. Krikš
čiūnui.

vinimo veiksnių. Juos pabrėžia mū
sų spauda. Jais gyvena mūsų visuo
menė. Štai ir šiais metais nesutari
mai kaikur įnešė kartėlio į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo minėji
mus.

Mūsų priežodis sako: verkdams 
kaktos neištaisysi. Taigi laikas nu
stoti dejavus ir jieškoti priemonių 
skausmams pašalinti.

Suprantama, šios mintys yra tai
komos JAV lietuvių gyvenimui. Tu
rime būti dėkingi “TŽ”, kad jie savo 
laikraščio skiltyse randa vietos mums 
skaudžiu nesutarimų klausimu pa
diskutuoti. K. čikotas

“ŠEIMYNIŠKUMAS”
Atsimenu, kaip nuoširdžiai ir ener

gingai ateitininkai stengėsi atnau
jinti Lietuvos veidą Kristaus dvasia. 
O kad jų pastangos būtų sėkminges
nės. jie meldėsi, kad Dievas ir juos 
pačius apsaugotų nuo gundytojo vi
lionių bei jo spendžiamų žabangų.

Ateitininkų idealai nepasikeitė nė 
tremytje. Jie tebesiekia jų ir šian
dieną. Nesuprantu, kodėl tad rašyt. 
A. Baronas pažvelgė į jų idėjos se
sę ne šviesioje kalnagūbrio erdvėje, 
bet tamsios daubos landynėje. Ko
kių minčių vedamas, jis ją, tarytum 
gatvės mergšę, paguldė į suvedžioto
jo lovą, kurioje ji be jokio protesto 
ir pasipriešinimo leidosi išprievar
taujama. Tai ne ateitininkės charak
teris. Juk į ateitininkų, skautų ir 
kitas padorias organizacijas įsirašo 
toks jaunimas, kuris pamilsta jų ide
alus, saistančius jų mintis, žodžius 
ir darbus. Ar tad autoriui derėjo ši
tokios organizacijos jaunuolę pada
ryti savo novelės nemoralumo auka?

Tiesa, kiekvienoje organizacijoje 
gali būti išimčių. Jų gali atsirasti ir 
ateitininkuose, bet argi išimtį gali
ma padaryti taisykle, kompromituo
jančia kilnius idealus ir jų puoselė
tojus?

žinoma, niekas menininko nemo
ko, ką ir kaip jis turi kurti, bet vis- 
dėlto jis turėtų rimtai patikrinti sa
vo psichologinius duomenis, kuriais 
jis grindžia savo veikėjų charakte
rius ir veiksmus. Manau, kad retas 
skaitytojas, ypač ateitininkas sutiks 
su A. Barono neapgalvotu išsišoki
mu savo novelėje “šeimyniškumas” 
(1977 m. gruodžio mėn. “Aidai”).

A. Kalnius
“TEPLIORIAI DAILININKŲ 

TARPE”
Sutinku su Al. Gimanto nuomone, 

kad mėgėjai neturėtų maišytis su 
tikraisiais lietuviais dailininkais, 
kurie dažnai iš to ir pragyvena. Pir
kėjas turi žinoti kuris paveikslas 
yra tikro dailininko ir kuris mėgė
jo. Viena tačiau ir Al. Gimantas 
galėtų neužmiršti, kad tikrumas ar 
netikrumas dailininko nevisad reiš
kia tikrą ar netikrą talentą. Nei My
kolas Angelas, nei Carrot, nei Van 
Gogh, nei daugelis garsenybių ne
buvo lankę jokių meno mokyklų. 
Taip pat nevisi iš “Seven Great” Ka
nados dailininkų turėjo kokios rim
tesnės mokyklos pažymėjimą. Netu
rėjo nei mūsų Šimonis, nei Čiurlio
nis . . .

Galima būtų jam pateikti ilgą są
rašą garsių pasaulio dailininkų, už 
kurių darbus mokamos didžiausios 
kainos, bet kurie niekad meno mo
kyklos nelankė. Tepliorių yra ir bus 
net tikriausiu dailininkų tarpe, nes 
šio meno mokslas niekad nesibai
gia. Garsus ispanų dailininkas Goya, 
sulaukęs bene 86 metų amžiaus, pa
reiškė, jog tik dabar pramokęs ta
pyti. Dėlto nevertėtų ant mėgėjų 
galerijos išrašyti Dantės žodžių: 
“Palikite viltį įeinantieji”.

S. šetkus, tepliorius

Pasakoja grįžusieji iš Australijos
Iš Vl-tosios lietuvių skautų 

tautinės stovyklos š.m. sausio 
16 d. į Torontą grįžo jaunimo 
aštuoniukė, atstovavusi “Šatri
jos” — “Rambyno” tuntams ir 
jų ribose veikiančiam sktn. Ste
po Kairio muzikiniam vienetui. 
Apstoti šeimos narių, giminių, 
draugų, jie ne po vieną kartą tu
rėjo pasakoti savo įspūdžius 
apie ilgas keliones, Australijos 
lietuvius, stovyklą, koncertus, 
matytus miestus, daiktus ir 
žmones. Pavyko juos “TŽ” 
bendradarbiui sutelkti ir pa
klausinėti:

— Ką galėtum pasakyti apie 
pačią kelionę: kada ir kokiu lėk
tuvu išskridote, kaip sekėsi, ko
kia buvo nuotaika, kur sustoda
vote, kaip jautėtės, ką patyrėt, 
kas geriausiai patiko?

Alvydas - Tomas Senkevičius: 
Išskridom gruodžio 20 d. Dėl la
bai blogo oro plaMai pasikeitė 
— Čikagos aerodromas atsisakė 
mus priimit. Naujus bilietus nu
sipirkę skridom tiesiai į Los An
geles “Air Canada” lėktuvu. 
Mūsiškiai laikėmės kartu. Ek
rane bežiūrint “Rocky” pasiro
dė ir Kalifornija. Sekančią die
ną buvo aprodytas Los Angeles 
miestas. Visiems buvo įdomi 
naujiena “Universal” studijos, 
kur gaminami filmai.

Tolimesnė kelionė — Pacifi- 
ku. Patogiai sėdėjome viename 
iš pačių didžiausių keleivinių 
lėktuvų “Pan American Air
lines 747B”. Jis tikrai yra mil
žinas. Ir čia vėl skridome nak
ties metu. Maždaug apie vidur
naktį pasiekėm Honolulu, kur 
stovėjom pusantros valandos. 
Po tos pertraukos pasukom į 
pietvakarius. Dauguma kelei
vių jau miegojo. Buvo girdėti 
tik švelnus stiprių motorų ūži
mas. Perskridom International 
Date Line, prarasdami vieną 
dieną. Saulei pradėjus kilti, pir
mą kartą pamatėm Pacifiką ir 
netrukus pasiekėm Nadi, Fidži 
salos miestą. Išlipus iš lėktuvo, 
buvo karštą kaip pirty. Gražioj 
saloj valandžiukę pasivaikščio
jom ir tuoj tęsėm paskutinį ke
lionės etapą. Sydnėjų pasiekėm 
gruodžio 23 d., 9 v.r.

Beveik visą savaitę ten važi
nėjom patogiais autobusais, lai
vais, globėjų automobiliais. Ma
tėm daug parkų, paplūdimių, 
uostų, miškų. Reikėjo priprasti 
važinėti kaire gatvės puse. Po 
pirmosios ekskursijos išskridom 
“Ansett Airlines” lėktuvu į 
Australijos sostinę Kanberą. 
Ten specialiu autobusu pave
žiojo, aprodė labai gražias mies
to vietas. Pietavom puošniame 
lietuvių klube ir po to skridom 
į Melburną. Australijos žemė iš 
lėktuvo atrodo kaip parudavusi

Kiekvienas kanadietis, turėjęs pajamų 1977 me
tais daugiau negu neapmokestinamos atskai
tos ir asmeninės nuolaidos, privalo įteikti už
pildytą formą "T 1 Individual Income Tax" iki 
1978 m. balandžio 30 dienos. Jeigu jos dar ne
gavote paštu, galite pasiimti vietinėje pašto 
įstaigoje arba rajoninėje mokesčių įstaigoje.

Pajamų mokesčių formoje įrašoma vardas bei 
pavardė, sužymimos pajamos iš visų šaltinių, 
atimamos nustatytos atskaitos bei nuolaidos 
ir pagaliau apskaičiuojami mokesčiai. Mokes
čių forma šiais metais buvo suprastinta, kad 
jūsų uždavinys būtų kiek galint lengvesnis. 
Jums pagelbėti prie mokesčių formos yra pri
dėtas vadovas — "Income Tax Guide", kuria
me rasite visą reikalingą pagalbą.

Svarbu užpildyti mokesčių formą tiksliai ir tin
kamai. Visų pirma neužmirškite sužymėti visas 
savo pajamas — ne tik tas kurios įrašytos jūsų 
darbdavio išduotuose lapeliuose T4, bet ir visas 
kitas, kurias gavote metų laikotarpyje; pavyz
džiui, pajamas už patarnavimus, nors ir nebūtų 
išduotas T4 lapelis, arbatpinigius, pinigines 
dovanas, investacijų pajamas iš visų šaltinių,

Pokalbis su astuoniais skautais, dalyvavusiais tautinėj stovykloj
oda. Daug dykumų, kalnų. Mel
burne viešėjom tris dienas. Iš 
stovyklos važiavome apžiūrėti 
Australijos gyvijos. Įdomiausi 
buvo pingvinai, vakare iš jūros 
keliavę į savo “namus” pakran
tėse. Po stovyklos iš Melburno 
į Sydnėjų skridome specialaus 
tipo lėktuvu “Pan Am 747 SP”. 
Jo skaitytuvai ir kita navigaci
nė aparatūra — kaip “Mercu
ry” ar “Gemini” raketose nau
dota. Palikę Sydnėjų, skridome 
atgal 37,000 pėdų augštyje. Vi
si gyvenom patirtais maloniais 
įspūdžiais. Per Los Angeles ir 
Čikagą Torontą pasiekėm sau
sio 16 d. Visi sveiki, laimingi ir 
patenkinti. Iš viso padarėm 
21,170 mylių per 38 valandas. 
Jei būtume skridę 10 kartų il
giau, būtume pasiekę mėnu
lį .. .

— Papasakok apie Australi
jos lietuvius: kas pasitiko, kaip 
buvot priimti, kur apsigyvenot, 
kaip leidote Kalėdas, kur ir 
kaip sutikot Naujuosius Metus. 
Kaip lietuviai įsikūrę, kokios jų 
problemos, koks jaunimas?

Sandra Kazilevičiūtė: Po 
muitinės kontrolės, kuri buvo 
labai paviršutiniška, mus pasi
tiko VI tautinės stovyklos ren
gėjų komiteto nariai. Tik jų 
dėka taip lengvai ir atlikome 
visus keliautojų formalumus. 
Aerodromo salėj mūsų jau lau
kė didesnė Australijos lietuvių 
grupė. Mūsiškiai, kurie ten tu
rėjo giminių ar draugų, greitai 
vieni kitus susirado ir sveikino
si. Mes, kurie dar nieko nepa- 
žinojom, stoviniavom, gnybda
mi vienas kitam, kad įsitikintu
me, jog tikrai Australijoj esam. 
Autobusas nuvežė į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą, kur įvyko ofi
cialus mūsų sutikimas ir pa
sveikinimas. Paskui visus mus 
perdavė globėjams, kurie mu
mis nuoširdžiai rūpinosi.

Pirmas pastebėtas dalykas ir 
buvo — Australijos lietuvių 
draugiškumas ir nuoširdumas. 
Stovyklos rengėjų komitetas 
paruošė įdomią ir mums labai 
naudingą programą, kurią glo
bėjai stropiai vykdė. Keliavom 
po miestą ir apylinkes, turėjom 
koncertus, susipažinimo vaka
rus, jiešmines.

Kadangi atsiradom per Kalė
dų šventes, tai daugumas aus
traliečių atostogavo. Taigi, ir 
mūsų globėjai buvo laisvesni, 
turėjo daugiau laiko su mumis 
užsiimti. Kūčias praleidom su 
savo globėjais. Daugumas va
karieniavom Lietuvių Klube ir 
ten jautėmės kaip viena didelė 
šeima. Buvo tikros lietuviškos 

PAJAMŲ MOKESČIAI -
GYVENIMO FAKTAS

Kūčios. Trūko tik žemos tem
peratūros ir sniego . . .

Kalėdų rytą uniformuoti da
lyvavome bendrose lietuvių pa
maldose. Dieną praleidom su 
savo globėjais ar pažįstamais.

Melburne gavome naujus glo
bėjus. Bet nuoširdumas liko 
tas pats. Ir tai mus labai žavė
jo. čia sutikom Naujuosius Me
tus. Buvo privažiavę daug jau
nimo iš Tasmanijos, Sydnėjaus, 
Adelaides. Labai smagiai pra
leidom laiką su senais ir nau
jais draugais.

Lyginant Australijos lietu
vius su kitų kraštų lietuviais, 
didelio skirtumo nematyti. 
Kiekvienoj didesnėj' kolonijoj 
lietuviai turi savus bendrus na- 
mus-klubus, kur susitinka ir 
pabendrauja. Jaunimo daugu
ma yra organizuoti — priklau
so skautams, tautinių šokių 
grupėms, sporto klubams. Lie
tuviškumas panašus kaip Kana
doj, bet anglų kalba nevengia
ma. Mums labai malonų įspūdį 
paliko šeimininkų rūpestis ir 
tiesiog tobulas organizuotumas, 
parodytas mus globojant. Steng
simės nors iš dalies jiems atsi
lyginti, priimdami svečius iš 
Australijos Toronte, kai čia šią 
vasarą turėsim Pasaulio Lietu
vių Dienas.

— Girdėjom apie talentų va
karus ir koncertus. Kiek iš tik
rųjų jų buvo ir kur? Ką galė
tum pasakyti apie sktn. Stepo 
Kairio muzikinio vieneto kon
certus?

SIMAS NAMIKAS iš Toronto su kengūraite Australijoje

įskaitant palūkanas už skolas draugams bei gi
minėms, nuomos pajamas ir visus gautus šei
mos išlaikymo priedus.

Ką galima atskaityti? Pavyzdžiui, jei išlaikote 
ką nors Kanadoje (arba už Kanados ribų, jeigu 
jie yra atitinkami šeimos nariai), galite prašyti 
asmeninės nuolaidos. Jeigu jūsų išlaikomasis 
asmuo gyvena už Kanados ribų, privalote už
pildyti formą (T1E-NR), kurią galite gauti ra
joninėje pajamų mokesčių įstaigoje. Ją prise
kite prie mokesčių formos drauge su reikalin
gais pakvitavimais.

Jei norite būti tikras, kad jūsų forma yra tin
kamai užpildyta, rūpestingai laikykitės vadovo. 
Patikrinkite kartą ir kitą savo apskaičiavimus. 
Pridėkite visus pakvitavimus, lapelius ir išsiųs
kite nevėliau kaip 1978 metų balandžio 30 die
ną 12 valandą nakties.

Revenue Canada 
Taxation
Hon. Joseph P. Guay 
Minister

Renata Bubelytė: Sktn. Ste
po Kairio muzikinis vienetas pa
sirodė tris kartus — du kartus 
talentų vakaruose ir vieną kar
tą stovykloje. Sydnėjuje buvo 
surengtas susipažinimo vakaras 
su koncertu gruodžio 25 d. Pro
gramoje turėjom 25 dainas, ku
rias atlikom per tris išėjimus. 
Be mūsų, buvo ir kitokių pasi
rodymų, ir programa pasidarė 
perilga. Tuo tarpu Melburne 
gruodžio 30 d. jau buvo geriau 
suorganizuota, o ir salė turėjo 
geresnę akustiką.

Stovykloje didžiojo laužo me
tu mūsų vienetas vėl koncerta
vo. Šį kartą mūsų liaudies in
strumentais domėjosi svetim
taučiai, kurių čia netrūko. Aus
tralijoje iš viso nėra nė vieno 
tautinių instrumentų vieneto ir 
niekada nėra buvę. Todėl do
mėjimasis instrumentais visų 
buvo gana didelis. Žmonės 
klausinėjo apie mūsų kankles 
ir nevienas prašė pamokyti gro
ti. Koncertų klausėsi daugiau
sia lietuviai. Jie buvo labai pa
tenkinti mūsų atliekamomis 
dainomis. Pati jaučiau, kad tu
rėjau progos Australijos lietu
viams parodyti savąją kultūrą 
per liaudies muziką. Buvo daug 
progų pasikalbėti su žmonėmis, 
kurie domėjosi tokia muzika. 
Suradau daug naujų draugų ir 
draugių, kurių niekada nepa
miršiu. Tai buvo atpildas už 
ilgą ruošimąsi tiems koncer
tams ir visai tai kelionei. Ma
nau, kad ir kiti mūsų vieneto 
nariai panašiai jaučiasi.

(Bus daugiau)

Revenu Canada
Im pot
L hon. Joseph P. Guay 
Ministre
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Toronto gintariečiai jauniai Vasario 16 minėjime Nuotr. O. Burzdžiaus

Šukytės švystelėjimas Toronte
Jos dainavimas parodė kodėl Lietuva yra dainų kraštas

ST. CATHARINES, ONTARIO
SĖKMINGA VASARIO 16 ŠVEN

TĖ. Prieš pat šventę "Standard” 
įdėjo visa programą: apie koncertą- 
vakarienę "Multicultural Centre” 
salėje, vainiko padėjimą prie kana
diečių paminklo, politinius debatus 
“Midtown" restorane bei trispalvės 
iškėlimą prie miesto rotušės.

Po to sekė ilgas rašinys apie Lie
tuvą "Freedom for Lithuanians”. 
Tame rašiny apimta beveik visa 
sovietų pavergimo istorija, lietuvių 
kovos už laisvę, kreipimasis į kana
diečius padėti pavergtai Lietuvai.

Vasario 11 d. įvykęs minėjimas 
praėjo su didžiausiu pasisekimu. 
Dar niekad ši bendruomenė nematė 
beveik 300 lietuvių, atvykusių į šios 
rūšies minėjimą ar į betkurį kitą 
renginį, gal tik seniau daugiau atei
davo į Jonines, bet tie laikai yra 
praėję. Dabar, jei susirenka apie 
150, tai jau gerai. Taigi, lietuvių 
visuomenė tikrai nuoširdžiai atsilie
pė į rengėjų prašymą iškiliau pa
gerbti 60 metų Lietuvos prisikėlimo 
sukaktį.

Ročesterio lietuvių choro bei so
listų pasirodymas visus sužavėjo sa
vo gražiomis, gerai atliktomis dai
nomis, duetais bei kvintetais. “Ne
muno” jaunimas pasigėrėtinai pa
šoko gana sudėtingus tautinius šo
kius. Nida Zubrickaitė žavėjo ne 
tik lietuvius, bet ir kitataučius savo 
jaunatvišku grožiu, puikia lietuvių 
bei anglų kalba ir sugebėjimu at
likti pranešėjos pareigas.

Maistas buvo gerai pagamintas, 
patarnavimas buvo greitas, bet kliu
dė susikimšimas, nes reikėjo visus 
susodinti prie stalų. Beveik visi bi
lietai buvo parduoti iš anksto.

Šis Vasario 16 minėjimas paliko 
didelį įspūdį tiek lietuviams, tiek 
gausiems kitataučiams. Debatuose 
Gilbert Parent Rytų-Vidurio Euro
pos Pavergtų Tautų pirmininkui 

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

FLYNN’S gėlių krautuvė | 
(savininkai latviai)

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

s 139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424

YONGE MEMORIALS

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton). 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

įteikė Kanados vyriausybės dovaną 
— aukso raidėmis išrašytą teisių 
deklaraciją. Prie paminklo kalbėjo 
du parlamentarai, miesto burmist
ras, Niagaros srities patarėjas, visi 
pavergtų tautų atstovai, dalyvavo 
11 vėliavų, 15 prieš rusų-sovietų 
vergiją nukreiptų plakatų. Kitą die
ną “Standard" įdėjo didelę šventės 
prie paminklo nuotrauką ir platų 
minėjimo aprašymą, gale priminda
mas, kad vasario 16 d. lietuviai vėl 
susirinks prie miesto rotušės “to 
hoist their flag as a salute to their 
fellow countrymen who continue to 
fight for self-determination within 
the several oppressed Eastern Euro
pean states”. Šventėje dalyvavo 
KLB pirm. J. R. Simanavičius ir 
paskaitą lietuviškai bei angliškai 
skaitęs S. Jokūbaitis.

LIETUVIŲ UŽTARĖJO Sergie- 
jaus Kovaliovo byla jau žinoma ir 
Kanados vyriausybei. “TŽ” primi
nus padėti S. Kovaliovui, nubaustam 
7 metams už pagalbą “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikai”, pa
vergtųjų tautų debatuose federaci
nio parlamento narys Gilbert Pa
rent pažadėjo Kovaliovo reikalą 
pateikti Kanados premjerui P. E. 
Trudeau bei užsienių reikalų mi
nisterial. Reikia daugiau žinių apie 
šį rusų kovotoją už žmogaus teises. 
Žinias prašoma siųsti: S. šetkus, 162 
James St., St. Catharines, Ont. L2R 
5C.

PASKUTINIUOSE DEBATUOSE 
vėl pasirodė šios svarbios organiza
cijos veiklos ribotumas dėl lėšų sto
kos. Debatuose dalyvavę žymūs Ka
nados valdžios pareigūnai žada pa
dėti gauti finansinę paramą, nes ši 
organizacija atlieka Kanados pilie
čių politinio švietimo darbą. Jei pa
rama bus gauta, debatai galės būti 
plačios apimties. Kor.

S

S,m. vasario 23 d. sol. Lilija 
Šukytė, pakviesta kanadiečių 
sambūrio “Toronto Arts Pro
duction”, davė koncertą - reči
tali St. Lawrence Centre Town 
Hall. Ta proga ji buvo nepapras
tai šiltai sutikta tiek publikos, 
tiek muzikos kritikų. Negailes
tingas dienraščio “The Globe 
and Mail” kritikas John Krag- 
luiid 1978. II. 24 taip rašė:

“Vakarykštė spausdinta Town 
Hall programa mini, esą ‘Tor
onto Arts Production’ manė, 
kad atėjo laikas Toronto publi
kai išgirsti dabarties Lilian Su
kis. Bet tai nepakankamai pa
brėžtas pareiškimas. Lietuvoje 
gimęs sopranas čia nebuvo gir
dėtas nuo to laiko, kai ji baigė 
Toronto universiteto muzikos 
fakultetą ir padarė savotišką 
staigmeną, atlikdama grafienės 
vaidmenį Mocarto operoje “Fi
garo vestuvės” Stratfordo festi
valyje prieš daugiau kaip 10 
metų. Po vakarykščio koncerto 
‘Viva Voce’ serijoje lengva su
prasti, kodėl valstybinė Muen- 
cheno opera nenoriai duoda jai 
laiko keliauti.

Pranešimuose apie panelės 
Šukytės pasisekimus paprastai 
buvo minimi jos operiniai lai
mėjimai, tačiau šis rečitalis, 
akompanuojamas Dereko Bamp- 
tono, buvo skirtas vokiečių, 
prancūzų ir lietuvių dainoms. 
Tai sritis, kurios ji neapleido. 
Galbūt buvo abejonės momentų 
Schuberto ‘Im Fruehling’, kuria 
pradėjo programą. Jos frazės at
rodė nebaigtos ar bent neryžtin
gos, o ir pianinas skambėjo tru
putį sunkokai. Bet tai mažmožis 
ir vertas paminėti nebent dėlto, 
kad tai buvo tik abiejų atlikėjų 
apšilimas.

Kitos keturios Schuberto dai
nos parodė, kad panelė Šukytė 
tebėra gražus lyrinis sopranas, 
kurį atsimename iš seniau. Tos 
dainos taip pat parodė, kad ji 
subrendo muzikiniu ir draminiu 
požiūriu. Buvo nepaprastai 
džiugu girdėti jos balsą, besi- 
koncentruojantį apie jausminį 
‘Wehmut’ turinį, kuris gali būti 
išryškintas tiktai gerai supran
tant kiekvieną teksto niuansą. 
Atrodė, kad panelė šukytė per- 
greitu tempu dainuoja judriąją 
dainą ‘Der Musensohn’, bet tai 
buvo iliuzija, nes ji atliko ją su 
pažymėtinu judrumu, kuriame 
nenukentėjo nei aiškumas, nei 
stilius. Po to sekė aistringos 
įtampos ‘Suleika II’, kur Bamp- 
tono palyda, kaip ir kitose dai
nose, atsispindėjo ir ryškino 
jausmus.

Norėdamas detaliai aptarti 
panelės Šukytės atlikimą dainų, 
sukurtų Brahmso ir Strausso, 
gali pritrūkti superliatyvų. Ypač 
verta paminėti aštrus kontrastas 
tarp Brahmso švelnių jausmų 
‘Die Mainacht’ ir gyvai puto
jančios ‘Staendchen’. O Straus
so dainoje ‘Leises Lied’ plaukė 
rami įtampa, kuri pasirodė dau
giau sakanti nei dirbtinis entu
ziazmas dainoje ‘Ali meine Ge- 
danken’.

Lengvai kylanti balso linija, 
kuri buvo girdima jaunos pane-

Ottawa, Ontario
LIETUVOS 6 0 METŲ NEPRI

KLAUSOMYBĖS atstatymo šventė 
įvyko vasario 1 d. Šv. Mišias atlai
kė kun. dr. V. Skilandžiūnas. Pa
moksle jis ragino keisti savo gyveni
mo kryptį, jieškoti dvasios atsinau
jinimo, kuris apšviestų ir tautos lais
vės taką.

Minėjimą salėje pradėjo apylin
kės valdybos pirm. Ladas Giriūnas, 
nuoširdžiai sveikindamas visus at
vykusius į iškilmingąją šventę. Šiais 
metais nepaprastai daug garbingų 
svečių dalyvavo iškilmėse ir malo
niai šnekučiavosi su lietuviais. Svei
kinimus šia proga perdavė estų, lat
vių, ukrainiečių ir “Canadian Com
mittee of Captive European Na
tions” atstovai. Paskaitą skaitė inž. 
Juozas Danys. Trumpa paskaita, įdo
miai ir kukliai pateikta, sužavėjo 
klausytojus. Jis prabilo į svečius 
angliškai, lietuviškai ir prancūziš
kai. Koncertinę dalį atliko Montrea- 
lio Aušros Vartų vyrų oktetas. Dai
nos jaudino klausytojų širdis. Pub
likai karštai plojant, padainavo dar 
dvi dainas. Muzikei Madame M. 
Roch, okteto dirigentei, jauniausia 
Otavos lietuvaitė Daivutė Jurkutė 
įteikė puokštę gėlių. Po programos 
svečiai atsigaivino vynu ir sūriu.

Valdyba dėkojo atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems prie šventės suren
gimo. Rūta-Ona šiūlytė

Stayner-Wasaga, 
Ontario

VASARIO 16 ŠVENTĖ čia buvo 
atšvęsta vasario 18 d. Stayneryje, 
“Golden Apple” restorane. Dalyva
vo 60 tautiečių. Po trumpos įžangos 
buvo pagerbti žuvę už tautos laisvę. 
Paskaitą skaitė p. Bončkus. Jis ap
žvelgė mūsų tautos kelią, ragino ir 
mus V. Kudirkos žodžiais neiti į 
kapa “be likusio ženklo, kad žmo- 

les Šukytes balse, tebėra ir da
bar, kaip tai buvo girdėti ant
roje dainoje iš Ravelio ‘Penkios 
populiarios graikų melodijos’.

žavi programos naujiena bu
vo šešios lietuviškos gėlių dai
nos, kurių keturios sukurtos 
Juozo Gruodžio, dvi — Kazio 
Banaičio, šalia progos išgirsti 
geriausią panelės Šukytės lyri
nį dainavimą, minėtoji dainų 
grupė įgalino aiškiai suprasti, 
kodėl Lietuva yra žinoma kaip 
dainų kraštas. Tiek jausmo pil
nose Gruodžio ‘Alyvose’, tiek jo 
džiugiai klausinėjamose ‘Aguo
nėlėse’ dainos skambėjo taip, 
lyg jos būtų specialiai sukurtos 
panelei Šukytei. Ir visa tai ro
dė į viltį, kad Šukytei nereikės 
laukti kitų dešimt metų grįžti į 
Torontą”.

* * *
“The Toronto Star” 1978. H. 

24 išspausdino muzikos kritiko 
Williamo Littlerio recenziją 
apie čelistę Giselą Depkat ir so
listę L. Šukytę. Apgailestavęs, 
kad jos pasirodymo Toronte rei
kėjo laukti 10 metų, recenzen
tas rašo:

“Vakar ji grįžo . . . kaip tarp
tautinė operos žvaigždė, gyve
nanti Muenchene, bet dainavu
si ir Metropolitan operoje, ir 
Vienoje ir Buenos Aires.

Gera buvo ją vėl išgirsti čia 
dainuojant. Tačiau būtų buvę 
geriau, jeigu ‘Canadian Opera 
Company’ ir jos pagalbininkės 
muzikinės organizacijos būtų 
ėmusiosios iniciatyvos sutrum
pinti jos nebuvimo laiką.

Operiniai jos laimėjimai liu
dija, kad laikas jokiu būdu ne
buvo tuščiai praleistas. Ji pra
leido jį puoselėdama natūraliai 
gražų lyrinį soprano balsą ir pa
darydama jį brandžiu interpre
taciniu instrumentu, pajėgiu at
likti tiek dainas, tiek draminius 
dalykus. (...)

Jeigu ji rtčitalį būtų baigusi 
pirmąja Schuberto dainų grupe, 
jos klausyotjai turbūt būtų iš
ėję nepatenkinti. Dainos, tiesa, 
buvo žinomos, gerai kontrastuo
tos, sumaniai atliktos, tačiau jos 
buvo lengvai perbėgtos, ir pats 
balsas liko neatsiskleidęs.

Visa tai pasikeitė su Brahm
so ‘Die Mainacht’. Brahmso fra
zių platumas ir tamsesnė spalva 
veikė kaip balzamas. Šukytė, 
žengdama per Brahmso dainas į 
Strausso, vis stiprėjo, pasigau- 
dama operinės patirties ryškin
ti kiekvieną tekstą dramiškai. Ir 
juo laibiau operinė buvo daina, 
juo sėkmingiau ji dainavo, at
skleisdama pilną savo balsą 
Adonio šauksmu Strausso 
‘Fruehlingsfeier’ dainoje.

Intymumas ir lengvumas jai 
taip pat nėra svetimi. Ravelio 
‘Penkios populiarios graikų me
lodijos’ pasiliko miniatiūrinėse 
savo proporcijose, o grupė šešių 
lietuviškų dainų, sukurtų Juozo 
Gruodžio ir Kazio Banaičio, 
skambėjo laisvai ir nuoširdžiai.

Dėl viso to klausytojų atolie- 
pis buvo entuziastiškas. Atrodė, 
kad kiekvienas norėjo pasivyti 
prarastą laiką. Nenuostabu!”

nėmis buvę”. Ramūnas Lapavičius 
padeklamavo eilėraštį, o sesutės Zi
ta ir Daina Gurklytės padeklamavo 
po eilėraštį ir padainavo duetą. Mus 
džiugino p. Kakarna, padainuoda
mas dvi dainas. Iš Toronto atvykęs 
Tautos Fondo atstovas A. Firavi- 
čius ragino aukoti, o mūsų vietinis 
atstovas p. Masionis, padedamas p. 
Juodišiaus, susirinko $367. Tai suma, 
kuri retai pasitaiko tokiose mažose 
kolonijose. Oficialioji dalis baigta 
Tautos himnu. Vakarienės metu 
vyko pašnekesiai, skambėjo dainos, 
o p. Stanevičius, aplink stalus ap
ėjęs, surinko $31,25 Tėviškės Žibu
riams. T. S.

St. Petersburg, Fla.
ŠAULIŲ VEIKLA. Lietuvių salėje 

4680 — 46 Ave. North Romo Kalan
tos šaulių kuopa surengė Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimą, truku
sį per porą valandų. Atsilankė nema
žai dalyvių.

Po minėjimo įvyko visuotinis šau
lių kuopos susirinkimas. Išklausyta 
senos valdybos atlikta veikla ir pra
vesti naujos valdybos bei pirminin
ko rinkimai. Susirinkimui pirminin
kavo dail. J. Juodis. Nauju kuopos 
pirmininku išrinktas Juozas Babrys; 
į valdybą: A. Miliauskienė, A. Aidu- 
kas, Št. Grušas, K. Steponkus; į re
vizijos k-ją: V. Lumbys, Natalija Na
vickienė, Ona Josiukienė; į garbės 
teismą: pirm. Alf. Šmigelskis, nariais 
— prel. J. Balkūnas ir kun. J. Ga
šlūnas.

Pažymėtina, kad po Klaipėdos mi
nėjimo nemažai dalyvių pasiliko šau
lių susirinkime ir domėjosi šauliška 
veikla. Keletas jų pareiškė norą bū
ti šios darniai veikiančios šaulių kuo
pos nariais.

Kuopos sesės visus dalyvius pavai
šino kavute ir pyragais. Koresp.

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS šventina lietuvių kambarį Detroito Wayne State universitete. Iš kairės: komiteto 
pirm. inž. Jurgis Mikaila, Šv, Antano par. klebonas kun. Kazimieras Simaitis, “Aušros lituanistinės mokyklos 
mokinės Vytė ir Rūta šnapštytės, St. Mary’s kolegijos Orchard Lake prezidentas kun. Leonard Chrobot, Anta
nina Jonynienė ir DLK Birutės Dr-jos pirm. Kristina Daugvydienė Nuotr. K. Sragausko

Puikus duetinis solistų koncertas
V. VERIKAITIS

Vasario 26 d. Toronto L. Na
mų Karaliaus Mindaugo menė
je įvyko duetinis sol. G. Čap- 
kauskienės ir sol. R. Strimaičio 
koncertas. Jų pasirinkta progra
ma sudėtinga ir daug reikalau
janti. Pasirinkti dalykai iš jų 
pareikalavo geros balsinės me
džiagos, draminio pergyvenimo 
ir balsinio derinio.

Pirmas įspūdis — dainininkų 
balsai puikiai derinasi, gerai su
sidainavę, neforsuoja, geri niu
ansai ir frazavimas.

Pirmoje dalyje jie padainavo 
“Augštai mes pakelsime taurę 
linksmybės” ir “Apleisim tą ša
lį, kur tiek kentėjom”. Abu da
lykai iš operos “Traviata”. Vy
resniajai kartai jie pažadino pri
siminimų iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų.

Antru išėjimu solistai padai
navo J. Stankūno “Meilės bal
sai” ir St. Gailevičiaus “Pavilio
jo mergužėlę”. Ypač įdomus 
kompozitoriaus Gailevičiaus kū
rinys, parašytas binerine forma, 
grakštus, įdomus melodine savo 
struktūra duetas. Nežinau, ka
da Gailevičius šį duetą sukūrė, 
bet man jį teko girdėti pirmą 
kartą. Jis paliko malonų įspūdį.

Pirmąją dalį solistai užbaigė 

Jeigu esate virš 65, 
atsiųskite mums savo 

G.I.S. formas
Kiekvienais metais privalote iš naujo prašyti 

garantuotų pajamų papildo (Guaranteed 
Income Supplement) net ir tuo atveju, jeigu 
jj jau gaunate.

Tad jeigu tai liečia jus, užpildykite paštu 
gautąją formą ir grąžinkite adresuotame voke 
kiek galint greičiau.

Mes negalėsime jums mokėti minėto papildo 
po 1978 metų kovo 3! dienos, jei neatsiųsite 
užpildytos savo formos.

Jei turite klausimų, kreipkitės j artimiausią 
senatvės pensijos (Old Age Security) jstaigą.

Health and Welfare 
Canada

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Monique Begin, Minister Monique Begin, Ministre

dviem dalykais iš “Meilės elik
syro” (Donizetti): “Kalbink auš
rą veidmainingą” ir “Dar tu juo
kiesi, Barbare”. Abu dalykai 
žaismingi ir grakštūs. Jie solistų 
buvo gerai atlikti.

Antrajai daliai solistai pasi
rinko ištraukas iš operos “Ro
meo ir Julija” (Gounod). Jiedu 
šioje operoje dainavo pernai Či
kagos Lietuvių Operoje, todėl 
pasirinkimas buvo logiškas. 
Jiems kaikurios dramatiškesnės 
scenos net ir labai gerai pavy
ko. Netrūko ir jaunatviško ly
riškumo.

Malonu matyti prie pianino 
mūsų muzikos veteraną muziką 
ir kompozitorių St. Gailevičių. 
Jo akompanavimas buvo subti
lus, preciziškas, gerai niuansuo
tas. Linkime jam dar ilgai tal
kinti mūsų dainininkams.

Lietuvių Namų Vyrų Būrelio 
surengtas koncertas pavyko dar 
ir kitu atžvilgiu. Nors pas mus 
dabar parengimų yra daug, bet 
į šį koncertą jie sutraukė gerą 
būrį klausovų iš Toronto ir jo 
apylinkių. Publika, buvo atidi 
ir entuziastiška. Išvada — dau
giau tokių koncertų! Jau dabar 
jie turėtų pradėti galvoti apie 
kitų metų sezoną ir pasikviesti 
Vasyliūnus iš Bostono, Kepalai- 
tę iš Niujorko, Pavasarį ir Dab- 

šienę iš Los Angeles, Smetoną 
iš Klevelando ir 1.1. Mūsų pub
lika yra pasiilgusi .gerų kon
certų.

Turime Toronto L. Namuose 
puikią estetiniu ir akustiniu at
žvilgiu koncertinę salę, $5.000 
vertės pianiną, pasikviečiam 
puikius artistus, bet neįstengia
me sceninio apipavidalinimo su
tvarkyti. Kai atsiskleidžia už
danga, ką matai? Neaiškios spal
vos užpakalinę užuolaidą, susiu- 
vinėtą, nelygiai užtiestą, už ku
rios matosi atsarginės kėdės. Šo
ninės užuolaidos nevienodai už- 
traukinėtos. Tai sudaro nerūpes
tingumo vaizdą. Mikrofono ūži
mas, šildymo ir vėsinimo apara
to zvimbimas gadina akustinį ty
rumą.

Kai scena atidaroma, žiūrovą 
nuteikia ne tik geras programos 
atlikimas, bet ir visas estetinis 
scenovaizdis. Tad daugiau dė
mesio sceniniam paruošimui, 
apšvietimui ir puošnumui.

Pajieškojimas
Antanus Jauniškis jieško savo bu

vusiu draugų. Jis yra studijavęs Vil
niuje, o dabar gyvena Kaune. Pra
šome atsiliepti per Benių Kašinską, 
770 Bailey Rd., W. Henrietta, N.Y., 
14586, USA. Tel. 1-716-334-9416.
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d KULTMĖJE VEIKLOJE

Valdžios parama mokykloms
P. ADAMONIS

Montrealio lietuvių šeštadie
ninė mokykla gavo $2.200 para
mą 1977-78 mokslo metams iš 
federacinės Kanados valdžios 
per daugiakultūrių reikalų mi
nister}. ši parama gauta pagal 
1977 m. birželio mėn. paskelb
tą etninių grupių šeštadieni
nėms mokykloms remti progra
mą “Cultural Enrichment Sup
port”. Skiriama $4 už skyriaus - 
klasės valandą, bet nedaugiau, 
kaip už 50 valandų per mokslo 
metus.

Montrealio lietuvių mokykla 
turi parengiamąjį skyrių, 9 
skyrius ir lituanistini seminarą 
— iš viso 11 skyrių. Susidaro 
550 valandų ir už tai išeina 
$2.200 per metus.

Ministeris Norman Cafik savo 
laiške mokyklai primena, kad 
sekantiems mokslo metams pa
reiškimas turi būti įteiktas dar 
šiais metais birželio mėnesį.

Federacinės valdžios etninių 
grupių mokykloms paramos pro
gramoje taipgi numatyta pašal
pa “Personnel Development As
sistance”. Pagal ją yra skiria
ma $15 į dieną kiekvienam kur
santui - dalyviui, lankančiam 
kursus, skirtus mokyklų moky
tojams paruošti ar pasitobulin
ti, suvažiavimams, konferenci
joms.

Aišku, į tuos kursus galima 
įjungti ir meno vadovų paruo
šimą: tautiniams šokiams, cho
rams ir t.t.

ČfSL0V4SOBCARSKAS

Amžinieji perlai
]ONO AISČIO ATMINIMUI

Ir ypačiai Rytojus lai nežino, kur esu — 
šiluos, šilojuos pilna gervuogių juodų-------

O. V, Milosz-Milašius

Į tuos melsvus šilus įsižiūrėjęs,
Į pievas žydinčias, ta lino žiedą tyra, 
Tu atskleidei pasaulius, /;/g perlus Šekspyro, 
Beeidamas pakrantėm, dvelkiant marių vėjui.

O kaip gražiai šią žemę aprašei, ką čia regėjai:
Svajonių žirginius ir aukso vasarojus;
Arba upelį, akmenis, pernykščius uogienojus ...
Ir saulėj tviskančius klevus pavasario alėjoj.

Jautei gyvenimą, mylėdamas galingai jį, girdėjai, 
Kaip nerimu sustaugia naktyje sirena . . .
Tai vėl grumies pasauly, lyg aršioj arenoj,
Net nežinodamas dėl ko, už ką taip viską pralaimėjai-----

O kaip dabar nyku. Užgeso šviesos. Vėjas
Nutilo laukuose, — ir liko tik naktis-----
Tačiau ateis aušra — naujai gyvenimas nušvis.
Ir nors mūs čia nebus, — skambėsi kai]) skambėjęs .. . —
Arba į tolimus kraštus išėjęs,
Iš tolo ją regėsi, tartum skaisčią gėlę . . .
Ir taip meldeisi tu, kad, grįžęs vėlei, 
Išvystum jos akis, jos veidą ir žvaigždes rugsėjo.

Matai: jau skleidžias žiedas pumpure pražydęs, — 
Tik skausmas auga širdyje — gilus katarsis, 
Ir, rodos, žodžio nepratarsi, —
Junti tik žaibą, skeliantį tamsybes. . . —

Ir vėlei lieki vienišas nykiam peizaže — 
Be jos, be džiaugsmo — tik kančia.
Atėjęs vėjas užpučia žvaigždes, — 
Kažkas tamsoj rankas iš skausmo grąžo . ..

Į tuos melsvus miškus įsižiūrėjęs,
Į pievas žydinčias, tą lino žiedą tyrą.
Virpėdamas, kai)) Safo lyra,
Tu išėjai gilion naktin — su rudeniniais vėjais.-----

1978 metai, Anglija

Montrealyje šiuo metu šis 
klausimas svarstomas su moky
tojais, švietimo atstovais ir su
interesuotais asmenimis. Vertė
tų sukrusti: sakykim, rengiame 
dviejų savaičių švietimo stovyk
lą vasarą “Baltijoje”, kurioje 
dalyvauja bent 10 kursantų. Ga
lėtume gauti $1.500 paramos. 
Su ministerio atstovu Montrea
lyje reikalas yra aptartas, rei
kia tik įteikti prašymą, nurodant 
vietą, laiką, dalyvių skaičių. 
(Kažin, ar KLB švietimo komi
sija neorganizuoja platesniu 
mastu tokių kursų?)

Federacinės valdžios etninėms 
mokykloms remti programoje 
numatyta parama ir “Teaching 
-Aids Development Assistance”. 
Tai vadovėlių paruošimas. Ap
mokama iki 50% paruošimo iš
laidų, bet nedaugiau $15.000. 
Vadovėlio “master copy” — pa
rengimui, surinkimui, išspausdi
nimui vienkartinė parama iki 
$25.000. Žinoma, Montrealyje 
mes vadovėlio greičiausiai ne
išleisime, bet visos Kanados 
mastu KLB švietimo komisija 
galėtų planuoti. Tokių progų 
retai būna. Metai praeis, ir skir
tos sumos, jei neišnaudotos, liks 
negautos. Būtų sveikintinas stip
resnis centrinis koordinavimas. 
Spaudoje teko matyti gana įvai
riai šią daugiakultūrę paramą 
aiškinant, nors ministerio bend- 
raščiai visoms lietuvių bendruo
menėms siuntinėjami tie patys. 
O gal kitos apylinkės visai ne
gauna?

PR. NAUJOKAITIS

V. Alanto romanas “Liepkal
nio sodyba” buvo užsakytas pa
rašyti Lietuvių Agronomų Są
jungos po nepavykusio anks
čiau paskelbto ta tema konkur
so. Romanas rašytas pagal už
sakymą ir turi iš anksto nusta
tyta tezini tikslą — parodyti 
Lietuvos žemės ūkio pažangą 
nepriklausomybės metais, ta
čiau autoriui pavyko išvengti 
sauso publicistinio elemento. 
Šiek tiek publicistikos pastebi
ma tik keliant Jaunųjų Ūkinin
ku Sąjungos reikšmę ir veiklą. 
Visa pažangos raida rodoma gy
vu žmonių realiu gyvenimu.

Pagrindiniai veikėjai yra ūki
ninku Norgailu šeima. Veiks
mas susitelkia Pasartės kaime 
netoli Paąžuolių miesto, Lietu
vos viduryje. Juozas Norgaila 
valdo nemažą ūkį, tačiau ūki
ninkauja senais metodais: žemę 
dirba paprastomis akėčiomis, 
tręšia tik mėšlu be mineralinių 
trąšu, nenukrypsta nuo tradici
nio trilaukio sistemos, gyvuliai 
diendaržyje klampoja po dumb
lą iki kelių, nėra net ėdžių kar
vėms ir arkliams, dėlto dalis 
pašaro suminama į mėšlą, tro
besiai dar negriūva, bet jau 
ankšti ir reikalingi taisymo. Vi
sokioms naujovėms Juozas Nor
gaila yra priešingas. Jis taip 
pat gerokai tingus. Jo žmona 
Rožė Norgailienė yra kieto bū
do. valinga, bet taip pat seno
viškų pažiūrų. Vyras jos bijo ir 
jos valiai nusilenkia. Senelis 
Motiejus atstovauja dar bau
džiavinei senovei, bet jau tada 
sugebėjęs veikliai priešintis po
nu daromoms skriaudoms.

Romano veiksmas prasideda, 
kai tėvas sūnų Kostą parsiveža 
iš miesto už įvairias išdaigas iš
mestą iš progimnazijos. Kostą 
traukia žemė. Jis nenori moky
tis ir grįžęs namo atsigauna, 
panašiai kaip Vaižganto Napa
lys. Vyresnysis Kosto brolis 
Aleksandras nemėgsta ūkio 
darbu, linkęs į meną ir trokšta 
mokslo. Motinos dėdės profeso
riaus kunigo Igno Visbuto atsi
lankymas išsprendžia Alekso li
kimą — jam atsidaro durys į 
mokslą. Dėdės globoje jis Kau
ne lanko suaugusių gimnaziją, 
gaivindamas motinos troškimą 
jį matyti kunigu. Bet slapta jis 
lanko ir meno mokyklą. Kele
rius metus pabuvęs seminarijo
je, jis visdėlto apsisprendžia 
kunigu nebūti ir vėliau tampa 
žymiu dailininku. Tuo tarpu 
Kostas gaivališkai neriasi į ūkio 
darbus, susikerta nekartą su 
senovišku tėvo ūkininkavimo 
būdu. Visokeriopos paramos 
Kostas sulaukia iš jauno ener
gingo agronomo Zigmo Rožėno. 
Dvi žiemas Kostas lanko žemės 
ūkio mokyklą Plungėje. Ten 
susipažįsta su būsima žmona 
Agne Eivonyte, taip pat lankan
čia tą mokyklą. Po poros metų 
jaunieji veda, bet Agnei tenka 
sunki kova su valinga senų pa
žiūrų anyta, kuri atkakliai prie
šinasi visoms marčioms įveda
moms naujovėms. Tačiau ne
paprastas Agnės taktiškumas ir 
darbštumas pagaliau palenkia 
ir užsispyrusią anytą. Rožės 
Norgailienės persilaužimui rei
kia beveik dešimties metų. Ta
da ištirpsta jos širdyje priešiš
kumo ledai, ir senoji moteris 
parodo nuoširdaus žmoniškumo 
(net savo pinigines santaupas 
atiduoda banko skolai atmokė
ti).

Kosto ir Agnės pastangos su
moderninti ūkį susiduria su di
deliais sunkumais. Trobesių 
statybai gauta iš banko paskola, 
ledams ir sausrai sunaikinus vi
sų metų derlių, gresia net ūkio 
varžytynėmis. Kostas vienu mo
mentu beveik palūžta fiziškai ir 
dvasiškai, bet energingoji Agnė 
nenuleidžia rankų — gudrumu 
bei agronomo padedama išsisu
ka iš mergininko bei sukčiaus 
bankelio direktoriaus Medardo 
Dargužio pinklių ir skolą per
kelia į patikimesnį banką. Di
delių jaunųjų Norgailu pastan
gų, darbštumo ir sumanumo 
bei išsimokslinimo dėka gyve
nimas prašvinta: naujoj erdvioj 
troboj linksmai auga keturi vai
kučiai, tėvas Norgaila išrenka
mas viršaičiu, Aleksandras ve
da sulietuvėjusią bajoraitę Ma
rilę Tautgirdaitę, kyla meno 
pasaulyje ir yra Norgailu šei
mos pasididžiavimas (nemažes
nė garbė kaip kunigo — galvo
ja motina). Tik jaunesnioji Kos
to sesuo Miliutė, išgyvenusi sa
vo pamilto Algio nepagydomą 
ligą ir mirtį, tyliai kenčia savo 
vidaus dramą. Senelis Motiejus 

palaidojamas kaimo kapeliuose 
šalia savo mylimosios kaulų 
(prieš klebono Dubicko valią).

Veikėjai yra gyvi žmonės, 
reiškiasi su savo charakterio 
bruožais, užsispyrimu, nuodė
mėmis ir silpnybėmis. Centri
niai veikėjai — visa Norgailu 
šeima — yra gana ryškiai at
skleisti įvairiose padėtyse. Savo 
tikrumu įtikina skaitytoją ir 
Norgailu kaimynai: meistrelis 
Sliurpa (pirmasis Aleksandro 
mokytojas meno srityje), stip
ruolis Ipolitas Džekonskas, 
kreivažandis seniūnas Tarbū- 
nas, prie naujos santvarkos pri
siderinęs bajorėlis Garliauskas, 
užkietėjęs nutautėlis dvarinin
kas Tautgirdas (tėvas ir sūnus), 
ambicingas kaimynas Alksnis ir 
jo dukra Antosė, jaunystėje įsi
mylėjusi Kostą. Ryškiu žings
niu praeina ir samdiniai ber
nai, tarnaitės, Nausėdžių nau
jakuriai, jaunieji ūkininkai..

Žodžiu, rodomas gana spal
vingas pažangaus Lietuvos kai
mo gyvenimas su psichologiš
kai tikrais žmonėmis. Gal kiek 
suabejojame tik senųjų Norgai
lu užsispyrimu kliudyti sūnaus 
ir marčios pozityvioms pastan
goms — gal ir perilgai nelūžta 
senieji ledai, kai jau naujo pa 
vasario saulė taip ryškiai švie
čia ir šildo.

Pasakojimas yra gyvas, per

DAIL. DAGYS
Ši jauna keramikė savo dar

bus pasirašo Birutės vardu. Tuo 
ji nori, matyt, pabrėžti, kad ji 
viena juos gamina be kitų šei
mos narių įsijungimo. Nors ši 
paroda yra jos pirmoji, bet ji 
buvo užtenkamai gausi ir įvairi. 
Buvo rodoma didelės vazos, va
zelės, lėkštės, bokalai, puodukai 
ir įvairūs maži gyvuliukai. Vieni 
jų — tamsūs, kiti šviesūs, bet vi
si grakštūs, rūpestingai išbaigti. 
Vieni daugiau, kiti mažiau de
koruoti sugeometrintais lietu
vių liaudies papuošalų formas 
primenančiais ornamentais. 
Daugiausia Birutė juos išdėsto 
taisyklingai — simetriškai. Tai 
pasiekti jai gerai pavyksta. Ke
letas darbų buvo dekoruoti žmo
nių figūromis, kur jaučiamas 
autorės netvirtumas, nes žmo
gaus figūrą ir jos judesius 
nėra lengva atvaizduoti. Kas fi
gūras labai suprimityvina arba 
deformuoja, tada realybės klau
simas atpuola ir kalbama tik 
apie stiliaus išlaikymą.

Be keramikos darbų, Birutė 

Dail. ANTANO TAMOŠAIČIO suprojektuotas kilimas Anapilio sodybai To- 
ronte-Mississaugojc. Jį audžia Anapilio Moterų Būrelio narės

pintas draminiais dialogais. 
Intriga vedama sumaniai, ne
vengiant ir erotinių scenų, jau
nystės nuodėmių prisiminimų. 
Romano kalba turtinga, stilius 
sklandus, bet nevengiąs ir 
šiurkštesnių posakių, priderin
tų prie kaimo veikėjų psichi
kos.

Romanas yra vertingas ir sa
vo turinio medžiaga, ir gyvais 
veikėjais, ir stilistinėmis prie
monėmis. Tai iškarpa tikro gy
venimo, išsiskleidusio Lietuvos 
kaime nepriklausomybės lai
kais. Kaimo pažangą yra plato
kai lietęs šių eilučių autorius 
premijuotam romane “Žydin
čios dienos”, tačiau V. Alantas 
davė daug platesnį foną ir ypač 
iškėlė organizuotą žemės ūkio 
kėlimą (jaunieji ūkininkai, ag
ronomų veikla). Tik audra iš 
Rytų su raudona vėliava hori
zonte romano pabaigoje žada 
viską sunaikinti. Atrodo, kad 
nuo sunaikinimo Liepkalnio so
dybos neišgelbės ir sandariai 
uždarinėjamos langinės. Bet ši
tas tragiškas likimas jau neįei
na į romano uždavinius.

Vytautas Alantas, LIEPKALNIO 
SODYBA. Romanas. Iliustracijos 
A. Verbicko. Išleido Lietuvių 
Agronomų Sąjunga, spaudė 
"Draugo” spaustuvė Čikagoje 
1977 m. Tiražas 1000 egz., 440 
psl., kaina $10. Kietais viršeliais.

Dilkutes-Batraks keramika
Batraks rodė ir įvairiai nuner
tus, suraizgytus bei sumazgytus 
iš siūlų, virvelių bei storokų vir
vių dirbinius, šie turi mažiau 
arba visai neturi praktinės ver
tės, taikomi tik sienų paįvairi
nimui, jei kas mėgsta jas primi
tyviai ir originaliai dekoruoti. 
Šie darbai yra paskutinių laikų 
mados paveikti. Kaip kiekviena 
nepraktiška mada greitai praei
na, taip ir panašių dalykų gami
nimas negali būti ilgas, šiems 
darbams autorė yra paskyrusi 
daug laiko ir rūpestingumo.

Nors ši Birutės paroda yra 
pirmoji, nors ji dar tik prade
danti, tačiau jos keramika tvir- 
tokai atsistojo ant savo kojų, 
čia ji pasirodė kaip naginga, su
gebanti dailiai atlikti savo su
manymus. Atrodo, tai yra šei
mos savybė, nes jos tėvas A. 
Dilkus sugeba medžio darbus 
atlikti be priekaištų — tiksliai, 
rūpestingai ir švariai. O jo bro
lis (Birutės dėdė) Lietuvoje yra 
žinomas dailininkas - tapytojas.

Paroda įvyko vasario 25 ir 26 
d.d. Toronto Prisikėlimo para
pijos parodų salėje.

DRAMOS TEATRO VETERANAS 
HENRIKAS KAČINSKAS artimųjų 
bičiulių ratelyje Niujorke sausio 23 
d. kukliai atšventė deimantinę savo 
amžiaus sukaktį. Teatrinę veiklą su
kaktuvininkas pradėjo 1923-25 m. 
Tautos teatre ir “Vilkolakyje”, dar 
tebelankydamas A. Sutkaus studiją. 
Į valstybinį Kauno dramos teatrą įsi
jungė 1926 m., brendo režisorių A. 
Olekos-Žilinsko, M. Čechovo vadovy
bėje, tačiau bene uidžiausios įtakos 
jo talentui turėjo rež. R. Juknevi
čius, dėl kurio porai metų netgi bu
vo persikėlęs į Klaipėdos teatrą ir su 
kuriuo vėliau dirbo Kauno ir Vil
niaus dramos teatruose. Neeilinį H. 
Kačinsko talentą rodo labai gausi 
sukurtų veikėjų galerija beveik vi
suose lietuvių autorių veikaluose. H. 
Kačinskas linksmino lietuvius saty
rinėje “Linksmųjų brolių” trijulėje 
su aktoriais Viktoru Dineika ir Jur
giu Petrausku. Jis taipgi pagarsėjo 
kaip dailiojo žodžio interpretatorius, 
ypač pokarinėje Vokietijoje ir vė
liau JAV lankydamas lietuvių kolo
nijas su lietuvių rašytojų kūriniais. 
Profesinį aktoriaus darbą teatruose 
beveik visiškai sustabdė pasitrauki
mas iš Lietuvos II D. karo pabaigo
je ir atvykimas į JAV. H. Kačinsko 
talentas pilnai negalėjo išskleisti sa
vo sparnų brandžiausiais aktoriaus 
metais.

KALBININKAS PROF. DR. AL
FREDAS SENNAS mirė vasario 9 
d. Ashforde, Conn., sulaukęs 78 me
tų amžiaus. Velionis buvo Prancūzi
joje gimęs šveicaras, Friburgo uni
versitete susipažinęs su dr. J. Ere
tu, Lietuvon atvykęs 1921 m. Kauno 
universitete dėstė sanskritą bei ki
tus kalbotyros dalykus. Į JAV išvy
ko 1930 m. Profesoriavo Yale, Wis- 
consino ir Pensilvanijos universite
tuose, dėstydamas baltistiką ir sla
vistiką, net lietuvių kalbą. Išleido su 
prof. dr. A. Saliu užbaigtą penkių 
tomų lietuvių-vokiečių kalbų žody
ną, paskelbė nemažai darbų kalboty
ros klausimais. Vedęs lietuvaitę Ma
riją Vedlugaitę, gerai išmoko lietu
vių kalbą ir netgi ją vartojo savo šei
moje. Giliam liūdesy paliko žmoną 
Marija ir sūnų Alfredą, taip pat kal
bininką, profesoriaujantį Wisconsi- 
no universitete.

REŽ. JONAS JURAŠAS Niujorko 
teatre pastatys lietuvišką pogrindy
je anoniminio autoriaus sukurtą pje
sę “Pasivaikščiojimas mėnesienoje”, 
anglų kalbon išverstą rašytojo Algir
do Landsbergio. Rež. J. Jurašą re
miantis lietuvių komitetas, vadovau
jamas dr. Jono Valaičio, pjesės pa
statymui paskyrė $3.000. Teatrui rež. 
J. Jurašas buvo pasiūlęs keturias 
dramas, įskaitant ir amerikiečius au
torius, bet teatro vadovybė pasirin
ko “Pasivaikščiojimą mėnesienoje”. 
Spektaklio programoje bus paskelb
ta, kad pjesės autorius yra sovietų 
ckupuotoj Lietuvoj gyvenantis lite
ratūrinio pogrindžio rašytojas.

DAUGIAKULTŪRIAME TEATRŲ 
FESTIVALYJE Toronte pernai prieš 
Kalėdas lietuviams atstovavo Hamil
tono “Aukuras” su Antano Rūko 
“Bubuliu ir Dunduliu”, Toronto “Ait
varas” su Stasio Pilkos komedija “Že
mės rojus”. Vėliau buvo paskelbti 
spektaklių bei aktorių įvertinimai. 
Žymuo už pagalbinio vaidmens atli
kimą įteiktas “Aukuro” rež. E. Dau- 
gyvietytei - Kudabienei. “Aukuras” 
taipgi buvo paminėtas už spektaklio 
režisūrą, scenovaizdžius, o jo akto
riai M. Kalvaitienė ir S. Ramanaus
kas — už pagrindinių vaidmenų atli
kimą, K. Bungarda — už pagalbinio 
vaidmens. S. Ramanauskas yra “Ait
varo” aktorius, talkinęs “Aukurui”. 
Dėmesio susilaukė ir “Aitvaras”: jo 
rež. A. Dargytė - Byszkiewicz — už 
pagalbinį vaidmenį, P. Šturmas — 
už pagrindinį.

AUSTRALIJOS MENO PASAU
LYJE plačiai reiškiasi lietuviai dai
lininkai Eva Kubbos ir Henrikas 
Šalkauskas. Jiedu dalyvavo Sydnė- 
jaus N.S.W. galerijoje kasmet ren
giamoje konkursinėje Archibaldo, 
Wynne ir Sulmano parodoje, truku
sioje ištisą mėnesį. E. Kubbos buvo 
išstačius! akvarelę “Pajūry”, H. Šal
kauskas — akvarelę “J pietus nuo 
Taree Nr. 18”. E. Kubbos kūrinys 
jai penktą kartą nuo 1970 m. laimė
jo moterims skiriamą Pringo premi
ją už geriausią akvarelinį gamtovaiz
dį. Dailės parodoje Adelaidės meno 
feitivalyje dalyvavo tik specialiai 
pakviesti rinktiniai dailininkai. Tarp 
jų šį kartą buvo E. Kubbos. N. Ze
landijoje įvyks reprezentacinė Aust
ralijos dailės paroda, kurion yra pa
kviestas ir Henrikas Šalkauskas. Pa
roda rengiama keliuose N. Zelandi
jos miestuose.

ČIKAGOS LIETUVIAI sausio 29 
d. paminėjo buvusios Kauno operos 
sol. Jadvygos Vencevičaitės - Kutku- 
vienės 80-tąjį gimtadienį. Sukaktuvi
ninkė yra mezzo • sopranas, pirmojo 
G. Verdi “Traviatos” spektaklio 1920 
m. gruodžio 31 d. dalyvė Kauno teat
re, jame dirbusi iki pasitraukimo iš 
Lietuvos 1944 m. vasarą. Mezzo-sop
rano vaidmenų savo repertuare turė
jo apie 50. Amžiaus sukakties proga 
ją sveikino: kompbz. J. Žilevičius, 
selistų vardu — S. Adomaitienė, Či
kagos Lietuvių Operos — St. Baras, 
dalyvių vardu — B. Vitkus. Daug 
sveikinimų buvo gauta raštu. įteik
ta kun. J. Bacevičiaus iš Lietuvos 
gauta juosta su įaustais žodžiais: “Il
giausių metų”.

E. MATUZEVIČIAUS POEZIJOS 
vakarą Biržuose surengė vidurinė J. 
Janonio mokykla, kurią jis yra bai
gęs prieš 40 metų. Susitikime su bir
žiečiais taipgi dalyvavo rašytojas P. 
Skodžius, literatūros kritikas K. Na
stopka, E. Matuzevičiaus eilėraščius 
skaičiusi aktorė G. Urbonaitė.

ŠIAULIŲ P A R O D Ų RŪMUOSE 
įvyko vilniečio dail. S. Jusionio ta
pybos kūrinių paroda, kuriai jis bu
vo pateikęs keliasdešimt peizažų, 
portretų, teminių darbų, apimančių 
kūrybinį 25 metų laikotarpį. Beveik 
tuo pačiu metu "Aušros” muzėjuje 
buvo surengta ir dviejų vietinių dai
lininkų akvarelių paroda — Šiaulių 
dramos teatro dail. A. Krištopaičio 
ir K. Preikšo pedagoginio instituto 
dėstytojo A. Vasiliausko.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA susi
pažino su naujaisiais savo narių kū
riniais. A. Rekašiaus “Antrąjį stygi
nį kvartetą” atliko Vilniaus kvarte
tas, V. Bagdono “Atkarpą ir mažąją 
fantaziją” smuikui — A. Stulgys. 
Juostelės įrašai perklausos dalyvius 
supažindino su A. Lapinsko "Kvin
tetu pučiamiesiems”, J. Širvinsko 
“Styginiu kvartetu”, A. Kubiliūno 
“Koncertine pjese” pučiamųjų kvin
tetui.

KAUNO ZONOS LIAUDIES 
MEISTRŲ parodoje Kauno M. K. 
Čiurlionio galerijoje dalyvavo 260 
meno mėgėjų su keliais šimtais kū
rinių — tautinių drabužių, juostų, 
lovatiesių, kilimėlių, medžio droži
nių, lėlių, metalo ir gintaro dirbinių.

LATVIŲ LAIKRAŠTIS “CINIA” 
paskelbė straipsnį apie dail. K. Ši
monį, A. Sukovskio verstą jo atsimi
nimų knygos “Gyvenimo nuotrupos” 
ištrauką “Rygoje dvidešimtaisiais 
metais”. Ji yra skirta dail. K. Šimo
nio parodai Rygoje 1920 m.

FOTOGRAFIJOS M E N O DRAU
GIJOS salone Vilniuje įvykusią dail. 
L. Šepkos skulptūrų ir bareljefų 
parodą papildė meninės A. Sutkaus, 
A. Pilvelio bei kitų fotografų nuo
traukos.

“TARPTAUTINIS FOTOMETRAŠ- 
TIS”, leidžiamas Leipzige, į savo 
puslapius įtraukė šešiolikos Lietuvos 
fotografų nuotraukas. Pernai R. Vo
kietijoje buvo surengta jaunųjų Lie
tuvos fotografų paroda, o šiemet R. 
Vokietijos fotografų paroda įvyks 
Vilniuje.

JONO AVYŽIAUS romanas "So
dybų tuštėjimo metas” išleistas Uz
bekijoje ir Kazachstane. Uzbekų kal
bon jį išvertė O. Nosirovas, kazachų 
— Ch. Tlemisovas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS se
kančiais metais švęs savo 400 metų 
veiklos sukaktį, šion sukaktin įsi
jungia ir Lietuvos dailininkai. V. 
Trušys jau sukūrė didelę akmens 
mozaiką universiteto lituanistikos 
centrui, A. Kmieliauskas freskomis 
papuošė filologijos fakulteto rūmų 
skliautus, nutapydamas lietuvių 
mokslo ir kultūros veikėjų portre
tus. Tekstilininkė R. Jasudytė užbai
gė trijų dalių gobelenų lietuvių 
liaudies dainų motyvais. -Žymiausių 
Vilniaus universiteto profesorių 
skulptūras kuria K. Bogdanas, J. 
Kėdainis bei kiti skulptoriai. Pa
gal architekto V. Brėdikio projektą 
pertvarkomas P. Skargos kiemas. Jis 
bus išklotas granito mozaika, pa
puoštas dekoratyvine G. Karaliaus 
skulptūra “Mokslas”. Kitiems kie
meliams yra ruošiamos plastinės 
kompozicijos.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUO
SE Vilniuje įvyko kūrybinis sol. 
Antano šabaniausko vakaras. Jis 
yra lietuviškosios estrados pradinin
kas, gruodžio 20 d. švęsiantis dei
mantinį amžiaus sukaktį. Nepriklau
somoje Lietuvoje A. Šabaniauskas 
labiausiai pagarsėjo savo plokštelė
mis, dainavo operos chore. Išėjęs 
pensijon, su daina neatsisveikino. 
Nuo 1971 m. dainuoja Vilniaus kok
teilių bare "šaltinėlis”, dalyvauja 
koncertuose Vilniaus sporto rūmuo
se. Su jo gyvenimo bei kūrybos ke
liu gausiai susirinkusius pramoginės 
dainos mylėtojus supažindino mu
zikologas V. Jurkštas. A. šabaniaus
kas, talkinamas pianisto T. Leibu- 
ro ir akordeonisto A. Baleniūno pa
dainavo keliolika populiarių dainų 
iš savo įvairių laikotarpių repertua
ro. Prieš koncertą rūmų priesalyje 
skambėjo prieš kelias dešimtis me
tų A. šabaniausko įdainuotų plokš
telių įrašai.

KINO DIENOS “ŠIAULIAI—78” 
buvo pradėtos dokumentiniams fil
mams skirto teatro “Laikas” ati
darymu Vilniaus gatvėje. Naujaja
me teatre telpa tik 150 žiūrovų, 
bet jų susirinko dvigubai daugiau. 
Jiems buvo parodytas naujasis rež. 
H. Šablevičiaus filmas “Didžioji iliu
zija”, skirtas teatro veteranams — 
Potencijai Pinkauskaitei, Elenai Ža- 
linkevičaitei, Juozui Stanuliui bei 
kitiems vyresniosios kartos akto
riams. Vaidybiniams filmas Šiaulių 
kino teatruose atstovavo penki nau
jausieji Lietuvos kino studijos kūri
niai: R. Vabalo — “Mainai”, M. 
Giedrio — “Dulkės saulėje”, G. Luk
šo — “Mano vaikystės ruduo”, A. 
Žebriūno — “Riešutų duona” ir A. 
Grikevičiaus — “Sodybų tuštėjimo 
metas”. Filmai buvo rodomi ir ki
tose Šiaulių rajono vietovėse. Žiū
rovai turėjo progą susitikti su fil
mų režisoriais, operatoriais, scena
ristais, aktoriais. y.
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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 
m6hCi°a89° S'" Toront°' °"’' * Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: — MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 — term, indėlius 1 metų 8 % %

Antradieniais 10-3
— pensijų ir namų s-tas 

taupomąsias s-tas
8/2%

......7%
Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 =

depozitų-čekių s-tas

DUODA PASKOLAS: 
asmenines

. 6%

9’/2%
Šeštadienia'is 9- 1 zz nckiln. turto 91/4%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = 'investacines

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

10%

OTrniJRil’O ElinC 406 Roncesvalles Avė.bltrlIANb rUKd 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

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 elektrų į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 Skambinti (collect)
Nemokamas įkainojimas 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

Simnn ę television
I'll f t'+J 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.

p pACRECC 5^.L™TATE lti>- r I\UVJl\£kJJ 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. * 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES

Vladas Bakūnas prieš 40 metų 
Kaune Tautinės Olimpiados varžy
bose laimėjo daugiausia aukso me
dalių. Iškilusis Lietuvos trumpų nuo
tolių bėgikas dabar gyvena Pem
broke, Ont., ir domisi sukaktuvinė
mis PLS Žaidynėmis Toronte. Ruo
šiasi atvykti į šias žaidynes ir joms 
paremti atsiuntė $50. Žaidynių ren
gėjai dėkoja ir laukia iškilaus svečio.

Šachmatų varžybos PLS Žaidynė
se, nežiūrint žaidėjų amžiaus ir žai
dimo klasės, bus vykdomos vienoje 
grupėje, kuri bus laikoma absoliuti
ne klase. Iš šių varžybų papildomai 
dar bus išvestos kitos klasės: vyrų B 
klasė, į kurią įeitų B ar žemesnės 
klasės žaidėjai (žemiau 1.800 taškų) 
ir visai neklasifikuoti žaidėjai, jau
nių A klasė (17-19 m.) ir jaunių B 
klasė (16 m. ir jaun.). Bus vykdo
mos tik individualinės varžybos, žai
džiant 5 ratų šveicarų sistema su lai
ko riba — 40 ėjimų per 2 v. pagal 
oficialias tarptautinės šachmatų są
jungos FIDE taisykles. Varžybų tei
sėjų komisiją skiria ŠALFASS šach
matų komitetas, susitaręs su centro 
valdyba ir PLS žaidynių varžybiniu 
komitetu. Varžyboms vadovaus Ka
nados šachmatų sąjungos atstovas 
Toronte. Pradinė dalyvių registraci
ja privalo būti atlikta iki 1978 m. 
kovo 15 d., pasiunčiant registracijos 
lapus ŠALFASS šachmatų k-to vad. 
Kaziui Merkiui. Galutinė registraci
ja bus paskelbta po ŠALFASS suva
žiavimo balandžio pradžioje.

Šachmatų varžybos užtruks 3 die
nas — birželio 29, 30 ir liepos 1 d. 
Pirmomis dienomis bus žaidžiami 2 
ratai per dieną, paskutinę dieną — 
vienas ratas. Dalyviai privalo atsi
vežti savo laikrodžius, o šachmatus 
parūpins rengėjai.

Algimantas Rugienius, visuomeni
ninkas ir sporto darbuotojas, pa

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos žiemos teniso pirmenybė

se Klaipėdoje dalyvavo 8 moterys ir 
12 vyrų. Moterų čempijone tapo vil
nietė A. Vaitkienė, nugalėjusi kau
nietę N. Gudavičienę 6:4 ir 6:1. Dėl 
trečios vietos kovojo vilnietė A. Kal- 
velytė ir jaunoji tenisininkė B. Sli- 
žytė iš Kauno. Abu setus 6:4 ir 6:2 
rezultatu laimėjo didesnę patirtį tu
rinti A. Kalvelytė. Vyrų grupėje 
baigminė kova vyko tarp vilniečio 
V. Mažeikos ir kauniečio G. Remei- 
kio. Pirmąjį susitikimą laimėjo V. 
Mažeika 6:4, bet sekantieji du baigė
si G. Remeikio pergale — 6:1 ir 6:3. 
Kovoje dėl III vietos kaunietis S. 
Labanauskas 6:1 ir 6:3 rezultatu 
įveikė Vilnietį G. Bražėną.

Jaunųjų Sovietų Sąjungos šachma
tų meistrų pirmenybės antrą kartą 
įvyko Vilniuje. Lietuvai jose atsto
vavo vilnietis G. Rastenis, surinkęs 
tik 3,5 taško ir užėmęs paskutinę — 
XVI vietą. Pirmoji su 10,5 taško teko 
čeliabinskiečiui A. Pančenkai, ant) 
roji — A. Ivanovui iš Maskvos sri
ties, trečioji — maskviečių! S. Dol- 
matovui. Abu jie turėjo po 9,5 taš
ko.

Augščiaufioje vyrų krepšinio lygo
je vyksta baigminės kovos tarp ge
riausių astuonių komandų. Jų eilėse 
yra Kauno "Žalgiris”, po 17-kos 
rungtynių surinkęs 9 taškus, už
imantis IV-vietą. Pirmoji priklauso 
Maskvos CASK komandai su 16 taš
kų, antroji — Leningrado “Sparta
kui” su 11, trečioji — Tbilisio “Di
namo” komandai su 10. Antroje šios 
lygos grupėje kovoja keturios silp
niausios komandos dėl IX-XII vietų. 
Pirmauja Vilniaus “Statybos” krep
šininkai, turintys 7 taškus po 15 
rungtynių. Jų pagrindinis priešas —- 
Minsko RTI komanda, surinkusi tiek 
pat taškų.

Sovietų Sąjungos profsąjungų bok
so pirmenybės buvo sėkmingos trim 
Kauno “Žalgirio” atstovam. Aukso 
medalius parsivežė: J. Šliužo treni
ruojamas R. Sabas (51 kg), nugalė
jęs kutaiskietį I. Delibatovą, ir A. 
Šociko auklėtinis A. Majauskas 
(63,5), laimėjęs susitikimą su an- 
garskiečiu J. Prucevu. Sidabro me
dalį gavo A. Kondrotas, paruoštas J. 
šliužo, baigminę dvikovą pralaimė
jęs ukrainiečiui A. Frankovskiui. 
Bendroje įskaitoje “Žalgiris” užėmė 
III vietą. Pirmąją laimėjo Ukrainos 
“Avangardas”.

Pasaulines vyrų rankinio pirmeny
bes Danijoje laimėjo V. Vokietijos 
rinktinė, baigminėje kovoje įveikusi 
Sovietų Sąjungos rinktinę. Pastaro
joje žaidė Kauno “Granito” rankinin
kas Valdemaras Novickis, Kaunan 
grįžęs su sidabro medaliu. Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komitete 
jam ir jo treneriui Vytautui Kont- 
vainiui buvo įteikti specialūs atmi
nimo prizai. Po šių pirmenybių So
vietų Sąjungos rinktinėje senesnie
ji rankininkai bus pakeisti jaunes
niais. Tai sudarys dar didesnes ga
limybes V. Novickiui, turinčiam tik 
22 metus. Jis yra Lietuvos veterina
rijos akademijos trečio kurso stu
dentas, rankinį pradėjęs žaisti Šal
čininkų rajono vidurinės Kaliesnin- 
kų mokyklos VI klasėje. Į naująją 
rinktinę, kuri Sovietų Sąjungai at
stovaus Maskvos olimpiadoje, gali 
būti įjungta ir daugiau “Granito” žai
dėjų. Kandidatais minimi: Valdema
ras Sadaunykas, Jonas Kaučikas, Ro
mas Dumbliauskas, Gediminas Miku- 
lėnas, Albertas Maziliauskas ir šiau
lietis Raimundas Valuckas, priklau
santis “Tauro”, klubui. 

kviestas į PLB valdybą atstovauti 
ŠALFAS Sąjungai.

Specialus visuotinis ŠALFASS klu
bų atstovų suvažiavimas PLS Žaidy
nių reikalais įvyks balandžio 1 d., 11 
v.r., Detroito Kultūros Centre, 25335 
9 Mile Rd. W., Southfield, Mich, 
USA. Tel. 313-356-9721. Registracija 
prasidės 10 v.

Golfo varžybos PLS žaidynėse bus 
vykdomos metinių ŠALFASS pirme
nybių rėmuose. Dviejų dienų laiko
tarpyje bus pravestos individualinės 
ir komandinės - tarpmiestinės varžy
bos. Laimėtojai bus nustatomi pagal 
dviejų dienų pasekmes. Individuali
nės varžybos bus vyrų A, B, C ir 
D klasėse, senjorų (virš 55 m.), mo
terų, jaunių ir jaunučių klasėse. Žai
dėjai suskirstomi klasėmis pagal iš
lyginamuosius smūgius. Jaunių ir 
jaunučių klasėse žaidėjai skirstomi 
laikantis nustatytos amžiaus ribos. 
Komandinėse varžybose komandą 
sudaro 9 žaidėjai, tačiau laimėji
mams nustatyti bus skaitomos tik 6 
geriausios pasekmės.

šalia šių varžybų, bus ir tradici
nės ilgiausią atstumą numušto svie
dinuko ir arčiausiai vėliavėlės pri
mesto sviedinuko varžybos. Golfo 
žaidimams pravesti gautas Nobleton 
Lakes Golf and Country Club aikš
tynas, apie 18 mylių į šiaurę nuo To
ronto. Bus žaidžiama birželio 30 ir 
liepos 1 d.d. Žaidimų pradžia abi die
nas — 10.30 v.r. Varžybas praves TL 
Golfo Klubo vadovybė — S. Kra- 
šauskas, P. Stauskas ir A. Klimas.

Tenisininkams. Toronto ir apylin
kės pavieniai ar klubams nepriklau
są lauko teniso žaidėjai, norintieji 
dalyvauti PLS Žaidynėse, gali regist
ruotis pas Joną Žukauską, 155 Berry 
Rd., Toronto, Ont. Tel. 255-6909.

A. S.

šeštosios žiemos spartakiados baig
minės II rato kovos vyko Ignalinoje 
ir Elektrėnų dirbtinio ledo čiuožyk
loje. Slidininkų varžybose Ignalino
je vyravo šiame sporte pirmaujantys 
Milašiai — broliai Kazys, Petras ir 
sesuo Alytė laimėjo šzšis aukso me
dalius ir vieną sidabro. Jaunimo gru
pėje geriausi buvo šiaulietė E. Venc- 
kevičiūtė ir ignalinietis A. šalna. 
Dailiojo čiuožimo čempijonų vardus 
Elektrėnuose išsikovojo kauniečiai 
L. Stankūnaitė ir 8 metų amžiaus Ž. 
Ambrasas. Jaunųjų ledo ritulininkų 
varžybas laimėjo antroji “Žalgirio” 
komanda, nugalėjusi pirmąją. Lietu
vos žiemos spartakiados laimėtojais 
tapo pirmosios “Žalgirio” komandos 
sportininkai, surinkę 735,5 taško ir
II vietoje su 690,5 taško palikę pir
mąją “Nemuno” komandą. Miestų 
grupėje stipriausi buvo vilniečiai, 
rajonų — ignaliniečiai.

AUŠROS ŽINIOS
Baltiečių slidinėjimo varžybų va

sario 25-26 d.d. klubo dalyvių pasek
mės: vyrų slalomas — R. Sungaila
III v.; moterų slalomas — Paukštie
nė III; veteranų — H. Paukštys II; 
jaunių — M. Sungaila IV, P. Paukš
tys VI. Did. slalomas: vyrų—R. Sun
gaila III, V. Paukštys V, V. Radžiū
nas VI; moterų—Paukštienė IV; vete
ranų — H. Paukštys III. Didysis jau
nių slalomas: P. Paukštys II, M. 
Sungaila IV. Lygumų slidinėjimas: 
vyrų — R. Kalinauskas I, A. Bražu- 
kas II, R. Narbutas IV, R. Smalins- 
kas V.

Vyrų krepšinio komanda vasario 
26 d. Prisikėlimo salėje žaidė su A 
klasės Scarboro INGA. Žaidimas bu
vo gyvas ir įdomus, nes abi koman
dos gerai žaidė. Mūsiškiams trūko 
L. Rautinšo ir S. Žulio. Nors mūsų 
vyrai visą laiką vedė keliais taškais, 
bet per paskutines dvi minutes prie
šininkai išlygino ir laimėjo 111:103 
(49:55). Mūsų komandoje žaidė R. 
Underys, A. Stankus, R. Kaknevi
čius, K. Bartusevičius, V. Dementa- 
vičius, A. Nakrošius, E. Norkus ir V. 
Abromavičius. V. M.

HAMILTONO KOVAS
Atvirose stalo teniso pirmenybėse 

puikiai pasirodė Kovo atstovės, lai- 
mėdamos daugumą pirmųjų vietų: 
17 m. A grupėje I v. iškovojo Lore
ta Koperskytė, o to paties amžiaus 
B grupėje laimėjo Ramona Raguc- 
kaitė; 14 m. A grupėje I v. atiteko 
R. Raguckaitei, II — Danutei Berno
taitei; B grupėje Danutė Kopersky
tė nugalėjo Ramoną Bernotaitę. Sta
lo teniso sekcija yra viena stipriau
sių ŠA lietuvių klubuose, tad nenuo
stabu, kad hamiltonietės laikomos 
favoritėmis PL Žaidynėse Toronte, 
šias gražias pasekmes klubas ir žai
dėjos pasiekė vadovės - trenerės V. 
Subatnikaitės dėka. K. B.

GOLFO ŽINIOS
Pranešame, kad Toronto Lietuvių 

Golfo Klubo metinis susirinkimas 
įvyks kovo 17 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Kviečiame sve
čius ir besidominčius golfu. Susi
rinkimo metu, trumpai žvilgterėję į 
praėjusį sezoną, pagvildensime klau
simą, kaip dar geriau pagyvinti veik
lą 1978 m. Bus taip pat paliesti fi
nansiniai, socialiniai ir kiti reikalai. 
PLS Žaidynių metu Toronte įvyks 
ŠALFASS metinis golfo turnyras. 
Šiame susirinkime teks kalbėti ir 
apie jo organizavimą. Šį kartą val
domųjų organų rinkimų nebus.

Valdyba

Skautų veikla
• Kviečiamos visos skautų-čių šei

mos dalyvauti dr. Jono Basanavi
čiaus minėjime kovo 12 d. Dalyvau
kime iškilmingose pamaldose Lietu
vos Kankinių šventovėje 11 v. Padė
kime pripildyti Karaliaus Mindaugo 
menę L. Namuose 4 v.p.p. Reta pro
ga išgirsti aktorių Henriką Kačins
ką. Kondensuotas mintis apie dr. Jo
ną Basanavičių pareikš VI. Šaltmi- 
ras, D. Puterienė ir G. Kurpis.

• Kovo 19 d. v.s. fil. Br. Kviklio 
“Kovojanti Lietuva” vežama į St. 
Catharines, Ont., kur parapijos pa
talpose bus rodoma nuo 11 v.r. iki 3 
v.p.p. Parodą globos St. Catharines 
skautininkai P. Balsas, M. GverZdie- 
nė, A. Šetikas ir kt.

• LS Fondo bendralaiškyje 6 nr. 
skelbiama, kad 1977 m. pabaigoje 
Fonde turėta $28.000. Aukotojų bu
vę 590. Aukos renkamos visuose LSS 
rajonuose. Sveikinamas Fondo vice- 
pirm. dr. Jurgis Gimbutas 60 m. am
žiaus sukakties proga. Fondo atstovų 
suvažiavimas planuojamas VI tauti
nės stovyklos metu rugpjūčio 13-26 
d.d. Spencer, Mass. C. S.

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dos biudžeto išlaidas federaci
niam parlamentui pateikė iždo 
tarybos pirm. R. Andras. Biu
džetą, pasibaigsiantį balandžio 
1 d., jos prašoks $4,35 bilijono, 
t.y. 9,8%, pasiekdamos beveik 
$49 bilijonus. Opozicinėms par
tijoms tokia suma atrodo perdi- 
delė, ypač kai pati vyriausybė 
kitiems siūlo 6% ribą. Didžiau
sią problemą sudaro valstybinė 
$70 bilijonų skola, kurios palū
kanoms skirtą sumą teks padi
dinti $1,15 bilijono iki $6,5 bi
lijono. Spauda atkreipia skaity
tojų dėmesį į nuolatinius biu
džeto deficitus, kasmet vis la
biau didinančius įsiskolinimą. 
1975-76 m. biudžete deficitas 
siekė $4,6 bilijono, 1976-77 m.
— 5,4 bilijono, 1977-78 m. — 
apie $9 bilijonus, o 1978-79 m. 
greičiausiai pakils net iki $11 
bilijonų. Kai premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė atėjo val
džion, visas Kanados biudžetas 
tebuvo apie $10 bilijonų. Per 
nepilną dešimtmetį jis pakilo 
daugiau kaip keturis kartus. 
Vien tik dabartinis deficitas jau 
yra beveik lygus anuometiniam 
biudžetui. Nesustabdžius defici
to didėjimo tokiais šuoliais, Ka
nadai anksčiau ar vėliau gresia 
bankrotas. Sekančiame biudže
te numatyta $6,5 bilijono su
ma padengti valstybinei $70 bi
lijonų skolai praktiškai reiškia 
po $650 kiekvienam dirbančiam 
kanadiečiui. Tiek bus atskaityta 
iš kiekvieno dirbančio sumokė
to pajamų mokesčio valstybės 
iždui.

Premjeras P. E. Trudeau, grį
žęs parlamentan iš liberalų par
tijos suvažiavimo, pranešė, kad 
astuoniose rinkiminėse apylin
kėse, neturinčiose atstovų, pa
pildomi rinkimai bus š.m. spalio 
16 d. Šį pranešimą visi sutiko su 
šypsena, įskaitant ir patį P. E. 
Trudeau, nes iki to laiko grei
čiausiai bus pasklebti visuoti
niai rinkimai. Gallupo instituto 
vasario mėnesio duomenys liu
dija, kad iš apsisprendusių ka
nadiečių 43% pasisako už libe
ralus, 36'/ — už konservato
rius, 17% — už NDP socialis
tus. 1974 m. federacinio parla
mento rinkimuose liberalai ga
vo 43% balsų, konservatoriai — 
35'/, NDP socialistai 17%. 
Skaičiai labai panašūs, tik, de
ja, nežinoma lieka neapsispren- 
dusiųjų nuomonė. Nuo pernai 
vasaros pastebimas aiškus kon
servatorių populiarumo augi
mas, liberalų kriitmas. Tada li
beralus rėmė 51% apsisprendu- 
siųjų, o konservatorius — tik 27 
%. Komentatoriai daro išvadą, 
jog premjero P. E. Trudeau li
beralai turi tvirtą užnugarį Kve
beke, nežymiai pirmauja Onta
rio provincijoje, beveik neturi 
galimybės laimėti Atlanto pro
vincijose ir yra atsilikę nuo kon
servatorių Vakarų Kanadoje. 
Rinkimų atveju lemiama kova 
vyks pietinėje Ontario dalyje, 
kuri parlamentui duoda 50 at
stovų.

Minimalinio valandinio atlygi
nimo padidinimą nuo š.m. rug
pjūčio 1 d. paskelbė Ontario 
darbo ministers B. Stephenson. 
Dabartinis $2.65 atlyginimas ta
da pakils iki $2.85, o nuo 1979 
m. sausio 1 d. — iki $3. Statybų 
darbininkams valandinis atlygi
nimas tomis datomis bus pakel
tas iki $3.15 ir $3.25. Jokio pa
kėlimo nesusilauks dalinį darbą 
turintieji studentai ir alkoholi
nių gėrimų padavėjai. Pirma
jai grupei paliekamas $2.15 va
landinis atlyginimas, antrajai
— $2.50.

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

 GARBENS

T a u p y k ir s k o I in kis
Pirmutiniame ir didžiausiame Jt JUI
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA

JtREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA: = IMA:

8Vą% už 1 m. term. dep. = 9’/2% už asm. paskolas
8,/2% už pensijų ir namų planų =
7% už taupymo s-tas = . .-.

- - i - ' /j > = 9’/4% uz mortgicius6% uz čekių s-tas (dep.) =
7’/2% speciali taup. sąsk. =

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgicius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

(Uanabtan Art Memorials ^Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

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
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

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-SIIAVER, 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-I543

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

f-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

E D. 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)

1 1 13 Dundas St. W., -W- I CACA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ® -S-bHiW NUOLAIDA

LietmnFsĮtoA EUROPEAN MEAT & 
krautuvėj DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

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

ir Bloor Autorite Garage, DuX\
• Išduodame automobilio saugumo pažymėjimus.
• 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 L
MOTERŲ KLUBŲ SUKAKTIS

Vasario 18 d. Tautiniuose Namuo
se buvo gražiai ir įspūdingai pami
nėta Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos 30 m. sukaktis. Federacija 
gimė 1947 m. Esslingene, V. Vokie
tijoje, kur buvo Įsteigta ir išrinkta 
Pabaltijo moterų taryba. Lietuvės 
moterys sudarė ir atskirą vienetą. 
Pirmoji pirmininkė buvo dr. M. Ži
linskienė. Organizacija buvo atgai
vinta Niujorke 1955 m. Jai vadova
vo ir įstatus parašė visuomenininke 
adv. B. Novickienė. 1959 m. orga
nizacija pakeitė vardą į Lietuvių 
Moterų Klubų Federaciją. Tebevei
kia ir Paballieėių Moterų Taryba, 
kuriai šiuo metu vadovauja R. Žy
mantaitė.

Į minėjimą-pobūvį Čikagoje susi
rinkus apie 150 svečių, jį pradėjo 
Čikagos skyriaus pirmininkė, darbš
čioji visuomeninkė M. Marcinkienė. 
Maldą prieš vakarienę sukalbėjo 
kun. dr. J. Prunskis. Po vakarienės 
pagrindinę kalbą pasakė viešnia iš 
Niujorko Irena Banaitienė, dabar
tinė Federacijos pirmininkė. Savo 
kalboje priminusi, kad Federacija 
dabar jungia apie 1,000 narių, pa
brėžė jos tikslą skleisti lietuvių kul
tūrą savųjų ir svetimtaučių tarpe. 
Bet yra ir antras labai svarbus dar
bo frontas — kova už Lietuvos lais
vę ir žmonių teises. Tuo reikalu Fe
deracija parašo tūkstančius laiškų, 
peticijų, memorandumų. Į jų raštus 
atsako JAV prezidentas, kongreso 
atstovai, Jungtinės Tautos ir t.t. Kai 
vyksta tarptautiniai organizacijos 
General Federation of Women 
Clubs suvažiavimai, juose dalyvau
ja ir Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos atstovės. Suvažiavimuose vi
suomet keliamas Lietuvos laisvės 
reikalas ir žmogaus teisės. Medžia
ga tam gaunama iš VLIKo, Religi
nės šalpos, LB krašto valdybos. 
Taip pat dedama nemažai pastangų 
sujungti išskirtas šeimas, kurių 
paskiri nariai likę anapus geležinės 
uždangos. Paminėjo porą atvejų, ku
riuose tai pavyko. L Banaitienė bai

gė savo spalvingą ir neilgą žodį, pa
reikšdama, kad tautinė atsakomybė 
neleidžia organizuotoms moterims 
snausti.

30 m. sukakties minėjimo proga 
Federaciją žodžiu sveikino gcn. Lie
tuvos konsule Čikagoje J. Daužvar- 
dienė, PLB pirm. inž. Br. Nainys, 
iškėlęs moterų sugebėjimą išeiti iš 
lietuviško geto ir sumaniai dirbti 
konkrečius darbus, nes konkretūs 
darbai daug svaresni už gražbylystės 
kalnus. Taip pat žodžiu sveikino 
Lietuvių Fondo atstovė M. Remienė, 
šaulių atstovas K. Miklovaitis, biru- 
tiečių atstovė K. Lconaitienė ir Či
kagos moterų klubo atstovė L. Dar
gienė.

Meninėje dalyje visų mėgstamas 
lyrinis sopranas sol. P. Bičkienė, 
akompanuojant muz. A. Jurgučiui, 
padainavo keletą kūrinių, ypač nu
stebinusi seniau ją begirdėjusius 
savojo balso grožiu ir tikrai artistiš
ka bei pagaunančia laikysena sce
noje. Aplamai, minėjimas buvo gra
žiai ii- tvarkingai pravestas. Įverti
nant darbščiųjų moterų atliktus ir 
ateityje atliksiamus darbus, svečių 
šiame minėjime turėjo būti žymiai 
daugiau.

A. JURGUČIO REIKALAI
Toronto ir apylinkių lietuviai 

prieš 1 metus iš okup. Lietuvos pa
sitraukusį muz. Aloyzą Jurgutį ma
tys balandžio 15 d., diriguojantį mu
zikinį “Kūlgrindos” veikalą. Vienok 
muz. A. Jurgutis ir šiomis dienomis 
nėra ramus. Dedamos didžiausios 
pastangos, bet jau ketvirti metai, 
kai žmona ir dukra iš okup. Lietu
vos negali atvykti pas savo vyrą ir 
tėvą. Šiomis dienomis įtakingasis 
JAV senatorius Jacksonas vyksta ar 
jau išvyko į Maskvą. Jis muz. A. 
Jurgučiui yra nemažai pažadėjęs. 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
30 m. sukakties minėjime sutiktas 
muz. A. Jurgutis turėjo nemažą vil
tį, kad sen. Jacksonui gal pavyks 
perkalbėti didžiuosius valdovus 
Maskvoje, kad jie leistų Jurgučių 
šeimai susijungti.

Cicero Šv. Antano parapijos mokykla iškilmingai paminėjo Vasario 1(> pamaldomis ir plačia menine bei žodine 
programa. Nuotraukoje — mokiniai pamaldų metu Nuotr. M. Ivanausko

Aukojo "Tėviškės Žiburiams™
$170: “Anapilio” Moterų Būrelis; 

$75: II. G. Lapai; $50: KLK Moterų 
Dr-jos Lietuvos Kankinių parapijos 
skyrius; $22: P. Barbatavičius; $10: 
V. Ignatavičius, J. Mališka, B. A. 
Kovoliūnas; $8: Ona Vilkelis, V. Ba- 
čėnas, J. Naujokas, T. Timmerman, 
V. Zawadskas, B. Macianskis; $5.50: 
A. Jakelaitienė.

$5: J. Baronaitis, VI. Ališauskas, 
T. Ramonas, S. Paketuras, L. Reivy- 
das, O. Gustainytė, mons. V. Balčiū
nas, E. Sarauskas.

$4.50: V. Maleckas, I. Visakaitis; 
$4: J. Skaudys, A. Kuliešius.

$3: J. Bukšaitis, J. Jukna, M. Iva
nauskas, P. Lapinskas, M. Lember- 
tas, T. Dagys, L. Musteikis, L. Balt
rušaitienė, A. Liegus, L. Medelis, J. 
Grabošas, H. Andruška, P. Vaškevi
čius, J. Sakalauskas, K. čerškus, A. 
Artičkonis, L. Bartnikas, R. Jurkus, 
P. Gasparonis, J. Inčiūra, B. Bilkš- 
tys-Richardson, V. šarka, J. Žilionis,

W. Kiškūnas, I. Zolpis, J. Sinkus, B. 
Kavaliauskas, Irena Cox, S. Gar- 
liauskas, H. Rugienis, F. Deinoris, 
A. Ambraziejus, D. Razulevičius, P. 
Lukošius, B. Rupeikas, Z. Sokolo- 
vienė, E. Vaitkūnas, A. Kartavičius, 
V. Skaisgiris, A. Sajus, J. Naujokai
tis, St. Kalytis, M. Andriuškevičius, 
K. Pivoras.

$2: P. Gluoksnys, J. Smailys, P. 
Jonikas, S. Tamašauskas.

$1: Alb Grėbliūnas, A. Baronas, P. 
Česnauskas, U. Žilinskienė.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: $29
— kun. dr. P. Ragažinskas, $25 — 
A. Kuliešius; $22: I. Girevičius: $20:
— R. Mitalas, J. Lukoševičius, J. 
Gelažius, Morta Jocius, K. Jasuda- 
vičius, P. Judzentis, B. Grajauskas, 
V. Stanislovaitis, L. Baltrėnas, J. 
Adomaitis, S. Gaidauskas, V. Būčys, 
V. Beresnevičius, K. Dalinda, J. čer- 
vinskas, A. Krausas, Joan Vane, A. 
Venclovas, M. Ignatavičius, A. La

penas, A. Artičkonis, A. Gvazdaitis, 
W. Kiškūnas, O. Gustainytė, A. Štur
mas, V. W. Keršys, A. Petrašiūnas, 
L. Prialgauskas, J. Labenskas, J. 
Bliskis, T. Pranciškonai, S. Barškė- 
tis, S .Juozapavičius.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi-, 
siems spaudos rėmėjams.

ŠYPSENOS
Diskusijos šventovėje

Du berniukai šnabždasi tar
pusavy šventovėje. Po pamaldų 
moteris tarė:

— Jūs nepadoriai elgėtės, 
trukdydami kitiems melstis.

— Atleiskite, mes tik tarė
mės, ar atkreipti jūsų dėmesį Į 
tai, kad laikote maldaknygę 
“augštyn kojom”, ar ne.

• Girtas žmogus panašus į 
degtinės bonką — tik pilvas ir 
kaklas, o galvos nėra (Leibni- 
cas)- Parinko Pr. Alš.
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BALTIEClŲ VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS

Lenkijoje mirus broliui

E. PAKETURUI, 

nuoširdžiausiai užjaučiame mūsų bičiulius 
STASĮ ir JONĘ PAKETURUS —

P. Imbrasas Ulozai
Rimkevičiai Kalyčiai

Specialaus 
priedo traukimas!

Viešas 
susirinkimas

BUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS GRUPĖM BEI PAS
KIRIEM ASMENIM, KURIE DAR NETURĖJO PRO-. 
GOS PAREIKŠTI SAVO PAGEIDAVIMŲ TARPAS
MENINIŲ SANTYKIŲ KOMISIJAI (Task Force on 
Human Relations) bet nori atsiliepti j šios komisijos 
rekomendacijas, surašytas pranešime "Now Is Not 
Too Late". SUSIRINKIMAS ĮVYKS TORONTO RO
TUŠĖS MIESTO TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE 1978 
M. KOVO 30 DIENĄ 9.30 VAL. RYTO. Suinteresuoti 
asmenys prašomi kreiptis telefonu 367-8017 ir susi
tarti dėl laiko.

Tos grupės arba paskiri asmenys, kurie jau anks
čiau pareiškė savo pageidavimus minėtai komisijai 
ir dabar norėtų komentuoti rekomendacijas, kvie
čiami tai padaryti raštu prieš 1978 metų balandžio 
15 dienų šiuo adresu: METROPOLITAN TORONTO 
CLERK, 2nd FLOOR, CITY HALL, TORONTO, ON
TARIO, M5H 2N1.

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

R. Stasiulis 245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8
Ištaigos telefonas: 233-3323

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

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

še&odieniais 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

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

kuriuve,t - 
kaip

paminė|otderijos^uk,!mU

Šio specialaus 75-tojo traukimo 
Wintario bilietas galioja visiem 

penkiem reguliariem $100,000 traukimam, 
be to -

2 specialūs prizai po $75,000 
102 specialūs prizai po $7,500 
102 specialūs prizai po $750

ir tūkstančiai kitų specialių prizų
... iš viso per 150,000 prizų beveik $6 milijonų vertės!

REGULIARUS jūsų Wintario bilietas teikia jums tūkstančius daugiau 
galimybių laimėti šiame deimantinės sukakties priedo traukime! Geri yra I 
reguliarūs neapmokestinami prizai.. . prie jų pridedami dar šeši specialūs 
papildomi traukimai, būtent, du prizai po $75,000 už bilietus su atitinkamos 
serijos numeriu ir penkių skaitlinių numeriais. Be to, bus ATSKIRAI 
traukiami du penkių skaitlinių numeriai — vienas $7,500, kitas $750, taip 
pat bus traukiami trijų skaitlinių numeriai 18,000 po $25. Bus ir per 35,000 
prizų po $25 už bilietus, turinčius atitinkamas tris paskutines skaitlines, net 
keturiuose stambiuose priedo traukimuose

Nurodyti prizai pagal 102 serijos bilietus. Vienas bilietas gali laimėti 
tiktai vieną prizą su reguliariu ar priediniu laiminčiu numeriu. Laimėję 
bilietai prizui gauti tūri būti pateikti vienerių metų laikotarpyje, skaitant 
nuo traukimo dienos. Smulkesnes detales rasite kovo 3 dienos “The Lottery 
News” gaunamose parduotuvėse.

visi laimime!
• .NiARiOlOnFRf C.)«PORATiON j

ujirtoĄ0 
deimantinė sukaktis
Matysite televizijoje kovo 16, ketvirtadienį, 9 v.v. iš Port Colborne

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.

Baltiečių veteranų — lietuvių 
kariu ir šaulių, o taip pat ir es
tų bei latvių atitinkamų organi
zacijų lyga įsisteigė Toronte 
1976 m. pabaigoj. Tos lygos pir
muoju pirmininku buvo išrink
tas Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos pirm. St. Jokūbaitis. Jis 
tebepirmininkauja ir dabar. Or
ganizacija yra įregistruota val
džios Įstaigose. Gautas jos veik
lai reikalingas leidimas — čar- 
teris. Ji oficialiai vadinasi ‘‘Bal
tic Veterans’ League in Cana
da”.

Pirmasis tos organizacijos at
stovų suvažiavimas Įvyko 1978 
m. kovo 4 d., 1.30 v.p.p., Prisi
kėlimo par. Parodų salėje. Da
lyvavo 42 lietuvių, latvių ir estų 
atstovai iš Toronto, Hamiltono, 
Delhi ir kitur. Atidaromąjį žodį

/
Wasagos ir Staynerio lietu

viai, Įvertindami “TŽ” paslau
gas informacijos srityje, atsiun
tė auką $31.25. Dėkojame.

Statistikos biuletenyje “Im
migration ’77” nurodoma, kad 
iš Lietuvos per pirmuosius 1977 
m. devynis mėnesius Kanadon 
imigravo 18 asmenų, iš Latvi
jos 2, iš Estijos 2. Iš jų visų tik 
vienas imigravo su Lietuvos pa
su, t.y. pilietybe.

Toronte vykusioje byloje dve
jus metus federaciniame kalėji
me gavo buvęs “Western 
Guard” partijos vadas D. An
drews, 18 mėnesių provincinia
me kalėjime — tos partijos na
rys D. Zarytshansky. Bausmė 
jiems paskirta už rastus sprog
menis, pastatų teršimą rasiniais 
šūkiais, svastikos ženklais. Pa
sak teisėjo, jų veikla daugiausia 
buvo nukreipta prieš žydus, 
negrus ir komunistus.

“The Toronto Sun” bendra
darbis W. Markiewicz, turįs ja
me skilti “The Ethnic Press”, 
pasisakė prieš daugiakalbės te
levizijos stoties steigimą To
ronte, nes tuo būdu būtų su
kliudytas vienos amerikiečių 
stoties priėmimas be konver
terio. Tokia nuomonė susilaukė 
griežtos reakcijos iš etninių 
grupių. M. Zinkiewicz parašė 
motyvuotą laišką, kuriame pa
smerkė tokią W. M. laikyseną. 
Esą, jei bijoma užgauti anglo
saksus, tai reikia atsisakyti ne 
tik daugiakalbės televizijos, bet 
ir savo mokyklų, ir spaudos, ir 
savo pavardžių. Kadangi esame 
lygūs mokesčių mokėtojai, tu
rime teisę reikalauti ir lygių gy
venimo galimybių. Be to, patys 
anglosaksai kovoja prieš ameri
kiečiu programų antplūdį Ka- 

\ nadoje. Savo prieraše W. M. 
įrodinėja, kad etninių grupių, 
kaip imigrantų, teisės nėra 
jau tokios neliečiamos ir kad 
nedera erzinti šeimininkų, sa
kant, jie turi perdaug televizi
jos programų. Tai, žinoma, silp
nas ir neįtikinantis atsakymas.

tarė lygos pirm. St. Jokūbaitis. 
Invokacinę maldą sukalbėjo Pri
sikėlimo par. klebonas kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Išrin
kus visų trijų tautybių prezidiu
mą, pristatyti svečiai, perskai
tyti sveikinimai ir aptarti eina
mieji reikalai. Minėtina ypač 
Estijos konsulo I. Heinsoo pla
ti politinio turinio apžvalginė 
kalba ir latvių parodytas filmas, 
slaptais keliais gautas iš dabar
tinės pavergtos Latvijos.

Visų trijų Baltijos valstybių 
veteranai dalyvavo suvažiavime 
su savo vėliavomis. Suvažiavi
mas pradėtas Kanados ir užbaig
tas Baltijos valstybių himnais, 
grojamais ir juostų. Po suvažia
vimo atstovai buvo pavaišinti 
sumuštiniais ir kava. _Pr. Als.

Tikinčiųjų persekiojimo Lie
tuvoje ir Sov. Sąjungoje klausi
mu “TŽ” redakcija parašė laiš
ką Kanados užs. r. min. D. 
Jamiesonui, atkreipdama dė
mesį j Sadūnaitę, Pliumpą, Ko
valiovą ir kitus. Gautas atsaky
mas iš ministerio asistento 
Allan N. Leverio, kuriame ra
šoma: “Kanados vyriausybė ir, 
esu tikras, kanadiečiai yra su
sirūpinę, kaip ir Jūs, žmogaus 
teisių bei pagrindinų laisvių 
pažeidimu Sov. Sąjungoje. Ga
liu Jus<užtikrinti, kad Kanados 
vyriausybė kiekviena tinkama 
proga primena sovietams minė
tąjį rūpestį. Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijos pagalbiniame vienete Bel
grade buvo padarytas pareiški
mas (tekstas čia pridedamas), 
kuriame išreiškiamas Kanados 
susirūpinimas tais, kurie turi 
sunkumų išpažinti savo religiją 
pagal savo sąžinę. Kanada ir to
liau pabrėš laisvai prisiimtą at
sakomybę pasirašiusių baigia
mąjį Helsinkio aktą vykdyti vi
sus nuostatus, įskaitant žmo
gaus teises, tikėjimo laisvę ir 
kitus humanitarinius princi
pus.”
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
1596 Bloor Street West

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Pajamų mokesčio blankus užpildo
> MARK TUOMOLA, B.A.

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

TN INSURANCEDresher-darauskas
woDRESHER
23^334"^"^3T566T"^^^3^226

3830 B BLOOR STREET WEST - ISLI ONTARIO 
M9B 1K8

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

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

Okulistas
L LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

★ Namų — Gyvybės
$ * Automobilių
r UC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO"? MONTREAL®
Anapilio žinios

Tcl. 277-1270
— Įvertindamas Lietuvos K. Bend

rijos ir tautos herojines pastangas 
atgauti laisvę, naująją Lietuvos Kan
kinių šventovę sutiko pašventinti po
piežiaus atstovas Kanadoje pronun- 
cijus arkiv. Angelo Palmas. Toronto 
arkivyskupijai šventinimo iškilmėse 
atstovaus vysk. Tomas B. Fulton, 
daug prisidėjęs prie šios lietuvių pa
rapijos persikėlimo į Anapilį ir taip 
pat naujosios šventovės statybos. 
Ryšiumi su minėtų asmenų dalyva
vimu šventinimo iškilmės nukeltos į 
birželio 11, sekmadienį, 3 v.p.p.

— Naujosios šventovės statybos 
fondui aukojo $600: kun. V. Stankū
nas (prisiminti a.a. broliui Stasiui); 
po $100: A. B. Mačiai, Burlington, 
Ont., V. Ignaičiai, Delhi, Ont.; $50: 
D. Žėkaitė. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Ateinantį sekmadienį 11 v.r. 
Mišiose pirmą kartą naujojoje šven
tovėje organizuotai dalyvaus Toron
to skautų tuntai prisimindami Lie
tuvos patriarchą dr. J. Basanavičių.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: kovo 4 d. — a.a. Stasys 
Stankūnas, kovo 7 d. — a.a. Mykolas 
Karolis, kovo 8 — a.a. Jonas Dun- 
čikas. Velionių artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Parapijos priešvelykinis susi
telkimas — rekolekcijos prasidės ko
vo 16, ketvirtadienį. 7.30 v.v., ir 
baigsis Verbų sekmadienio pamaldo
mis. Rekolekcijas ves kun. Algiman
tas Kczys, SJ, iš Čikagos.

— Aukų pakvitavimai už sekma
dienines ir šventovės statybos aukas 
jau paruošti ir praėjusį sekmadienį 
par. komiteto buvo dalinami aukoto
jams. Sį sekmadieni dar kartą para
pijos salėje bus galima atsiimti pa
kvitavimus. Likę vokeliai po sekma
dienio bus išsiųsti paštu.

— Sį sekmadienį tikybos pamokos 
10.15 ir po 11 v. pamaldų kleboni
jos patalpose.

— Sį šeštalienį KLB Oakvillės 
apylinkė parapijos salėje mini Va
sario 16.

— Sį sekmadienį, 10 v.r., pamal
dos už a.a. Marcelę Bacevičienę, 11 
v. už a.a. Stasį Ažubalį, a.a. Praną 
Gudinską ir a.a. Sigitą Pranckūną.

Lietuvių Namų žinios
— Pr: sekmadienio popietėje da

lyvavo per 200. Svečių knygoje pa
sirašė: R. Balytė iš Klevelando, D. 
Berry iš Klevelando, R. R. Bagdo
nai iš Hamiltono, J. Grikis iš Buffa
lo, N.Y., A. Dolata iš Williamsville, 
N.Y., P. Juodkojis iš Montrealio, V. 
Gamziukienė ir V. M. Masilioniai iš 
Buffalo.

— Sausio 22 d. LN įvykęs simpo
ziumas tema “Lietuvių Namai ir lie
tuvybės išlaikymas” iškėlė daug 
klausimų, kurie nebuvo pilnai iš
nagrinėti, nebuvo rasta būdų ir prie
monių lietuvybei išlaikyti. LN visuo
meninės veiklos ir vajaus komitetas 
nutarė surengti antrą simpoziumą 
šia aktualia tema. Simpoziumo data 
bus pranešta vėliau.

— LN Vyrų Būrelio valdyba kovo 
4 d. svarstė savo veiklos ateities pla
nus. Nutarta suorganizuoti gegužinę 
birželio 4, sekmadienį, Toronto apy
linkėje, visiems patogioje vietoje. 
Šeimoms stovykla bus organizuoja
ma Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je, N. Wasagoje. Stovykla prasidės 
rugpjūčio 19 d. ir užtruks apie po
rą savaičių.

— LN metinis visuotinis narių su
sirinkimas įvyks kovo 19, sekmadie
nį, 3 v.p.p., LN Karaliaus Mindaugo 
menėje. Nariams jau išsiųsti prane
šimai su darbotvarke. Metines apy
skaitas galima gauti raštinėje ir sek
madienio popietėse.

— Jau parduodami bilietai į Vely
kų stalo parengimą, kuris įvyks ba
landžio 2 d. Bilietų kainos: suaugu
siems — $7, pensininkams ir studen
tams — $6, vaikams iki 12 m. — 
$3.50 ir vaikams iki 6 m. amžiaus 
— nemokamai. Bilietus galima pirk
ti LN raštinėje ir sekmadienio po
pietėse.

PADĖKA
L W. Drešeriams už $500 auką 

ir O. A. Langams už padovanotą 
akordeoną reiškiame nuoširdžią pa
dėką —

“Atžalyno” valdyba

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

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
{vairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tcl. 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
— Minint Tikinčiosios Lietuvos 

Dieną, Prisikėlimo parapijoje su
rinkta $2,867.05.

— Metinės parapijos rekolekcijos 
prasidės šį sekmadienį, kovo 12, ir 
tęsis iki kovo 19 d. Pamokslai — 9 
v.r. ir 7.30 v.v. Rekolekcijų vedėjas
— kun. dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM. 
Automobilius statyti Neilsono auto- 
aikštėje.

— Rinkliava skoloms mokėti — 
sekmadienį, kovo 12.

— Sveikiname Antaną ir Jacque
line Kriščiūnus, susituokusius mūsų 
šventovėje kovo 4 d.

— Giliai užjaučiame Joną Žėką, 
kurio dėdė ir dėdienė — Jonas ir 
Ona Rubai mirė Floridoje.

— Bendruomeninis pasiruošimas 
išpažinčiai visiems bus kovo 18, šeš
tadienį, 7.30 v.v., o šeimoms su vai
kais — kovo 21 d., trečiadienį, 7.30 
v.v.

— Bilietai į “Kūlgrindą” ii- į para
pijos 25 m. banketą pardavinėjami 
sekmadieniais salėje, o šiokiadieniais
— klebonijoje; galima užsisakyti li
pas V. Tasecką, 3380 Galina Cres., 
Mississauga, Ont. Tel. 279-0363.

— Jubilėjinio kryžiaus projektui 
aukojo: J. M. Vaseriai $50, I. A. Ga- 
taveckai $26, V. Pranckveičius $25, 
S. Olekienė $25, I. P. čiurliai $25, 
V. Čiurlytė $10, L. Dargienė $10, E. 
Aleksienė $10. Kryžius jau padary
tas, laukiam, kol atšils oras, kad ga
lėtume pastatyti.

— Paskaitą “Krikščionybės reikš
mė mano gyvenime” skaitys seselė 
Mary Hines anglų kalba kovo 19, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., muzikos 
studijoje. Kviečiami asmenys nuo 
20 iki 35 m. amžiaus, ypač tautiškai 
mišrių vedybų žmonės.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus susirinkimas — ko
vo 19 d., po 11.30 v. Mišių, Parodų 
salėje. Programoje — dr. O. Gustai
nienės paskaita apie galvos skaudė
jimą.

— Metinis parapijos susirinkimas
— balandžio 9 d., po 11.30 v. Mišių.

— Čikagos lėlių teatras, kuriame 
lėlės lietuviškai kalba, atvyks į Prisi
kėlimo salę balandžio 30 d.

— Mūsų pastatų prižiūrėtojui Ro
mui Druskiui pasitraukus iš pareigų, 
jo vietą užėmė jaunas Edis Gatavec- 
kas. Dėkojame Romui Druskiui už 
sąžiningą tarnybą ir linkime sėkmės.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Anta
ną Paškevičių, užpr. skautininkų-kių 
ramovė, 8.30 už Stasį Vaitekūną, už
pr. B. Vaitiekūnienė, 9 v. už Jurgį 
Smolskį, užpr. J. Smolskienė, 9.30 už 
Marcelę Bacevičienę, užpr. J. Bace
vičius, 10 v. už Stasį Senferą, užpr. 
M. Senferienė, 11 v. už Luką ir Oną 
Gataveckus, užpr. J. O. Gataveckai; 
sekmadienį 8 v. už Žėkų ir Dubinin
kų mirusius, užpr. J. B. M. Žėkai, 
9 v. už Mečislovą Senkevičių, užpr. 
V. Senkevičius, 10 v. už Oną Gata- 
veckienę, užpr. J. O. Gataveckai, 
11.30 už gyvus ir mirusius parapijie
čius, 7 v.v. už Dariją ir Klemensą 
Karosus, užpr. D. Karosas.

“DAINOS” VEIKLA
“D” susirinkimas įvyko vasario 

28 d. pas narę'p. Jankaitienę. Iš val
dybos pranešimų sužinota, kad yra 
susirgusios dainietės — ižd. J. Kuli
kauskienė (po širides priepuolio) il
sisi namuose, o Ver. Moklickaitę iš
tiko priepuolis ir gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje. Linkime mūsų 
darbščioms narėms greit pasveikti.

Paskirstytos dovanos Velykų pro
ga Vokietijoje likusiems seneliams 
ir sergantiems lietuviams — pavie
niams $11, šeimoms — $17. Dėkoja
me Br. ir Ant. Kovoliūnams už įteik
tą auką $25 Velykų dovanoms jų 50 
metų vedybinio gyvenimo proga. 
Bronislava yra buvusi veikli “Dai
nos” narė. Linkim, kad ji vėl grįžtų 
mums talkon. Sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės mėn. pas narę L. No- 
vogrodskienę. Dėkojame P. Jankai- 
tienei už gražų susirinkusių priėmi
mą.

Vasario 18 d. buvo pasveikinta 
“Dainos” pirm. K. Butienė varda
dienio proga. Linkime jai dar daug 
vardadienių sulaukti. M. F. Y.

Tradicinė skautų mugė kovo 
5, sekmadienį, Prisikėlimo salė
je ir šiemet visais atžvilgiais bu
vo sėkminga. Devynios draugo
vės buvo paruošusios savo sky
rius ir skautiškai veiklai surin
ko apie $1.000. Atsilankė labai 
daug žmonių.

Televizijos programoje pažy
mėta “Miss Teen Canada Pa
geant” kovo 6, pirmadienį, 7.30 
v.v., kanalai 6, 9 ir 13. Tai Ka
nados jaunių gražuolių rinki
mai, kuriuose dalyvavo ir lie
tuvių kilmės Sharlene van Vly- 
men, atstovaujanti Thunder 
Bay, Ont., miestui. Rašant šią 
žinią, dar nebuvo žinomi rinki
mų duomenys.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė suaugusiems. Yra vieta auto
mobiliui pastatyti. Skambinti tel. 
533-1962 Toronte.
PARDUODAMI DVEJI NAMAI St. 
Petersburge, Floridoje ant vieno 
sklypo, labai gerame rajone. Kaina
— $37.000. Adresas: Anna Rackus, 
504 — 70th Ave., St. Petersburg 
Beach, Florida 33736, USA. Tel. 1- 
813-360-7318.

Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
kovo 12, sekmadienį, 4 v.p.p., ■ ■ ■■

dr. Jono Basanavičiaus 06j 1010^
genimo Žodžio irOomos 

POPIETĖJE
Programę atliks:

* akt. Henrikas Kačinskas
* dainos vienetas “Volungė

Aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

MINĖJIMO DALYJE KALBĖS:

VI. Šaltmiras, D. Puterienė ir G. Kurpis

Po programos — KAVUTĖ. Įėjimas — $4

Lietuvos patriarcho dr. J. 
Basanavičiaus 50 metų mirties 
metinių minėjimą rengia To
ronto skautininkai-ės kovo 12, 
sekmadienį. Minėjimas prasi
dės pamaldomis naujoje Lietu
vos Kankinių šventovėje 11 v.r. 
Jose kviečiami dalyvauti visi 
skautų-čių vienetai su vėliavo
mis. Po pietų 4 v. bus iškilmė 
L. Namuose. Programą žiūr. 
skelbime. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti.

Paroda “Kovojanti Lietuva” 
(Br. Kviklio) rengiama St. Ca
tharines kovo 19, sekmadienį, 
parapijos patalpose. Ją organi
zuoja Toronto skautininkai, su
sitarę su P. Balsu ir gavę kun. 
J. Liaubos, OFM, leidimą pasi
naudoti patalpomis. Iš anksto 
kviečiami St. Catharines, Wel- 
lando, Buffalo, Ročesterio tau
tiečiai šią įdomią parodą aplan
kyti. Ji bus atidaryta nuo 11 
v.r. iki 3 v.p.p.

“Atžalynas” ruošiasi meti
niam koncertui — baliui, ba
landžio 8 d. Lietuvių Namuose. 
Bus meninė programa ir vaka
rienė. šokiams gros geras or
kestras. Bilietų kaina: suaugu
siems $11, studentams $6. Vie
tas rezervuoti pas J. Bubulienę 
tel. 667-8260 arba V. Dauginį 
tel. 533-1121, sekmadieniais — 
LN svetainėje pas A. Lukošie
nę.

Vasaros darbas studentui. Ir 
šią vasarą bus galima gauti va
saros darbą Niujorke VLIKo 
būstinėje. Daugiau informacijų 
bus paskelbta vėliau. PLJS val
dyba ragina susidomėjusius jau 
dabar rašyti PLJS politinės 
veiklos koordinatoriui: Vikto
ras Nakas, 2608 N. 18th St., 
Arlington, Va. 22201, USA.

Pasikalbėjimas su Simu Ku
dirka buvo transliuojamas 
“CBS Reports” programoje ko
vo 7, antradienį, 8 v.v., per 4 ir 
10 kanalus. Jame S. Kudirka 
papasakojo savo įspūdžius iš gy
venimo JAV-se ir Sov. Sąjungos 
lageriuose bei kalėjimuose. Po 
sėkmingo filmo “The Defection 
of Simas Kudirka” CBS repor
teriai ne tik kalbėjo su Simu 
ištisas 3 valandas, bet ir daug 
filmavo. Susidarė net 12 valan
dų filmas, iš kurio redaktoriai 
padarė 15 min. santrauką ir pa
rodė milijonams Š. Amerikos 
žiūrovų.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba susilaukė dar 
vienos aukos iš Kanados lietu
vių kredito kooperatyvo “Para
ma”, būtent $500. Nuoširdus 
ačiū už talką Sąjungos valdy
bai! Valdyba

Prisikėlimo par. bankelio vi
suotinis narių susirinkimas įvy
ko kovo 5 d. Dalyvavo 265 as
menys. Buvo išklausyti valdo
mųjų organų pranešimai ir ap
svarstyti vidinės veiklos reika
lai, įskaitant ir vedėjų pasikeiti
mą. Pasidžiaugta sparčiu banke
lio augimu. Šiuo metu balansas 
jau pasiekė 14 mil. dol. Į valdy
bą naujai kadencijai perrinktas 
dr. S. Čepas ir naujai išrinkats 
Ant. Giniotis vietoje nebekan- 
didatavusio J. Žiūraičio. Į revi
zijos komisiją perrinkta D. Ker
šienė, į kredito komitetą — Ri
mas Kuliavas vietoj R. Underio, 
kuris pasitraukė iš jo tapęs 
bankelio vedėju. Maironio mo
kyklai paskirta $1.500 parama. 
Po susirinkimo visi dalyviai bu
vo pavaišinti sumuštiniais ir ka
va.

Maloniai visus kviečia šioje popietėje dalyvauti —

TORONTO SKAUTININKAI-KĖS

PRANEŠIMAS 
LIETUVIU NAMŲ NARIAMS 
Pranešame, kad metinis visuotinis Toronto Lietuvių 

.N-;susirinkimasi::.:.
1978 m. kovo 19, sekmadienį, 3 v.p.p., 
LIETUVIŲ NAMUOSE, Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai
5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1 977 metų apyskaitų tvirtinimas
9. 1 978 metų sąmatos tvirtinimas

10. “Labdara Foundation“ tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai
12. LN įstatų papildymas
13. Pašalinimas narių pagal įstatų str. 12
14. Einamieji reikalai ir sumanymai
15. Susirinkimo uždarymas

Lietuvių Namų valdyba

NETIKĖSITE, kol nepamatysite, 
KAIP NEBRANGIAI GALITE ĮSIGYTI

originaliu žymaus 
lietuvio dailininko

KŪRINIU
- kovo 12, sekmadienį nuo 10-13 vai. 
ANAPILIO KNYGYNE 
(naujoje parapijos salėje)

Prano Čepėno
“NAUJUJU LAIKŲ 

LIETUVOS ISTORIJA"
— brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana 

kiekviena proga.
Pirmas tomas, 560 psl., kietuose viršeliuose kainuoja 
$15.00; gaunamas knygų parduotuvėse ir šiuo leidėjo 

adresu:
Juozas U r bei i s, 1649 No. Brodway, Melrose Park,

Illinois,

Kun. V. Stankūnas iš Montre
alio kovo 4 d. atlydėjo savo mi
rusį brolį Stasį į Šv. Jono lietu
vių kapines ir čia jį palaidojo. 
Jis dirba angliškoje parapijoje 
jau daug metų ir yra nuolatinis 
“TŽ” skaitytojas bei rėmėjas. 
Lankydamasis Anapilyje, jis pa
aukojo “TŽ” $100. Dėkojame už 
duosnią auką.

Anapilio Moterų Būrelio ini
ciatyva audžiamas kilimas “Ana
pilis” talkos būdu. Prie jau 
minėtų talkininkių “TŽ” 9 nr. 
reikia pridėti dar šias: B. Dar- 
žinskienę, G. Sprainaitienę, G. 
Strimaitienę, V. Vaštokienę, R. 
Slapšienę, O. Skrebūnienę ir kt.

USA. Tel. (312) Fl 4-9033

Toronto eismo komisija TTC 
uždraudė savo požeminio trau
kinio stotyse, vagonuose ir 
kitur iškabinti plakatus “Re
spect Life”, kviečiančius visuo
menę gerbti žmogaus gyvybę 
bei protestuojančius prieš ne
gimusių žudymą. Dalis visuo
menės protestuoja prieš tokį 
sprendimą ir rašo laiškus dien
raščiams. Toje akcijoje daly
vauja ir lietuviai. “The Toronto 
Star” vasario 22 d. išspausdino 
Vinco Kolyčiaus laišką, kuria
me protestuojama prieš šališką 
pareigūno sprendimą, nes jis 
nedraudęs plakatų priešingos 
pusės, būtent, “Planned Parent
hood” draugijos.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Rekolekcijas ves kun. Antanas 

Saulaitis, SJ, kovo 16, 17, 18 d.d. 
Sekmadienį, kovo 19, bus iškilmin
gos Mišios ir rekolekcijų užbaigi
mas. Svetainėje — agapė.

— Lietuvos nepriklausomybės 60 
m. atstatymo sukaktis prasidėjo Mi- 
šiomis, kuriose dalyvavo parapijos 
jaunimas su Kanados ir Lietuvos vė
liavomis. Klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius pasakė ilgą ir prasmingą pa
mokslą apie lietuvių tautos praeitį, 
jos atgimimą ir lietuvybės išlaiky
mą Choras, paruoštas muz. A. Am- 
brozaičio, giedojo lietuviškas gies
mes. Aukojamąsias Mišių dovanas 
atnešė par. vaikai. Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę kariams prie altoriaus 
buvo atneštas vainikas. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

— Lituanistinė mokykla surengė 
Vasario 16 minėjimą. Mokyklos ve
dėja M. Jonynicnė pradėjo minėji
mą, kviesdama susikaupti 1 min. ty
lai ir pagerbti Lietuvos kovotojus. 
Kun. J. Aranauskas, SJ, tarė pamo
kantį žodį mokiniams. Gražiai paruo
šė paskaitėlę VII sk. mok. Jonas 
Valiulis. Mokytoja Julija Adamony- 
tė, buvusi neseniai Lietuvoj, parodė 
gražių Vilniaus, Kauno, Trakų, Drus
kininkų, Molėtų miestų ir apylin
kių vaizdų. Iš arčiau skaidrėse pama
tėme liūdną Vilniaus katedros vaiz
dą, Aušros Vartus, Kauno katedrą, 
Sv. Onos šventovę. Vyresnieji moki
niai, paruošti Rasos Lukoševičiūtės, 
pašoko tautinių šokių. Mokiniai, bai
gę šeštadieninę mokyklą, yra gerai 
paruošti ir susipažinę su tautiniais 
šokiais. Pranešėja buvo VIII sk. mo
kinė D. Dainiūtė. Tėvų komiteto 
pirm. S. Baršauskas tarė įvertinimo 
žodį, pabrėždamas, kad mokykla per 
minėjimus bei pamokas išmoko mo
kinius savo tėvų krašto kalbos ir su
pažindina su Lietuva. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Rekolekcijų vesti atvyksta 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir sese
lė Onutė Mikailaitė. Rekolekcijų pa
mokslai bus kovo 20, 21 ir 22 d. 
vakarais 7 v. parapijos salėje jau
nimui ir šeimoms, o D. Ketvirtadie
nį, D. Penktadienį ir D. Šeštadienį 
vakarais 7 v. visiems šventovėje. D. 
Ketvirtadienis — ligonių lankymo 
diena. Velykų rytą, 6.30 v., Prisikė
limas ir po to salėje atsisveikinimas 
su rekolekcijų vedėjais.

— Jau užsirašė 10 pirmajai Ko
munijai ir 25 Sutvirtinimui. Dar ne
užsirašę prašomi pranešti kunigams 
tel. 766-5755 arba mokytojai A. Bar
šauskienei 676-1293. Sutvirtinimui 
besiruošantiems bus pamokos. Vi
siems bus pranešta kada atvykti į 
pamokas ir repeticijai.

Toronto choras “Varpas” koncer
tuos Montrealyje balandžio 15 d. 
Aušros Vartų salėje. Koncertą-ba- 
lių ruošia Montrealio Lietuvių Bend
ruomenės “Baltijos” stovyklavietės 
komitetas.

A.a. Stasys Stankūnas, kun. Vac
lovo Stankūno brolis, 78 m. amžiaus, 
iškeliavo amžinybėn. Po religinių 
apeigų laidotuvių namuose ir šven
tovėje velionis palaidotas Sv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont., kovo 4 d. Velionis paliko žmo
ną, brolį kunigą ir kitus gimines 
Lietuvoje.

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. Malaiškienę, sekretorę, ir

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

mes visi keturi užtikriname gerą patarnavimą ir 
galimybę apsidrausti.

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ........................6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 %
Pensijų planas ...............................8.5%
Term. ind. 1 m. 8.75%
Term. ind. 2 m. 9.0%
Term. ind. 3 m. 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 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.

Spauda rašė, kad š.m. vasario 7 d. 
mirė Heather Žemaitytė, 22 m. am
žiaus studentė. Ji buvo gimusi Mont
realyje, dirbo kasininke restorane 
ir vakarais studijavo universitete. 
Įsiveržę plėšikai į tą restoraną, H. 
Žemaitytę nušovė, restoraną apiplė
šė. Staigią jos mirtį apgaili tėvai, 
brolis su šeima ir kiti artimieji.

“Litas 1977 metais: balansas $7,336,- 
732, narių santaupos $7,132,871, pa
skolos $6,382,718, atsargos kapita
las $231,245, metų pelnas $35,312, 
narių 1732; 1976 metais: balansas 
$7,086,922, sant. $6,420,225, pask. 
$6,492,781, ats. k. $195,933, pelnas 
$19,394, narių 1711.

Rūta Danaitylė, studijavusi Queen’s 
universitete Kingstone, gavo tarny
bą daugiakultūrių reikalų sekreto
riate Otavoje. Studijuodama domė
josi Kanados daugiakultūre politi
ka ir ta tema parašė darbą. Ji da
lyvavo baltiečių vakare kovo 1 d. 
parlamento rūmuose Otavoje.

Klubas “Rūta” sausio 7 d. suruo
šė Užgavėnių pobūvį. Nežiūrint snie
go kalnų, pūgos ir sutrikusio eismo, 
beveik visi užsiregistravę nariai su
sirinko. Pirm. J. Adomaitis padarė 
trumpą pranešimą einamaisiais rei
kalais. Seselė Oliveta perskaitė kun. 
J. Kubiliaus sveikinimą iš tolimos 
Arizonos. Trumpą meninę dalį atliko 
V. Dikaitienė ir A. Ališauskas, in
scenizuodami liaudies dainą “Vai 
kur buvai, dieduk mano?” Su pri
taikytais drabužiais, klumpėmis, ge
ru (grimu diedukas ir bobutė visiems 
labai patiko. Jie padeklamavo, pa
dainavo ir, pasivaišinę vynu, atvežtu 
iš Vilniaus, net ir klumpakojį sutrep
sėjo, kurį akordeonu pagrojo Ignas 
Petrauskas.

Sekr. A. Ališauskas perskaitė ei
liuotą Užgavėnių protokolą, kuriame 
paminėjo atliktus klubo renginius, 
išvykas, pobūvius. Nepagailėjo links
mo žodžio valdybai, prancūzų kur
sams, ypač kortų “klubui”. Vaišės 
paruošė seselės, o pyragais prisidėjo 
klubo narės. Kas turėjo noro ir svei
katos, galėjo ir pašokti. Pobūvyje 
dalyvavo ir iš tolimo Urugvajaus 
svečias kun. Sukackas, kuris dabar 
vieši Montrealyje. Nariai pobūviu 
bei linksma programa buvo labai pa
tenkinti ir pageidavo dažniau tokių 
pobūvių.

Lietuvos nepriklausomybės šventę 
klubas "Rūta” atšventė vasario 15 
d. Pirm. J. Adomaitis pradėjo minė
jimą įvadiniu žodžiu ir vienos minu
tės susikaupimu, prisimenant lais
vės kovotojus. Jie taip pat buvo pri
siminti giesme “Marija, Marija”. Po 
to buvo rodomos skaidrės — Lietu
vos vaizdai ir kt. Meninę programą 
paruošė seselė Oliveta, kurioje vy
ravo Sibiro lietuvių tremtinių mal
dos, giesmės ir tėvynės ilgesio eilė
raščiai. Skaitė seselė Oliveta, V. Di
kaitienė, J. Tekutienė ir A. Ališaus
kas. Pr. Dikaitis paskaitė sukurtą 
eilėraštį “Paskutinieji .partizanai”. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Salė buvo pilna klubo narių ir sve
čių. “Rūtos” klubas jungia į bend
rą lietuvišką šeimą įvairių emigra
cijų ir įvairaus išsilavinimo žmones. 
Po minėjimo buvo vaišės.

Klubo biblioteką sutvarkė Eug. 
Urbonaitė ir K. Toliušis. Knygos iš
duodamos trečiadieniais ir sekma
dieniais. A, A.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........ 10.5%
Nekiln. turto ..... 10.0%
Čekių kredito .............................12.0%
Investacines nuo .......................10.5%

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