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Mozaikos vienybe
Kanados veidas paprastai išreiškiamas mozaikos vaizdu, ku

ris yra gana tikslus, nes atskleidžia dideli krašto Įvairumą ir kartu 
vieningumą, šis vaizdas ištisą šimtmeti buvo rodomas pasauliui 
kaip šviesi ir plati galimybė, pajėgianti suderinti kontrastus ir iš
laikyti krašto darnumą. Pastaruoju metu ši šviesi mozaika staiga 
aptemo, nustojo pirminio savo žėrėjimo, nes atsirado Įtampa, išju
dinusi paskiras dalis iš įprastinių pozicijų. Dabar paaiškėjo, kad 
toji mozaikinė Kanada niekad nebuvo tvirtai sulydyta. Teritoriniai 
jos rėmai tebėra stiprūs, nekeistini ir dabar, tačiau dinaminis jos 
elementas — gyventojai panūdo peržiūrėti senąsias pozicijas, ne- 
visuomet laisvai užimtas istorijos eigoje. Revoliucinis mostas at
ėjo iš prancūziškosios mozaikos dalies, kuri nuo seno yra nepa
tenkinta savo pozicija, nuolat grasinama didžiosios dalies, būtent, 
angliškosios. Tas mostas buvo sukrečiantis, nuaidėjęs per visą 
kraštą. Jis rado platų atgarsį — vienur neigiamą, kitur teigiamą, 
tačiau bendra nuotaika šiuo metu yra tokia: prancūziškajai mozai
kos daliai reikia duoti savarankiškesnę poziciją. Ir jeigu ši dalis 
nepertemps stygos, dabartinė įtampa bus apvaldyta, iškils atnau
jinta mozaika su darniai švitinčiu veidu.

★ ★ ★

Siekiant atnaujintos mozaikos bei naujos krašto harmonijos, 
reikia peržiūrėti visą ligšiolinį formavimosi procesą. Iki šiol ang
liškoji ir prancūziškoji mozaikos dalis buvo, galima sakyti, du at
skiri pasauliai vienoje teritorijoje. Kažkuris autorius tokią situa
ciją pavadino “deux solitudes” (dvi vienumos). Jas jungė politiniai 
ir geografiniai rėmai, bet dvasiniai-dinaminiai ryšiai buvo gana 
silpni. Jais stipriau susirūpinta tik pastarajame dešimtmetyje. Pa
sirodė, kad angliškojo ir prancūziškojo pasaulio sujungimas į vie
nas kitą papildantį ir penetruojantį nėra lengvas. Tebeveikia isto
rinės priešybės, tradicinis antagonizmas, kuris labiausiai ir sun
kina krašto vienijimą pagal principą “vienybė įvairybėje”. Nors 
išaugo jau daug naujų kartų, tačiau tradicinė įtampa neišnyko 
— augo drauge su jomis, šiandieną ji netgi gresia savotišku spro
gimu — ligšiolinės mozaikos subyrėjimu. Tas regimas pavojus 
mobilizuoja visus politinius protus naujai iniciatyvai, kuri turė
tų drąsos naujai pažvelgti į praeities žaizdas ir jas gydyti naujomis 
priemonėmis. Galimas dalykas, kad naujai iškilęs pavojus bus 
išganingas — jis sutelks pakankamai išminties ir jėgos, suge
bančios atnaujinti aptemdintos mozaikos veidą. Kol kas jos dar 
nematyti, bet palengva ryškėja nauja iniciatyva, teikianti nau
jos vienybės viltį.

★ * ★

Kas konkrečiai bus ta nauja iniciatyva, kol kas dar niekas 
negalėtų pasakyti, bet politiniame Kanados horizonte pradedama 
jausti nauja orientacija, kuri nėra nei britiška, nei prancūziška, 
o kanadiška, atsiremianti jau grynai į savo krašto praeitį ir ateitį. 
Iki šiol viena pusė žiūrėjo į Londoną, kita — į Paryžių. Dabartis 
gi reikalauja pirmoje eilėje žvelgti į Otavą kaip vienijantį krašto 
centrą. Pastarajame daug kalbama apie konstitucijos parsigabe- 
nimą iš Londono. Būtų efektingiau, jeigu ji būtų sukurta Otavoje 
pagal dabarties reikalavimus. Bet tai teisiniai rėmai, kuriems 
dar reikia dinaminio, vienijančio gyvenimo. Jį gali pažadinti 
tiktai bendras idealas — ateities Kanada, kuri bus tokia, kokią 
sukurs dabartis. Jam įgyvendinti reikia vienijančių institucijų. 
Viena tokių, ir tai pagrindinių, galėtų būti bendra kariuomenė. 
Moderniaisiais laikais ji nėra vien fizinės gynybos jėga, bet ir 
stiprus valstybinės pedagogikos veiksnys. Dabartinė Kanados ka
riuomenė tėra mažytė samdyta policinio pobūdžio jėga, toli gražu 
neatliekanti valstybėje auklėjamojo uždavinio. Didžiajai ateities 
Kanadai ugdyti reikia privalomos karinės tarnybos, kuri rūpintųsi 
ne tik fizine krašto gynyba, bet ir jo gyventojų auklyba. Tai būtų 
didis vienijimo veiksnys, pozityviai paliečius visą jaunimą, nes 
švietimas dabartinėje formoje daugiau skaido Kanadą negu vie
nija. Pr. G.

į Pasaulio įvįfkiaiį
PREZ. J. CARTERIO BANDYMAS SUMAŽINTI JAV IR SOV. SĄJUNGOS 
strateginių ginklų skaičių nauja sutartimi buvo nesėkmingas. Jau 
pirmą pasitarimų dieną Maskvoje kompartijos vadas L. Brežnevas 
su užsienio reikalų min. A. Gromyka įspėjo valstybės sekretorių 
C. Vance, kad prez. J. Carterio praktikuojamas sovietinių disi
dentų užtarimas yra nepateisinamas kišimasis į vidaus reikalus, 
nuodijantis politinę atmosferą, kenkiantis geriems abiejų šalių 
santykiams. Su valstybės sekretorium C. Vance norėjo susitikti 
disidentų atstovai, bet jis tokio susitikimo atsisakė. 1974 m. prez. 
G. Fordo susitikime su L. Brežnevu Vladivostoke buvo sutarta 
raketų ir bombonešių skaičių sumažinti iki 2.400, tačiau šis susita- 
mas tebėra neratifikuotas. Iš sovietų reakcijos susidaro įspūdis, 
kad sekr. C. Vance raketų skai-e----------------------------------------

Kvebeko kultūros min. C. 
Laurin’as provinciniam parla
mentui pateikė “Baltąją kny
gą”, atskleidžiančią gaires nau
jajam prancūzų kalbos įstaty
mui. ši studija atmeta ligšiolinį 
Kvebeko dvikalbiškumą, vienin
tele oficialia kalba skelbdama 
prancūzų kalbą. Ji bus vartoja
ma provinciniame parlamente, 
visose valdinėse įstaigose bei 
teismuose, miestų savivaldybė
se, švietimo vadybose, -darbo
vietėse, sutartyse su unijomis, 
bendrovių vadovybėse, preky
boje. Visi vieši skelbimai turės 
būti prancūzų kalba, bendrovių 
pavadinimai — taip pat prancū
ziški. Visi ateiviai į Kvebeką, 
net ir kanadiečiai iš kitų pro
vincijų, savo vaikus turės siųsti 
į prancūziškas mokyklas. Išim
tis numatoma tik tiem vaikam, 
kurių bent vienas tėvas yra lan
kęs pradinę anglišką mokyklą 
Kvebeke. “Baltoji knyga” sukė
lė didelį susirūpinimą visoje 
Kanadoje, nes kaikurie jos pa
siūlymai prieštarauja Kanados 
konstitucija laikomam Britų š. 
Amerikos Aktui. Pvz. §133 aiš
kiai skelbia oficialų dvikalbiš
kumą Kanados parlamente ir 
provinciniame Kvebeko parla
mente. Tokius susikirtimus jau 
pradėjo svarstyti premjero P. 
E. Trudeau ir Ontario premje
ro W. Davis vyriausybės. Gali
mas dalykas, bus kreiptasi į 

augščiausiąjį Kanados teismą, 
tačiau teks palaukti, kol ta 
“Baltoji knyga” taps oficialiu 
įstatymu. Separatistinė premje
ro R. Levesque vyriausybė kai- 
kuriuos pasiūlymus gali sušvel
ninti ar net iš viso jų atsisakyti. 
Kultūros min. C. Lauryn’as bet
gi teigia, kad Kvebeko partija 
nesutiks su jokiu federacinės 
vyriausybės protestu bei reika
lavimu.

Beveik visi “Baltosios kny
gos” kritikai pabrėžia radikalų 
jos pobūdį angliškosios bei ki
tų tautinių mažumų atžvilgiu 
Kvebeke. Ontario premjeras W. 
Davis pvz. primena, kad visi 
kvebekiečiai, Ontario provinci- 
jon atvykę iš Kvebeko, turi pil
ną teisę savo vaikus siųsti į 
prancūziškas mokyklas, kurių 
šioje provincijoje yra 369 su 
106.000 mokinių. Tuo tarpu 
“Baltoji knyga” reikalauja visų 
Kvebekan atvykusių kanadiečių 
vaikų įjungimo į prancūziškas 
mokyklas. Senatorius E. Forsey 
daro išvadą, kad naujuoju pran
cūzų kalbos įstatymu separatis
tinė Kvebeko partija nori išbai
dyti visus angliškai kalbančius 
kanadiečius iš Kvebeko ir tuo 
būdu sumažinti opoziciją refe
rendumui, kai bus sprendžiamas 
Kvebeko atskyrimas nuo Kana
dos. Pilnas “Baltosios knygos” 
pasiūlymų įgyvendinimas grei-
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Kanados beržai, kaip ir Lietuvoje, iškentėję gilią žiemą, rengiasi pasitikti pavasarį Nuotr. Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Vokietija stebi įvykius Lietuvoje
Vak. V o k i e t i j os laikraštis 

“Muencher Merkur” kovo 23 d. 
paskelbė straipsnį apie užpla
nuotos Ruhro krašto parodos 
Vilniuje atšaukimą. Vyriausias 
Esseno miesto burmistras Hors- 
tas Katzoras jau pratinosi, kaip 
ištarti kelis žodžius rusiškai 
(taip!) parodos atidaryme! Su 
juo drauge į Vilnių jau ruošėsi 
išvykti gausi delegacija: 42 Es
seno savivaldybininkai, eksper
tai ir žurnalistai. Buvo betiku
sios vos trys dienos iki parodos 
montavimo darbų pradžios. Ir 
štai pačiu paskutiniu momentu 
Ruhro krašto parodos rengėjai 
gavo iš sovietinės ambasados 
Bonnoje pranešimą, kad paroda 
atšaukiama. Priežastys nenuro
dytos. Veltui parodos rengėjai 
dar mėgimo protestuoti, kad 
kultūringame pašau lyje taip 
elgtis nepriimta. Trimis baldų 
pervežimo furgonais nugaben
tieji Ruhro parodos eksponatai 
pasiliko sandėlyje prie Neries.

Tuo būdu buvo sulaužytas ir 
ankstesnis susitarimas, pagal 
kurį ši paroda turėjo veikti tri
juose miestuose. Rostovo ir Do- 
neco miestų gyventojai ją matė 
pernai, bet vilniečiams pačiu 
paskutiniu metu ją pamatyti su
kliudyta. Kodėl? Sovietinė am
basada Bonnoje nesiteikė to pa
aiškinti. Užtat Muencheno laik
raštis parodos atšaukimą išaiški
no tiesiog kaip Maskvos nepasi
tikėjimą Lietuva.

“Helsinkio bacila”
Šiuo metu Lietuvoje, pasak 

“Muenchner Merkuro”, siau
čianti “Helsinkio bacila”. Pasi
remdami baigiamuoju Helsinkio 
aktu, lietuviai reikalauja dau
giau laisvės. Tuo pat metu, kai 
apie Prahos “Chartą 77” pasau
lio spauda rašo didžiausiomis 
antraštėmis, bruzdėjimą nuo 
pasaulio atskirtoje Lietuvoje 
biurokratams iki šiol pavyko nu
slėpti. Tuo tarpu Lietuvos kata
likai, kaip skelbia vokiečių laik
raštis, jau kuris laikas renka pa
rašus, kad būtų vykdomi Hel
sinkio nuostatai, užtikrinantys 

laisvą religijos išpažinimą. Dar 
labiau sovietinę valdžią jaudina 
pogrindžio spauda, reikalaujan
ti atstatyti pagarbą žmogaus tei
sėms. Tokioje padėtyje Ruhro 
krašto paroda Vilniuje Maskvos 
biurokratams pasirodžiusi dvi
gubai pavojinga — teigia “Mu
enchner Merkur”.

Lietuva izoliuojama
Maskvos disidentams padeda 

ten esantys Vakarų žurnalistai ir 
atvykstantys turistai. Apie lie
tuviškąją opoziciją pasaulis ma
žai besužino, nes Lietuvoje už
sieniečiai beveik nesilanko. Nuo 
gausios Ruhro krašto delegaci
jos būtų buyę sunku nuslėpti 
tikrąją dalykų padėtį, o Mask
vai kaip tik šiuo metu labai rū
pi artėjančiam Belgrado pasita
rimui neduoti daugiau medžia
gos apie Helsinkio susitarimų 
pažeidimus. Muencheno laikraš
tis prileidžia, kad valdžia taip 
pat pabijojo galimų demonstra
cijų Vilniuje, todėl paroda ir 
neįvyko. O gaila, nes Rostove ir 
Donece ji praėjo su dideliu pa
sisekimu — joje žmonės galė
jo pamatyti pačius naujausius 
vokiečių technologijos laimėji
mus.

Kunigų komisaras
Kazimieras Tumėnas — cent

rinės Maskvos valdžios patikėti
nis religijų reikalams Lietuvo
je. Oficialus jo pareigų pavadi
nimas: “Religijų reikalų įgalio
tinis prie Ministrų tarybos”. 
Kaip toks jis susilaukė dėmesio 
net užsienyje. Antai V. Vokieti
jos katalikų laikraštis “Deut
sche Tagespost” (I. 19) išspaus
dino nemažą straipsnį apie šį, 
pasak laikraščio, “tvirtai balne 
sėdintį vyrą”.

Savo pirmtaką J. Rugienį po 
1972 m. Kaune įvykusių nera
mumų pakeitęs dabartinis reli
gijų reikalų įgaliotinis K. Tu
mėnas esąs labiau išsilavinęs, 
perėjęs visokius Maskvos politi
nius malūnus. Nuo pat pradžios 
jis panaudojo įvairesnes ir 
įmantresnes priemones prieš re

ligines bendruomenes, vengda
mas viešo susikirtimo, netgi 
leisdamas kaiką, apie ką pirma 
nebuvo galima svajoti, kaip pvz. 
procesijas pirmosios Komunijos 
proga. Tumėnas esą pasirodė 
judrus. Jis dažnai keliavo po 
Lietuvą, apžiūrinėjo šventoves 
kaime, kontroliavo, kaip kuni
gai tikrina pirmajai Komunijai 
ruošiamų vaikų žinias. Toks ka
tekizmo žinių patikrinimas, kaip 
pastebi vokiečių katalikų laik
raštis, šiandien Lietuvoje yra 
vienintelė leidžiama ir valdžios 
griežtai prižiūrima tikybos mo
kymo forma, nors lieka neaišku, 
iš kur kunigų egzaminuojami 
vaikai tas tikybos žinias semia.

Nerimas dėl vyskupo
Pernai pavasarį, tęsia “Deut

sche Tagespost”, Tumėnas ap
lankė trijų Lietuvos vyskupijų 
kurijas ir dekanatus, kalbėjosi 
su kunigais. Tie jo susitikimai 
buvo dokumentuotai aprašyti 
“KLB Kronikos” 23 numeryje. 
Pokalbiai daugiausia lietė ne
galintį pareigų eiti Vilniaus vys
kupą Julijoną Steponavičių, ku
ris jau 16 metų verčiamas gy
venti tremtyje ir, remiamas sa
vo vyskupijos kunigų, kovoja už 
sugrįžimą į savo pareigas. Tu
mėnas, pasak vokiečių laikraš
čio, prieš tai kalbėjosi su vysk. 
Steponavičium ir jam aiškiai 
pasakė, kad apie jo sugrąžinimą 
būsią galima tik tada galvoti, 
kai vyskupas savo ruožtu “šį tą 
padarys”, būtent, uždraus “LKB 
Kronikai” toliau eiti, šis pogrin
džio laikraštis, teigia “Deutsche 
Tagespost”, yra ypatingas spyg
lys sovietų politikos kūne dar ir 
dėlto, kad pastaraisiais metais 
jis plačiai pasklido visoje Sov. 
Sąjungoje. . Kol “Kronika” ei
sianti, tol Tumėnui nepavyksią 
lemiamai laimėti.

Kieta laikysena
Vysk. Steponavičius, vokiečių 

laikraščio teigimu, Tumėno rei
kalavimo nepriėmė, todėl pasta
rasis, kalbėdamasis su kunigais,

(Nukelta į 6 psl.) 

cių pasiūlė dar labiau sumažin
ti, ypač didžiųjų su stipriu ato
miniu užtaisu, kurias turi tik 
Sovietų Sąjunga. Į strateginių 
ginklų sąrašą JAV atsisakė 
įtraukti savo naująsias lėktuvą 
primenančias raketas, kurios iš 
tikrųjų yra patobulinta vokie
čių II D. karo “V-l” raketos ver
sija. Jos turi nedidelius spar
nus, du turbininius variklius, 
skrenda už garsą lėtesniu grei
čiu ir gali įveikti 3.700 kilomet
rų nuotolį, iššautos iš sausumos 
bazių, laivų, bombonešių ir net 
povandeninių laivų, šias pigias 
naująsias amerikiečių raketas 
pavojingomis padaro jų skrydis 
tik 40 metrų augštyje, kur jų ne
gali pastebėti sovietų radaro 
tinklas, o jų taiklumas yra ma
tuojamas 15 metrų nuo iš anks
to pasirinkto taikinio. Ilgoje 
spaudos konferencijoje užsienio 
reikalų min. A. Gromyka atme
tė “abejotinus ir net pigius” 
valstybės sekretoriaus C. Vance 
pasiūlymus strateginių ginklų 
varžybose. Apie vienašališką 
JAV poziciją tose derybose pra
bilo ir L. Brežnevas iš Afrikos 
grįžtančiam Kubos diktatoriui 
F. Castro Maskvoj surengtame 
oficialiame priėmime.

KOVA UŽ TEISES
Sovietų Sąjungoje bei jos sa

telitiniuose kraštuose prasidė
jusi kova už žmogaus teises jau 
pasiekė ir Lenkiją. Varšuvoje 
buvo sudarytas 18 asmenų “Są
jūdis žmogaus teisėms ginti”. Jo 
eilėse yra buvęs prieškarinės 
Lenkijos gen. M. Boruta-Spie- 
chovičius, Tarptautinės Amnesti
jos Londone atstovas A. Wojcie
chowskis, prieškarinės socialistų 
partijos veikėjas adv. A. Padja- 
kas. Sąjūdžio nariai, siekdami 
reformų, žada vengti susikirti
mo su komaprtija, remdamiesi 
komunistinės Lenkijos pasirašy
ta Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių deklaracija. Jie tikisi laips
niško pasikeitimo politinėje sis
temoje, leidimo veikti nekomu
nistinėms politinėms partijoms. 
Pernai po darbininkų riaušių 
birželio 25 d. Lenkijoje buvo 
įsteigtas “Komitetas darbinin
kams ginti”, pirmoji žmogaus 
teisių grupė. Ji daugiausia rei
kalavo atleistų darbininkų grą
žinimo darban, laisvės suimtie
siems. Naujasis “Sąjūdis žmo
gaus teisėms ginti” turi plates
nes politines gaires ateities 
veiklai. Narių eilėse yra nema
žas skaičius kunigų.

ATĖMĖ PILIETYBĘ '
Augščiausiojo sovieto prezi

diumo pirm. A. Podgorno įsaku, 
pasirašytu 1976 m. spalio 19 d., 
bet tik dabar oficialiai paskelb
tu, iš Natalijos Solženicinienės 
atimama Sovietų Sąjungos pilie
tybė. Nobelio premijos laurea
tas A. Solženicinas pilietybės 
neteko 1974 m., kai buvo prie
varta išsiųstas užsienin. N. 
Solženicinienė išvyko su- Sovie
tų Sąjungos pasu. Pilietybės at
šaukimo priežastimi nurodomi 
jos veiksmai, žalingi Sovietų Są
jungos prestižui, nesuderinami 
su pilietybe. Atrodo, tais veiks
mais yra laikomi keli N. Solže
nicinienės straipsniai, kritikuo
jantys sovietinę sistemą. Mask
voje buvo suimtas A. Podrabi- 
nekas, 23 metų amžiaus ligoni
nės tarnautojas, priklausantis 
grupei, kuri tyrė politinį psi
chiatrijos piktnaudojimą Sovie
tų Sąjungoje. Ši grupė daug pri

sidėjo prie disidento V. Boriso
vo išleidimo iš psichiatrinės li
goninės.

SKANDALAS IZRAELYJE
Izraelio valiutos suvaržymai 

piliečiams neleidžia turėti są
skaitų užsienio bankuose. Už to
kias nelegalias sąskaitas iki 
$5.000 baudą nustato valstybės 
prokuroras, o už didesnes pažei
dėjų laukia teismas. Praėjusį 
mėnesį spauda paskelbė, kad 
nelegalią sąskaitą Vašingtono 
banke turi Izraelio premjeras 
Y. Rabinas. Incidentą tada už
baigė Y. Rabino prisipažinimas, 
kad jo žmonos Leah sąskaitoje 
yra apie $.2.000, užsilikusių nuo 
1968-73 m., kai Y. Rabinas bu
vo Izraelio ambasadoriumi, šį 
pasiaiškinimą dabar sugriovė 
Izraelio finansų ministerijos 
pranešimas, kad iš tikrųjų Va
šingtone yra dvi Rabinų sąskai
tos su maždaug $21.000. Prisi
imdamas kaltę už žmoną, prem
jeras Y. Rabinas įteikė atsista
tydinimo raštą darbiečių parti
jos sekr. M. Zaramiui. Darbie
čių partija Izraelį valdo nuo pat 
jo įsteigimo 1948 m. šiemet 
gegužės 17 d. įvyks naujieji par
lamento rinkimai, kuriem prem
jeru ir partijos vadu buvo 
patvirtintas premjeras Y. Rabi
nas, vos 41 balsu įveikęs savo 
pagrindinį varžovą š. Peresą, 
Krašto apsaugos ministerį. Savo 
atsistatydinimą Y. Rabinas kaip 
tik ir motyvuoja parlamento 
rinkimias, kuriem yra būtina 
darbiečių vienybė. Y. Rabino pa
sitraukimas paliko du pagrindi
nius varžovus į premjero kėdę 
— minėtąjį š. Peresą ir užsie
nio reikalų min. Y. Alloną. Š. 
Peresui pavyko susitarti su Y. 
Allonu, kad pastarasis atsisaky
tų varžybų dėl partijos vieny
bės. Naujasis premjeras Š. Pere- 
sas yra kietesnės linijos šalinin
kas derybose su arabais. Nelega
lias Izraelio gyventojų sodybas 
arabų žemėse jis laiko Izraelio 
apsaugos linija.

NUŠOVĖ PROKURORĄ
Karlsruhėje, V. Vokietijoje, 

anarchistai nušovė vyr. proku
rorą S. Bubacką, pasižymėjusį 
teroristinių grupių teismuose. 
Kartu su S. Bubacku žuvo ir jo 
automobilio vairuotojas, o asme
ninis sargybinis buvo sunkiai 
sužeistas. Atentatą įvykdė du 
motociklininkai, privažiavę prie 
šviesų pasikeitimo laukiančio 
automobilio. Vienas iš jų palei
do seriją šūvių iš automato. 
Spėjama, kad atentatininkai yra 
garsiosios Baaderio-Meinhofie- 
nės gaujos šalininkai. Vyriausy
bė paskyrė $85.000 vertės pre
miją už informaciją nusikaltė
liams išaiškinti. Įtariami trys 
jaunuoliai, jau seniai jieškomi 
policijos.

KARAS ZAIRE
Zairas, buvęs belgų Kongas, 

nutraukė diplomatinius ryšius 
su Kuba. Prez. gen. Mobutas ap
kaltino Kubą vadovavimu buvu
sių Katangos provincijos žanda
rų invazijai, pradėtai iš Ango
los. Katanga, dabar vadinama 
Šabos provincija, turi turtingas 
vario kasyklas, kurias gali užim
ti įsiveržėliai. Maroko karalius 
Hassanas Zairan jau atsiuntė 
1.500 savo karių. Apie galimą 
paramą prašneko ir Vašingtone 
viešėjęs Egipto prez. A. Sada- 
tas. Atrodo, invaziją remia 
marksistinis Angolos režimas.
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Sulaužyti pažadai
ROMUALDA BURAGAITĖ- 

SIDLAUSKIENĖ
Helsinkio sutarimai tebelau

žomi. Mes turim kelti aikštėn 
kiekvieną tų susitarimų • laužy
mą, atkreipdami pasaulio dėme
sį. Mus Įpareigoja tai daryti mi
lijonų pagalbos šauksmas. Pa
vergtuosius skaudžiai apvylė 
laisvasis pasaulis, nesupratęs ar 
nenorėjęs suprasti komunizmo 
smurto. Mes jų apvilti negalim, 
nes esame visa jų viltis.

Štai įsipareigojimų laužymo 
faktai.

1943 m. Teherane buvo pasi
rašyti keturi susitarimai tarp 
Churchillio, Roosevelto ir Sta
lino. Visi keturi buvo Sovietų 
Sąjungos sulaužyti.

1945 m. Jaltoj trys didieji — 
JAV, Sov. Sąjunga ir Britanija 
pasirašė šešis susitarimus, iš 
kurių penki buvo Sov. Sąjungos 
sulaužyti. Vienintelis susitari
mas, kurio Sov. Sąjunga laikėsi, 
buvo įsijungimas į karą prieš 
Japoniją II D. karo metu. Jal
toje pagrindinis F. D. Roosevel
to patarėjas buvo Alger Hiss, 
kuris 1949-50 m. buvo kaltina
mas špionažu ir atsėdėjo 5 me
tus kalėjime už melagystę apie 
savo veiksmus ryšium su šnipi
nėjimu. Pasak “Time” 1945. IV. 
16, Jaltoj buvo pasiūlyta kvies
ti Hiss kaip generalinį sekreto
rių steigiamojon Jungtinių Tau
tų konferencijon San,Francisco 
mieste. Taigi Alger Hiss buvo 
praktinis Jungtinių Tautų orga
nizatorius. Dėlto Jungtinės Tau
tos ir yra vadinamos “The Hou
se that Hiss Built”.

1945 m. Potsdame JAV at
stovavo Trumanas, Sov. Sąjun
gai — Stalinas. Čia buvo pasi
rašyta 14 susitarimų. Visi bu
vo Sov. Sąjungos sulaužyti.

1955 m. buvo tartasi ketu
rių didžiųjų (JAV, Britanijos, 
Sov. Sąjungos, Prancūzijos) dėl 
Vokietijos sujungimo. Nutarta 
problemą išspręsti laisvų rinki
mų keliu. Maskva sulaužė su
tartį, neleisdama rinkimų.

Iš minėtų 25 sutarčių Maskva 
sulaužė 24. Aišku, dar galėtu
me prisiminti sovietų įžygiavi- 
mą į Baltijos valstybes 1940 m. 
II D. karo metu Sov. Sąjunga 
pažadėjo repatrijuoti belaisvius, 
bet milijonai jų kažkokiu bū
du atsidūrė Sibire. Sąjunginin
kams sovietai pažadėjo neplėsti 
sienų po karo, bet 1948 m. jau 
kontroliavo 11 valstybių ir Ry
tų Vokietiją su daug milijonų 
gyventojų.

Atmenat Berlyno bloka
dą 1948-9 m.? Sov. Sąjunga pa
žadėjo, kad Korėja bus laisva, 
bet 33,600 jaunų vyrų paguldė 
galvas, siekdami tą laisvę už
tikrinti. O kiek sutarčių sulau
žyta ryšium su atominiais gink
lais? Tai daina be galo.

Mes privalom išnaudoti kiek
vieną progą pasisakyti prieš to
kių susitarimų laužymą, rašyda
mi JAV prezidentui, kongresui, 
laikraščiams, radijo ir televizi
jos stotims. Be to, galim boiko
tuoti sovietų ar satelitų gamy
bos prekes. Pvz. apsieikim be

Lenkijos kumpių — vietos ga
mybos kumpiai yra lygiai ge
ri, kaip ir lenkiški. Š. Ameri
koje gyvuliai yra tikrinami že
mės ūkio departamento. Kas 
tikrina užsieny skerstas kiau
les? Sovietai skolina iš JAV pi
nigus už 2%, paskolintais pini
gais perka javus, kuriais Len
kijoj peni kiaules, o paskui 
mums parduoda kumpius už 
daug augštesnę kainą. Mes taip 
pat galime boikotuoti vietines 
firmas, kurios prekiauja su Sov. 
Sąjunga, stato ten fabrikus ar 
paruošia personalą, tuo būdu 
stiprindamos Sov. Sąjungos eko
nomiją ir silpnindamos mūsų. 
Sov. Sąjungos vergai Amerikos 
firmų statytuose fabrikuose ga
mins prekes ir siųs į mūsų rin
ką, konkuruos su vietos gami
niais ir stums vis daugiau ir 
daugiau žmonių į nedarbą.

Pernai Catskill kalnuose, Mon
ticello miestelyje, įėjau į krau
tuvę apsipirkti. Po tą krautu
vę vaikštinėjo moteris iš “Pepsi 
Cola” firmos ir dalino lapelius, 
su kuriais galima buvo gauti 
didelę bonką “Pepsi Cola” už 
pusę kainos. Aš, atsisakydama 
lapelio, pareiškiau, jog mes ne
gertam “Pepsi Cola” dėlto, kad 
jie stato fabrikus Sov. Sąjungo
je. Ji nusišypsojo sakydama: 
“Kad žinotumėt, kiek aš šian
dien gavau tokių atsakymų!” 
Boikotuodami firmas, kurios 
prekiauja su sovietais, mes ne
būsim vieni, bet įsijungsim į 
susipratusių piliečių eiles, ku
rie jau seniai taip daro, nors to
kių boikotų pasekmės yra spau
doj stropiai nutylimos.

Čia neįmanoma pateikti pil
ną tokių įmonių sąrašą — jį 
galima gauti iš Liberty Lobby, 
Washington D.C. Iš to sąrašo 
išrinkau firmas, kurių prekės 
gali būti panaudotos namuose.

Aluminium Co. of America, Am- 
pex Corp., Avon Products, Ine., B. 
F. Goodrich, Bendix Corp., Berkey 
Photo, Inc., Burlington Yarn Co., 
Chrysler Corp., Cities Service Inter
national, Coca Cola Co., Colgate Pal
molive Co., Dow Chemical Corp., 
DuPont de Nemours Co., Exxon 
Corp., Fairchild Camera, Firestone 
Tire & Rubber, Ford Motor Co., 
GTE Sylvania, General Electric, Ge
neral Mills, General Motors, Gene
ral Tire, Gerber Products, Gulf Oil, 
Holiday Inns, Inc., IBM Corp. & 
World Trade, Johnson & Johnson, 
Kaiser Steel Corp., Pepsico, Inc., 
Pfizer, Inc., Polaroid Corp., RCA 
Corp., Ramada Inns, Revlon, Inc, 
Rockwell International, Sears Roe
buck Overseas, Inc., Singer Corp., 
Sperry Rand, Sunkist, Westhinghou- 
se Electric Corp., Xerox Corp, ir kt.

Jieškote darbo?
Reikalingas pirmos rūšies su ge
ru patyrimu įrankių ir formų 
gamintojas (“Tool & Die Maker”). 
Mokama iki $7.00 į valandą su 

įvairiais priedais.
STANLEY TOOL & DIE LTD. 

Orillia, Ontario 
Telefonai: 705-325-7812 

arba po 4 v.p.p. ir 
savaitgaliais 705-689-2859

'urnHure£t&
PILNAS
NAMŲ
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

T U V Ė S :

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

V Vakaruose 
ų Rytuose

Nuo oro
ANTANAS MUSTEIKIS

I
Prieš keletą metų įsivėliau į 

aktualių problemų ginčą su 
vienu jaunesniu draugu, pasižy
mėjusiu lietuvių jaunimo orga
nizacijos veikėju. Nors kažką 
gurkšnojom, bet, dievaži, su 
saiku; blaiviai kalbėjom ištisas 
penkias valandas. Kai apie 3 v. 
nakties ginčą pabaigėm ir išsi
skyrėm, pajutau, kad iš draugų 
pavirtom į pažįstamus.

Mūsų karštoko ginčo tema — 
lėktuvų grobimai, kurie tuome
tinėse JAV buvo įėję į karštli
gišką madą. Mano draugui bu
vo šimtaprocentiškai aišku, kad 
Bražinskų pabėgimas iš už gele
žinės uždangos į Turkiją nie
kuo nesiskiria nuo amerikietiš
kųjų. Ir visi mano duomenys 
apie skirtybes atsimušė kaip 
žirniai į sieną. Jisai įvairiausiai 
tikino, kad VLIKui nedera kišti 
pirštų prie šio negarbingo įvy
kio, kad Bražinskai neaiškaus 
plauko tipeliai, atsivežę net do
lerių su savim. Tai juk esą ne
švaru ir t.t. Kiekvienu atveju 
išeiviams būtų geriau, jei ne
turėtume reikalų su tokiais bėg
liais, kurių dėka žuvo nekalta 
mergaitė.

Tuo metu aš savo draugą pa
laikiau išimtimi, o jo nepa
grįstų argumentų srovę — men
kavertiškumo priedanga: “ma
tai, koks aš išmintingas”. Da- 
bargi pastebėjau, kad aš kly
dau; jis nėra išimtis lietuvių, 
netarnaujančių Maskvai, tarpe. 
Jo pasekėjų užtikau ką tik iš
spausdintame vieno mėnraščio 
numery (Viktoras Nakas, “Rei
kėtų vertesnių didvyrių”, “Aki
račiai”, 1977 m. saūsis, 1(85) 
nr.).

II
Pirmajame leidinio puslapy 

— vedamajame(?) — tvirtina
ma, jog Bražinskų pabėgimas 
antrakaimiečių interpretacijoj 
teisingai “vaizduojantis lietuvių 
gyvenime egzistuojantį dvigubą 
standartą”. Esą “tėvas sūnui 
prakeikia oro piratus”. “Tė
vas . . . apsiginti negali. Žiūrovų 
tarpe nesmagi tyla. Tik salės 
gale stovintys studentai gar
džiai nusijuokė iš perdėm dvi
gubo standarto.”

Šis reportažas man priminė 
kitą panašų spektaklį, kai teko 
stebėti vieną amerikietišką kla
siškojo Hamleto pastatymą. Ir 
tada jaunesnieji žiūrovai pa
niekinančiai juokėsi iš Ham
leto ir Ofelijos beprotiškumo, 
o aš priklausiau prie daugumos 
žiūrovų, kurių tarpe įsivyravo 
“nesmagi tyla”, šia proga jau
nųjų atstovas V. N. pontifikuo- 
ja: “Kaip juos (Bražinskus) be
gintum, kokiais laurais bevaini- 
kuotum, jie vis tiek yra oro pi
ratai”, jų “metodai savo tikslui 
pasiekti buvo ir yra nepateisi
nami”, “jie statė nekaltų kitų 
žmonių gyvybes pavojun, kad 
laimėtų sau laisvę”. Ir simboliš
kai užbaigia: “Gal Pranas Bra
žinskas ir buvo vertas to (Lietu
vos laisvės kovotojo) titulo už 
savo žygius partizaninio karo 
laukuose prieš dvidešimt pen
kerius metus, bet lėktuvą pa
grobdamas jis jį prarado.” Ga
liausiai vedamojo puslapio išva
da: negana to, kad turime “li- 
thuanian war criminals” ir “li- 
thuanian racists”, o dabar ga
lime švaistytis ir “lithuanian 
highjackers” titulu. (Straipsny
je angliškos formos “Lithua
nians” rašomas iš mažosios rai
dės, gal iš mažavertiškumo 
komplekso?).

III
Pagrindinė šio gražbylystės 

straipsnio klaida yra ta, kad ly
ginami nelygūs dalykai. Sąmo
ningai ar nesąmoningai V. N. 
pasisavino “oro pirato” sąvoką 
iš komunistinės ar sensacijas 
mėgstančios amerikiečių spau
dos. Liečiant rimtus dalykus, 
susijusius su gyvybe ir mirti
mi, reikia visų pirma tiksliai 
apibrėžti sąvokas ir tada jas 
vartoti, šios elementariausios 
taisyklės vedamojo autorius ne
paiso. Gi eilinis žodynas graikų 
kilmės žodį piratizmą aptaria 
kaip “laivų apiplėšimą jūrose”. 
Oro piratai tad turi būti lėk
tuvų plėšikai, svetimo turto pa
sisavintojai; galima dar pridėti, 
kad piratai dažnai pagrobdavo 
turtingus princus ar princeses 
ir už tai gražius vaduotpinigiūs 
išreikalaudavo. Tuos pačius ar 
panašius tikslus turi ir dabarti
niai oro piratai, tik jų mes ne
užtinkame Bražinskų žygyje. 
Pastarieji, užvaldę sovietinį lėk
tuvą, nepareikalavo nė cento 
nei iš įgulos, nei iš keleivių, nei 
iš tos valdžios, kuri pagal tarp
tautinius įstatymus negali 
drausti žmonėms, nepriėmu-

piratų iki banditų
siems savu noru tos valdžios pi
lietybės, priespauda valdomą 
kraštą palikti. Nors visos 
smulkmenos nėra žinomos nei 
man, nei V. N., atrodo, kad 
Bražinskai nesigriebė teroristų 
metodų: neparinko niekuo ne
dėtos aukos iš keleivių tarpo, 
nereikalavo jos gyvybės ar iš
laisvinimo iš koncentracinių la
gerių ar psichiatrinių ligonių 
tariamai nusikaltusių lietuvių. 
Tad ar nėra nusikaltimas Bra
žinskus vadinti oro piratais?

IV
Problema, žinoma, yra kom- 

plikuotesnė nei straipsnio rė
mai leidžia ją pilnai išplėtoti. 
Yra daugiau skirtingų aplinky
bių tarp Bražinskų žygio ir 
įprastų “highjackerių”. Ameri
koje netingėk padirbėti keletą 
valandų betkokioj darbovietėj, 
užsidirbsi keliolika dolerių, už 
kuriuos įsigysi užsienio pasą ir 
be jokių piratinių triukų galėsi 
palikti šį kraštą legaliai. Kiti be 
rizikos gyvybei gali prasmukti 
į Kanadą, ypač į Meksiką, ne
legaliai. (Amerikoje yra keletas 
milijonų meksikiečių, nelega
liai atvykusių ir įsikūrusiu 
JAV).

Bražinskai nei vienu, nei ki
tu atveju negalėjo pasinaudoti, 
nes geležinė uždanga, skirianti 
laisvąjį pasaulį nuo totalistinio, 
yra ne miražas, o realybė, apife 
kurios akliną uždarumą niekas 
nekelia abejonių. Ir reto, save 
laikančio moderniu, žurnalisto 
pastangos nekartoti tradicinių 
frazių, falsifikuoja tiesą. Kas
tuvas buvo vadinamas kastuvu 
prieš keliasdešimt metų, ir da
bar jam kito pavadinimo netu
rime. Sovietinė Rusija be jokios 
provokacijos iš lietuvių pusės 
pavergė Lietuvą prieš keletą 
dešimtmečių, ir tas nusikalti
mas dabar nėra nė kiek suma
žėjęs, nors kaikas bando žongli
ruoti laiko — gydytojo (kodėl 
ne marintojo?) sąvokomis, tar
tum laikas blogį paverčia gėriu.

Šia proga verta prisiminti mū
sų gero vardo profesorių ir uni
versiteto rektorių Mykolą Roe- 
merį, kuris, neminint įvairių 
nuopelnų, pasiskolinęs politi
nių mokslų mintį iš G. Jelline- 
ko, aiškino, jog, valdžiai paki
tus, naujos valdžios įstatymai 
yra legalūs ir visiems galioja. 
Šiuo Roemerio autoritetu nere
tai remiasi mūsų gruodžio 17 d. 
perversmo teisinto j ai žurnalis
tai V. Rastenis, E. čekienė ir 
kt. Beje, jie patys nelieka savo 
principui ištikimi: jau nesire
mia Roemeriu, kai kalba apie 
komunistų valdžios užgrobimą 
Lietuvoje.

Panašiai ir Bražinskai yra 
guldomi į tariamai dviejų lai
kotarpių Prokrusto lovą. Iš tik
rųjų tad, jeigu vienas iŠ Bra
žinskų buvo Lietuvos laisvės 
kovotojas prieš ketvirtį šimtme
čio, tai ir dabar yra tuščias 
mandrapypkiavimas jį vadinti 
oro piratu.

V
Lietuva tebėra priešo oku

puota, išnaudojama bei terori
zuojama jau keli dešimtmečiai, 
tačiau lietuvių rezistencija ro
do, kad priešas jų nepalaužė. 
Aktyvioji rezistencija jau seno
kai užleido vietą pasyviajai, ta
čiau kaikurie paskiri lietuvių 
atsparos žygiai nelengva tiks
liai įrikiuoti į vieną ar kitą re
zistencijos rūšį, bet kaip tik jų 
vykdytojai (Kalanta, Kazlaus
kas, Sadūnaitė ir kiti) skatina 
ir gaivina tolesnį tautos ryžtą 
kovoti už asmens bei tautos 
laisvę. Ir Bražinskų atvejis nė
ra vien jų asmeninė kova prieš 
savo tautos engėjus: ji gali sim
bolizuoti kiekvieno pavergto 
lietuvio laisvės troškimą ne re
torika, o realiu žygiu — visų 
pirma rizikuojant savo paties 
gyvybe. (Kiek pastebėjau, Bra
žinskų laiškai nėra, taip sakant,

sofistikuoti, bet juose yra dau
giau tikrovės pažinimo nei 
straipsnyje, jieškančiame “ver
tesnių didvyrių”). Jau vien jų 
lemtingas pabėgimas iš totalis- 
tinės imperijos, kai beveik nie
kam tuo būdu nepavyksta, tei
kia garbę visai lietuvių tautai. 
Kovoje bei rezistencijoje žūva 
ne tik patys kovotojai, bet ir 
prašaliečiai. Aš dar negirdėjau, 
kad kas nors būtų išradęs spe
cialias kulkas, kurios žudytų 
vien karius, aplenkdamos praša
liečius. Bet vėl — argi lėktuvo 
patarnautoja iš tikrųjų buvo 
prašalietė? Kas bent kiek pažįs
ta komunistinę sistemą, žino, 

- kad visi jos valdiniai, ypač lėk
tuvo įgula su slaptąja policija 
bei patarnautoja, turėjo vykdy
ti policinės sistemos prievartą, 
ir čia nesvarbu — savanoriškai 
ar nesavanoriškai jie vartojo 
smurtą. Kiekvienu atveju jie 
nusikalto įvairių teisių ir žmo
niškumo dėsniams, trukdydami 
Bražinskams atsikratyti tos im
perijos, kuri žmones kaip ver
gus verčia prisiimti nekenčia
mą pilietybę. Ir nusikaltėlių 
prieš žmoniškumą nereikia jieš- 
koti tik mirusių Leninų, Sta
linų, Beriju ir kitų tarpe; jų 
gyvi kolaborantai, įskaitant ir 
žuvusią patarnautoją, negali at
sikratyti atsakomybės.

VI
Galima giliau panagrinėti ir 

patį lėktuvą, kuriuo Bražinskai 
pabėgo. Juk jis nebuvo, pilna 
to žodžio prasme, sovietinės 
Rusijos nuosavybė. Komunisti
nė valdžia visiems savo impe
rijos įkaitams už darbą moka 
skatikus, nusukdama iš liaudies 
rublius. O tai aiškiausiai pažei
džia Markso vad. darbo antver- 
tės dėsnį. Tas lėktuvas tad bent 
iš dalies buvo pagamintas ir to
mis lėšomis, kurios nebuvo iš
mokėtos tiems patiems Bražins
kams už betkokį darbą toje im
perijoje. Tad dalis to paties 
lėktuvo priklauso ir keliaujan
tiems bėgliams. Ir žuvusios lėk
tuvo patarnautojos atsitiktinė 
ar neatsiliktinė mirtis neturi 
mesti šešėlio į Bražinskų pasi
naudojimą bent iš dalies savu 
lėktuvu, siekiant kilnaus lais
vės tikslo. Gi jei kas iš tikrųjų 
turi apgailėti jos mirtį, tai pir
miausia ne lietuviško mėnraš
čio žurnalistas, o toji sistema, 
kuri nepaiso žmoniškumo prin
cipų.

Liečiant jautrias temas, rei
kia geriau su jomis susipažinti 
ii' parodyti daugiau takto. To 
nepaisant, atsitinka, kad nepra
šytas geraširdis kaimietis Įklam- 
poja į švarų svetimą kambarį 
— siūlydamas savo išmintį — 
su palaidais ir purvinais apiva
rais. Man rodos, kad tie apiva
rai palieka dėmes ir tikrų ar 
tariamų “lietuvių karo nusikal
tėlių” ar “rasistų” tarpe, tik čia 
jau kita tema.

Baigiant šį straipsnį, darosi 
neramu — ne tiek dėl galimos 
polemikos, kurios lygis vargiai 
prašoks čia pakedentą, kiek dėl 
mandrapypkiavimo galimybės 
Įbristi į liūną ir nugarmėti be
dugnėn. Jeigu dabar žmones, 
prasiveržusius iš totalistinės sis
temos — visos imperijos kalė
jimo, vadiname “oro piratais”, 
nepraeis daug metų ir paseksi
me kitais propagandiniais mi
tais — savo partizanus, paau
kojusius gyvybes už tėvynę, 
vadinsime “banditais”.

Aš nemanau, kad minėto mėn
raščio redakcija to siekia.

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

PRANAS IR ALGIRDAS BRAŽINSKAI, nelegaliai atskridę į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kovoja už teisę pastoviai apsigyventi. Jiedu aplankė 
keletą lietuvių kolonijų, informuodami apie savo būklę ir prašydami tautie
čių paramos gauti imigraciniam leidimui Nuotr. A. Gustaičio

Padėka
Staigiai iškeliavus amžinybėn

a. a. Stasiui Ažubaliui, 
liūdesio dienomis patyrėme daug nuoširdžios užuojau
tos iš daugelio tautiečių. Padėka visiems, lankiusiems 
velionį laidotuvių namuose ir palydėjusiems į Šv. Jono 
lietuvių kapines Anapilyje.

Ypatinga padėka gerb. kunigams už paskutinius 
patarnavimus, giesmininkams už gražų giedojimą pa
maldų metu, geradariams už gausias užprašytas Mi
šias bei velionies prisiminimui sudėtas aukas švento
vės statybai.

Liekame visada dėkingi:
žmona Elzbieta, dukros — Marija ir Stasė 
su šeimomis, Emilija, sūnus Stasys su šeima, 
motina, broliai — Jonas su šeima ir 
kunigas Petras

Padėka
Mano pusseserės Valantės Kirnienės ir jos sūnų 

Vytauto ir Algimanto, gyvenančių Lietuvoje, vardu 
nuoširdžiai dėkoju: Toronto Lietuvių Namų vadovybei 

už rūpinimąsi

. Klemenso Kirnos 
laidotuvėmis, dalyviams, užsakiusiems gėles ir užpra
šiusiems šv. Mišias už jo vėlę.

T. Ignotienė

A+A
kun. dr. Juozui Patašiui

iškeliavus amžinybėn, brolį ANTANĄ, jo žmonų 

IRENĄ bei jų vaikus nuoširdžiai užjaučiame —

Nina ir Valis G. Adomaitienė
Kuprevičiai su šeima

Tauriam lietuviui ir mūsų klubo steigėjui

a+a Vincui Čerškui
peranksti iškeliavus amžinybėn, žmonų ALDONĄ, 
sūnų ANDRIŲ, dukrų RŪTĄ ir gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Kanados Lietuvių Klubas 
Rodney, Ont.

Mylimam TĖVELIUI 
Vokietijoje mirus,

mielų draugę JŪRATĘ IGNATAVIČIENĘ ir jos 

šeimų giliai užjaučiame bei kartu liūdime —
R. I. Kymantai V. M. Vaitkevičiai

P. G. Stauskai

Mūsų kredito unijos nariui
a+a Broniui Bagdžiūnui

mirus, jo žmonai NIJOLEI ir artimiesiems nuošir
džią užuojautų reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

A+A
Juozui Viltrakiui

mirus, žmoną TERESĘ, dukrą ELĘ AUGUSTINA- 
VIČIENĘ su šeima jų skausme nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —

Z. P. Augaičiai M. B. Povilaičiai
B. B. Dirsės A. K. Ratavičiai
A. M. Grincevičiai A. B. Stonkai
M. V. Miceikos A. Budreika

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

Meistriikas darbas, puikūs lietuvižki projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
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SERIES OF WORLD CRISES KEYS UP INTERNATIONAL LEADERS

LITHUANIAN GOVERNMENT BOWS TO WILL OF POLISH DICTATOR

Taip informavo kanadiečius “Toronto Daily Star” apie Lenkijos ultimatu
mą Lietuvai 1938 metais. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos krašto apsaugos 
min. Stasys Dirmantas, Ispanijos ambasadorius Vašingtone dr. Fernando de 
los Rios — diktatorių priešininkas, Lenkijos gen. Edvardas Rydz-Smigly, 
vadovavęs savo krašto kariuomenei ultimatumo metu

Ultimatumas Lietuvai
Sekančiais metais sueis 40 metų nuo Lenkijos 

ultimatumo Lietuvai

Kodėl demokratija?
AL. GI MANTAS

Taigi, kodėl? Ar dėlto, kad iš
sijuosę kasdien tą žodi kartoja
me, ypač liesdami Lietuvos at
eities perspektyvas? Gal tik iš 
įpratimo, mados, o gal pagaliau 
įsitikinimo? Gal... Gaila, bet 
niekas nebando visą problemą 
bent kiek giliau panagrinėti, 
plačiau susipažinti su ja ir ga
lutines išvadas paskelbti.

Sekdami įvairių pasaulio tau
tų bei valstybių gyvenimą, aiš
kiai matome, kad dėl įvairių 
priežasčių nevisur galimos pri
taikyti demokratinės valdymo- 
si formos. Kaikur tai veda anar- 
chijon, kuri atneša ne tik chao
są, bet ir infliaciją, ekonominį 
nepastovumą, nedarbą, net 
maisto ir pramonės gaminių sto
ką. Tokiu atveju labai nesunkiai 
gali įsigalėti betkurio plauko 
diktatūra, piliečiams net ir ne
bandant priešintis.

Didi tragedija yra ta, kad dar 
didelis skaičius žnjonių nėra, 
priaugę ir supratę demokratijos 
esmės. Daug kur mėgaujamasi 
tuo žodžiu, lyg kokiu saldumy
nu, greitai ištirpstančiu bur
noje.

Išeivijoje mes esame įsitiki
nę, kad ateities Lietuva turės 
būti pilnai demokratinė. Tai, ži
noma, ' pozityvus įsitikinimas, 
tačiau neužmirština, kad galuti
nę santvarkos formą spręs ne iš
eivija, bet pats tautos kamienas. 
Jo sprendimo neteks tvirtinti iš- 
eiviškajai visuomenei.

Deja, lietuviškosios demokra
tijos tradicijos labai trapios ir 
trumpos. Nėra kaip tikėti, kad 
ypač šiuo metu tauta bręstų ir 
brandintų gilius demokratinius 
nusiteikimus. Nėra tam nei mi
nimalių sąlygų, nei artimo, įta

Ateitininkų kongreso temos
Ateitininkų federacijos kong

resas įvyks Klevelande š.m. 
rugsėjo 1 — 4 d. d. Kongreso 
programa taip suplanuota, kad 
būtų iškelti pagrindiniai ateiti
ninkų uždaviniai religinėje, tau
tinėje ir kultūrinėje srityse. Dėl 
to parinktos atitinkamos temos: 
“Gyvoji dvasia — kelias į krikš
čioniškąjį atsinaujinimą”, “Ka
talikiškoji rezistencija ir tautos 
likimas”, “Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyvos ir jų 
įsipareigojimai ateičiai”.

Šios temos bus pateiktos ne 
vien paskaitų, bet ir svarstybų 
bei diskusijų forma, nes norima 
įtraukti į aktyvų savo problemų 
svarstymą kuo didesnį kongre

Padėka
Mielai mūsų Mamai ir Senelei 

a.a. Onai Gataveckienei
mirus 1977 m. kovo 13 d., susilaukėm daug 

nuoširdžios užuojautos bei pagalbos.
Šia proga reiškiame gilią padėką dr. J. Yčui už 

priežiūrą ligos metu; Tėvams pranciškonams — už lan
kymą namuose ir gedulingas pamaldas bei maldas laido
tuvių namuose; kun. klebonui P. Ažubaliui ir Tėvams 
pranciškonams už atnašautas gedulo Mišias Prisikėlimo 
šventovėje ir palydėjmą j amžino poilsio vietą — Šv. 
Jono kapines; sol. V. Verikaičiui už jaudinančias gies
mes.

Dėkojame visiems, kurie lankėsi laidotuvių namuo
se, užprašė šv. Mišias už jos vėlę, atsiuntė gėles, pa
reiškė užuojautą žodžiu ar raštu, gausiai dalyvavo 
kapinėse.

Pagaliau dėkojame visiems, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu stengėsi mums padėti bei palengvinti. Jūsų 
parodytas nuoširdumas mūsų brangiai Mamai liks visuo
met mūsų atmintyje.

Nuliūdę — duktė ir sūnūs su šeimomis

ką galinčio turėti kaimyninio 
veiksnio. Tad iš kur mumyse ky
la visos tos viltys ir svajonės 
būsimą Lietuvą matyti demokra
tine valstybe? Kuo pagrįsti to
ki lūkesčiai?

Jei išeivijoje išlikę partijų 
branduoliai bando bent radijo 
bangomis aiškinti demokratinės 
santvarkos pranašumus, dėsto 
savąsias programas, idealus, — 
galbūt per ilgesnį laiką gali 
bent kiek paveikti tautos kamie
no sąmonę. Šiaip jau mėtymasis 
“demokratijos” žodžiu tėra žai
dimas, kurio taisyklės gali likti 
nesuprantamos ir Lietuvos kar
tai, kuri nėra nei mačiusi, nei 
patyrusi tos vadinamosios vaka
rietiškos demokratijos.

Mes, išeivija, paprastai laiko
me save demokratiškai susipra
tusia visuomene. Taigi, laikome 
save sąmoningais demokratais, 
tačiau, kai bent kiek plačiau sa
vųjų rately pasižvalgome, pa
matome, kaip dar toli esame 
nuo tikrojo demokratinio proce
so supratimo, gal net ir pačios 
esmės. Varomės priekin pavir- 
šiukais teplaukiodami, didžiu 
balsu kartodami sau ir kitiems, 
kokie gilūs ir nuoširdūs demok
ratai esame. Vieni tuo tikime, 
kiti turime abejonių, o treti gė
dingai šypsomės, akis žemyn 
nuleidę. Daugelį metų išgyvenę 
gana demokratiškai nusiteiku
siųjų kraštų globoje, visdėlto 
tik iš dalies esame pažinę tikro
sios demokratijos principus, ku
riuos gana nelengvai bandome 
taikyti savo bendruomenės 
veikloje. Tad ar galime tikėtis, 
kad tėvynainiai, likę krašte, 
bus pajėgūs ir pilnai pasiruošę 
demokratinės valstybės gyveni
mo būdui?

so dalyvių skaičių. Religine sri
timi sutiko rūpintis kun. dr. K. 
Trimakas, kuris jau organizuoja 
religinio susikaupimo, Sv. Rašto 
skaitymo, religinių diskusijų sa
vaitgalius įvairiose vietovėse 
kaip pasiruošimą gilesniam ir 
prasmingesniam d a 1 y v a vimui 
kongrese.

Tautinę sritį organizuoja Kęs
tutis Girnius. Paskaitą tema 
“Katalikiškoji rezistencija ir 
tautos likimas” sutiko skaityti 
prof. Vytautas Vardys. Kultūri
nėm problemom svarstyti pa
kviestos ir jau sutiko dalyvauti 
dr. Mirga Girniuvienė, dr. Elo
na Vaišnienė. Laukiama atsilie
pimų ir iš kitų. A. S.

Dauguma prisimename arba 
girdėjome, ką rašė Lietuvos ir 
Lenkijos spauda apie Lenkijos 
ministerio pik. J. Becko ultima
tumą Lietuvai. Lenkai ir lietu
viai, dramos aktoriai, kad ir ne
norėdami, negalėjo būti nešališ
ki. Užsienio spauda, nebūtinai 
teisinga, iš toliau kitaip žiūrėjo 
į tą konfliktą. Taip pat ir įvai
rių valstybių diplomatai “diplo
matiškai” reiškė savo pažiūras.

Dienraštis “Toronto Daily 
Star” 1938. III. 18 pirmame 
puslapyje įdėjo Lietuvos gene
rolo Stasio Dirmanto, Lenkijos 
maršalo Edvardo Rydz-Smigly 
ir Ispanijos ministerio Vašing
tone dr. Ferdinando de los Rios, 
visų diktatūrų priešininko, nuo
trauką su komentarais. Po nuo
trauka parašyta: “Lietuvos vy
riausybė nusilenkė Lenkijos 
diktatoriaus norui”.

Neramūs 1938 metai
1938 metais Europa buvo lyg 

didelis sprogstamosios medžia
gos kalnas. Pavasario saulei pra
dėjus švelniau šildyti, prasidėjo 
ir politiniai neramumai. Hitle
ris užėmė Austriją ir kėsinosi į 
Ispaniją. Lenkija pagrobė dalį 
Čekoslovakijos (Zaol'ze), Klaipė
dos uostas buvo pavojuje.
• Lietuva gavo netikėtą ultima
tumą iš Lenkijos. Apie tai ne 
tik Europos, bet ir viso pasaulio 
spauda Iliada daug rašinėjo, 
komentavo ir darė įvairias išva
das. “Toronto Daily Star” dien
raštis pirmame puslapyje per 
visą lapą stambiom raidėm rašė: 
“Polish army poised on Lithu
anian border”; žemiau: “Brutal 
ultimatum backed by threats is 
served on Kovno”. Korespon
dento pranešime iš Varšuvos ra
šoma: karo įkarštis pasiekė vir
šūnę; lenkų minia reikalauja in
vazijos; didelės masės susirinko 
Vilniaus aikštėje, reikalauda
mos “elimination of Lithuania” 
— sunaikinti Lietuvą. Masių de
monstracijas organizavo Pilsuds
kio legijonieriai ir Kauno len
kai.

Kovo 18 ir 19 dienomis ko
respondentai iš Varšuvos, Vil
niaus, Kauno, Berlyno, Pa
ryžiaus, Londono, Talino ir ki
tur pranešinėjo sekančias ži
nias: (pateikiu angliškai tik ant
raštes): Warsaw prepared to re
sort to arms. Troops march all 
night. Rumored invasion star
ted. Poland means business. Na
zis may seize Memel. Lithua
nian troops may march in ne
west world upset. France, Rus
sia together seek Pole-Lith ea
sement. French asking Poland 
modify demands. Soviet approa
ching Lithuania. Polish crisis 
dominates in day’s European 
news. Progerman cabinet ex
pected throwing Lithuania into 
lap of Nazis. Yield to force. Po
lish battle fleet steams off Me
mel and troops mass on fron
tier. Polish troops advance.

Viename pranešime iš Kauno 
sakoma: “Lithuania faced with 
a Polish ultimatum, couched in 
brutal terms”.

Lietuvos laikysena
Lietuvos vyriausybė, gavusi 

ultimatumą, sušaukė ministerių 
kabineto posėdį, kuris truko iki 
2.30 v. r. Posėdžio metu prancū
zų, italų, sovietų ir britų atsto
vai skambino politinio departa
mento direktoriui, teiraudamie
si apie ultimatumo sąlygas.

Oficialiai tikslios ultimatumo 
sąlygos nebuvo viešai paskelb
tos. Kaune buvo paskelbti tik 
kaikurie svarbesnieji reikalavi
mai: 1. užmegzti tarp abiejų 
valstybių diplomatinius santy
kius; 2. įvesti traukinių, telefo
no ir telegrafo susisiekimą; 3. 
pakeisti Lietuvos konstituciją, 
sakančią, kad jos sostinė Vil
nius; 4. susitarti dėl tautinių 
mažumų apsaugos; 5. susitarti 
dėl prekybos ir tarifų; 6. paten
kinti Lenkijos reikalavimus dėl 
pasienio įvykio, kuriame žuvo 
lenkų kareivis.

Lietuva kaltino Lenkiją, kad 
ji laiko dideles mases kariuome
nės prie Lietuvos sienos, tuo 
versdama ją priimti sąlygas. 
Pagal “Star” pranešimą, vien 
tik Vilniaus lenkų įgula turėjo 
apie 60.000. “Star” korespon
dentas buvo nuvykęs į tą vietą, 
kur žuvo lenkų kareivis. Ten 
jam lietuvių buvo paaiškinta, 
kad incidentas įvyko dėl 22-jų 
metų kareivio neatsargumo. To
je vietoje yra labai aiški pasie
nio linija — apie 10 pėdų platu
mo kelias. Lietuvos pasienio 

. sargybinis šovė tada, kai buvo 
šauta į jį. Kareivio lavonas bu
vo rastas 55 pėdos nuo demar
kacijos linijos Lietuvos teritori
joje. Spaudoje buvo skirta daug 

vietos pranešimams, esą Sovie
tų Sąjunga reaguos, jeigu len
kai pradės žygį. Lenkija tuo 
metu, pagal dienraštį “The To
ronto Star”, turėjo su rezervais 
1.580.000 vyrų, Lietuva (su re
zervais) — 100.000.

Išvengta karo
Pagaliau Kaune pranešta, jog 

Lietuvos seimas buvo painfor
muotas, kad “dėl tarptautinės 
padėties Lietuva turi priimti 
Lenkijos siūlymus”. Sostinė at
sikvėpė laisviau. Buvo tikėtasi, 
kad Lenkija atitrauks savo ka
riuomenę nuo pasienio. Vienas 
korespondentas rašė, esą lenkų 
laivynas buvo sutelktas prie 
Klaipėdos, kai artinosi ultima
tumo laikas. “Might is not right” 
— jėga nėra teisybė, pareiškė 
premjero pareigas einąs Jokū
bas Stanišauskis.

Iš Varšuvos skelbiama, kad 
karas tarp Lenkijos ir Lietuvos 
išvengtas. Lietuva be jokių są
lygų priėmusi lenkų reikalavi
mus. žinia, kad bus išvengta ka
ro veiksmų, Varšuvoje sukėlė di
delį pasitenkinimą ir džiaugsmą.

Pateikiu ultimatumo priėmi
mo sąlygas iš “Toronto Daily 
Star”'1938. III. 19:

By order of my governement I 
have the honor to state that the 
Lithuanian governement has deci
ded to-day to establish normal dip
lomatic relations between Lithuania 
and Poland and for that purpose 
establishes a Lithuanian legation at 
Warsaw. The Lithuanian minister 
duly credited in Warsaw will pre
sent his credentials before March 31.

The Lithuanian governement gua
rantees on its part of the Polish mi
nister at Kaunas conditions which will 
permit normal exercise of his func
tions and in connection with those 
functions guarantees establishment 
after March 31 of direct means of com
munication — by land, water, air 
and postal, telegraphic and tele
phone means — between that le
gation and the Polish governament.

Lenkų užmojai
Lietuvai įteikus ultimatumą, 

Lenkijoje visi bankai buvo ap
gulti klientų, kurie bandė savo 
santaupas išimti. Gatvėse prasi
dėjo žydų pogromai ir mušty
nės. Lenkijos radikalai - šovinis
tai platino gatvėse lapelius - at
sišaukimus rėkdami: “Lithua
nia must disappear from the 
European map” (Lietuva turi iš
nykti iš Europos žemėlapio).

Praėjus nepilniem dvejiem 
metam, Lenkija pati išnyko iš 
Europos žemėlapio. Lietuviai 
tuo nesidžiaugė. Jie linkėjo jai 
kuo greičiausiai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. To paties jie 
linki ir šiandieną.

Pagrindiniai ultimatumo dra
mos “aktoriai” yra jau iškelia
vę iš šio pasaulio. Ultimatumo 
“autorius” — Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris pik. Jozef 

■ Beck vokiečių - lenkų karo me
tu pasitraukė į Rumuniją ir ten 
mirė 1944. VI. 5. Lenkijos mar
šalas Edvard Rydz-Smigly, dar 
karo veiksmams vykstant Len
kijoje, pasitraukė į Rumuniją, 
vėliau iš ten pabėgo. Grižo į Var
šuvą ir bandė atpirkti savo gė
dingą pabėgimą. Sakoma, bandė 
su Julijumi Piaseckiu ir kitais 
steigti naują Lenkiją su dar di
desnėm ambicijom. Slaptas len
kų laikraštis “Polska” 1942. IX. 
4 paskelbė tos organizacijos 
“Oboz Polski Walczacej” (Kovo
jančios Lenkijos Stovykla) dek
laraciją, kurioje apie tai sako
ma: sudaryti tokias lenkų pajė
gas, kurios galėtų įvykdyti te
ritorinį lenkų planą — sukurti 
tokią Lenkiją, kad kitos valsty
bės pripažintų ją kaip galybę. 
Pagal tą deklaraciją, ukrainie
čiai, gudai ir lietuviai yra ne 
tautos, bet tik “elementai”. Žy
dai, kurie savo krauju prisidėjo 
prie tokios Lenkijos atstatymo, 
galės joje pasilikti. Kiti turės 
skubiai emigruoti. Maršalas 
Smigly mirė 1941 m. Varšuvoje 
kita pavarde. Bandė veikti po
grindyje kaip eilinis karys, ta
čiau, kiek yra žinoma, nesėkmin
gai- Stepas Varanka

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

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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Torontiškio “Gintaro” vadovės ir vadovai metiniame koncerte Anapilio salėje, atsisveikinant su ligšioliniais vyriau
siais vadovais — Rita ir Juozu Karasiejais (pirmieji iš kairės). Toliau — Dalia Nausėdienė, Nijolė čižikaitė, 
Giedrė Paulionienė, Vacys Verikaitis. Trūksta vyr. grupės mokytojos R. Krasauskaitės Nuotr. Omero Burzdžiaus

GUNDA ADOMAITIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Svetimieji kartais mokosi ir 
mūsų kalbos, bet Toronte įsteig
ti suaugusiems, nemokantiems 
lietuviškai, kursai kažkodėl 
nebuvo sėkmingi. Nesusidarė 
tinkamo skaičiaus mokinių ir, 
atrodo, nebuvo surastas tinka
mas mokytojas ar mokytoja 
jiems tęsti. Kodėl neatsirado? 
Ar kas nors juos ragino, ar pa
skaitė skelbimus? Jie lietuviško 
laikraščio neskaito — nemoka 
nė skelbimo perskaityti. O kaip 
džiaugtųsi anytos ir uošviai, 
kad jų nelietuvės marčios bei 
žentai prakalbėtų lietuviškai!

Siame laikraštyje buvo siūly
ta įvesti lietuviškoj spaudoj 
anglišką skyrių. Vargu ar būtų 
priimtina senesniems skaityto
jams, nes perdaug “akis bady
tų”. Atskiras laikraštėlis gal bū
tų geriau priimtinas vieniems ir 
kitiems.

Mes jieškome jaunimo
Dalis jaunimo, kol užimti 

mokslu '' bei patogesniu savo šei
mų įsikūrimu, patys nejieško 
lietuvių bendruomenės. Bet tie, 
kurie yra augę lietuviškoje šei
mos atmosferoje, greičiausiai 
sugrįš vėliau prie savo tautos 
kamieno. Kartais juose nelauk
tai pasireiškia lietuviška dvasia, 
tik reikia akstino. Apsimoka 
prenumeruoti jiems ir lietuviš
kos spaudos, nors ir neprašo, 
kartais net protestuoja. Jei laik
raštis kas savaitė ateina į na
mus, visvien šiek tiek jaunuolis 
susidomi, gal pradžioje tik spor
to sekciją paskaito, bet ir tai ge
rai. Vėliau skaito daugiau.

Turim prisipažinti, kad lietu
viai neturime geros propagan
dos patraukti jaunimui savo 
pusėn. Visdėlto, kalbant su jau
nuoliais, jau įsijungusiais į lie
tuvišką darbą, aiškėja, kad jis 
jiems patinka ir kad jie nežino
ję, kiek dvasinio pasitenkinimo 
gali čia rasti.

Galbūt kritikos susilauks toks 
teigimas iš tų, kurie dirba su 
jaunimu. Tiesa, jų dėka yra 
puikaus prieauglio, bet tik keli 
šimtai. O gi lietuvių priskaito- 
ma apie 12.000 Ontario prov. 
(1971 m.); Torontui priskiriama 
8000. Argi neturėtume skai
čiuoti tūkstančiais ir jaunimą 
aktyvioje veikloje?

Dingusi karta
Ypač pasigendame jaunųjų 

akademikų, 30—40 metų am
žiaus, kurie subrendo išeivijoje. 
Jie turėtų būti arčiausiai prie 
lietuviško kamieno, nes dar kai
kurie ir tėvynę prisimena. Kur 
mes, tėvai ir auklėtojai, sukly
dome, kad jie pražuvo lietuviš
kai bendruomenei? Ar bent da
bar stengiamės ką nors daryti 
jiems sugrąžinti? Atrodo, kaiku
rie senieji veikėjai nusiplovė 
rankas ir sako: jeigu jie nenori, 
nereikia, pasitenkinsime tuo, ką 
turime.

Tuo laiku, kai anie augo, mes, 
tėvai, buvome užsiėmę įsikū
rimo reikalais ir gal perdaug 
laiko vaikams neturėjome. Pas
kui gi prasidėjo “drugs” ir “hi
pių” laikotarpis. Atrodo, kad 
dalis jaunimo nebuvo įmanoma 
apsaugoti ir teko nurašyti į 
nuostolius. Bet daugelis pasiekė 
akademinio išsilavinimo, dabar 
yra jau gerai ekonomiškai įsi
tvirtinę ir dar lietuviškai moka. 
Jie turėtų būti visomis galimo
mis priemonėmis patraukti ir 
sugrąžinti mūsų bendruomenėn, 
kol visiškai nenutautėjo. Jie da

bar būtų svarbus ramstis lietu
vių veikloje — ir lėšomis parem
tų. Kas svarbiausia, jie tada gal 
ir savo vaikus auklėtų lietuviš
koje dvasioje. Dauguma šių jau
nųjų, jau savarankiškai gyve
nančių, yra buvę mūsų stovyk
lų, skautų, ateitininkų, chorų, 
sporto ir kitų organizacijų daly
viai. Galbūt jiems patiems būtų 
malonu ir vėl susitikti vaikystės 
draugus. Bet ar atsiras kas juos 
surastų ir paragintų? Galbūt 
dar yra galima juos atlietuvin
ti?

Rodos, pasimokyti turime iš 
ko. Istorija rodo, kad kaikurios 
tautos išlaikė savo tautinį cha
rakterį neturėdamos tėvynės per 
tūkstančius metų. Todėl negali
me nuleisti rankų, teisindamie
si, kad antrajai ar trečiajai išei
vijos kartai neįmanoma perduo
ti tėvų žemės meilės ir jos kul
tūros lobių. Tik vieno mums 
labai trūksta — pasitikėjimo sa
vimi ir priaugančiąja savo, kar
ta, kurioje tikrai dar spindi 
mūsų bočių dvasios kibirkštėlė. 
Tik iš jos reikia įžiebti ugnį.

Galbūt praeityje atstūmėme 
vaikus nuo savos kultūros, nesu
darydami jiems sąlygų, neturė
dami gerų patalpų, gal nesupra-

Kanados darbo jėgos centrai
Patarnavimai imigrantėms moterims

(Paruošė Darbo Jėgos ir Imi
gracijos Departamentas). — 
Trys milijonai kanadiečių mote
rų dirba ne namie; dauguma jų 
dirba įvairiose tarnybose ma
žiausiai 21 metus.

Daug imigrančių moterų įsi
jungia į darbo jėgą dėl tų pačių 
priežasčių, kaip ir čia gimusios 
kanadietės: nori uždirbti pinigų, 
panaudoti savo profesijas, už
megzti socialinį ryšį, susidarantį 
bedirbant.

Daugiau kaip 400 Kanados 
Darbo Jėgos centrų visame kraš
te stengiasi padėti moterims, 
jieškančioms darbo. Nereikia 
specialaus pasimatymo su pa
ruoštais patarėjais, kurie aiški
na imigrantėms moterims apie 
jų darbo planus. Štai kaikurie 
nemokami patarnavimai.

Darbo patarimai. Patarėjai 
žino su kokiomis problemomis 
susiduria imigrantės moterys, 
jieškančios darbo. Jie pataria 
joms kiekvienai atskirai, kalba 
su jomis apie jų profesijas ir 
gabumus, apie tai, kokį darbą 
norėtų dirbti ir kokį galėtų gau
ti. Kai imigrantės nusistato dar
bo pobūdį, patarėjai padeda 
joms įvykdyti numatytą planą. 
Taip pat jie paaiškina apie dar
bo įstatymus, liečiančius ma
žiausius atlyginimus, moterų 
darbininkių teises ir t.t.

Apmokymas. Jei darbo jieš- 
kojimo metu paaiškėja, kad imi
grantei trūksta tam tikro paty
rimo arba reikia patobulinti tu
rimą profesiją, jos patarėjas ga- 

W. G. DRESHER Real Estate
3830 B BLOOR STREET W., ISLINGTON, ONT.

jieško energingų nekilnojamo turto
PARDAVĖ! Ų,

daugiausia lietuvių aptarnavimui.

Skambinti W. G. DRESHERIUI

m tel. 233-3334 arba 231-6226.

tome, kokios sąlygos bei organi
zacijos jiems reikalingos. Dabar 
pvz. Toronte jau yra keli dideli 
pastatai, bet mažai jaunimo.

Gretoms retėjant
Šiuo metu, kai dauguma mū

sų (karo pabėgėlių) tapome 
“g r a n d m o t hers” ir “grand
fathers”, turime daugiau laiko. 
Susibūrę patys prie organizuotų 
vienetų, išdrįskime pareikšti vi
sus savo metodus, o iš jų gal 
bus įmanoma sudaryti vieną 
“formulę”, pagal kurią galėtu
me telkti naujus, jaunus narius 
lietuvių bendruomenei. Nesvar
bu kur jie ateitų: į parapijas, 
sporto klubus, Liet. Namus, cho
rus ar kitur. Svarbu, kad tik jie 
liktų lietuvių bendruomenėje, 
tęstų mūsų užsibrėžtus darbus ir 
tautos kultūrą, kai mes jau bū
sime bejėgiai. Mūsų gretos spar
čiai retėja, gi išaušus tėvynės 
laisvės rytui, žiūrėkime, kad vėl 
būtų kam nuvežti antrąjį laisvės 
varpą iš Amerikos žemyno vieto
je ano, bolševikų sunaikinto, ir 
kad vėl jis galėtų gausti tą pa
čią melodiją, kaip anais, nepri
klausomybės laikais: “O skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos, kad laisvės nevertas kas ne
gina jos”.

Ii pasiūlyti apmokymo progra
mą. Visi kursai yra nemokami 
ir parūpinamos pragyvenimo iš
laidos. Yra siūlomi įvairūs ap
mokymo kursai, įskaitant aka
deminį apmokymą, profesinio 
įgudimo patobulinimą, prisitai
kymą vietos reikalavimam. Tos, 
kurioms daug trūksta reikalau
jamo įgudimo, arba tos, kurios 
nori pradėti naują darbą, yra 
mokomos amatų. Jos lanko ap
mokymo klases ir dirba kvali
fikuoto amatininko priežūroje 
nuo trejų iki penkerių metų. 
Daugumas darbų reikalauja ang
lų arba prancūzų kalbos mokėji
mo. Jei imigrantės negali pa
naudoti savo profesijos dėl sto
kos mokėjimo vienos iš oficialių 
Kanados kalbų, gali būti nu
siųstos į atitinkamus kursus.

Pasimatymas. Kai imigrantės 
jau yra pasiruošusios eiti į dar
bo rinką, Kanados Darbo Jėgos 
patarėjas, susipažinęs su savo 
bendruomenės darbo pareikala
vimais, paruošia pasimatymą.

Darbo Informacijos Centrai. 
Jei imigrantė žino, ką ji gali 
dirbti ir kokios rūšies darbo 
nori, gali perskaityti naujau
sius aprašymus Darbo Infor
macijos Centre, esančiame Ka
nados Darbo Jėgos Centre (Can
ada Manpower Centre). Jeigu ji 
domisi tam tikru darbu, pata
rėjas parūpins smulkesnių ži
nių ir, jei prašytoja yra kvalifi
kuota, padės paruošti pasimaty
mą. Canadian Scene

Vertė J. Str.
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® PAVERGTOJE IEVME
PARODA TURISTAMS
R. Vokieijos kelionių biuras Vil

niaus “Pergalės” kino teatre suren
gė parodą “R. Vokietija — turizmo 
šalis, draugų šalis”. Ją atidarė so- 
vietinamos Lietuvos turizmo valdy
bos viršininkas A. Petraitis, žodį tarė 
R. Vokietijos kelionių biuro Mask
voje vadovas P. Kiolis. Jo duomeni
mis, turistams iš Sovietų Sąjungos 
šiemet R. Vokietijoje yra numatyta 
net 50 ekskursijų maršrutų, paruoš
tų pagal turistų domesį, specialybes, 
lankytinas revoliucines bei istorines 
vietoves. Parodos atidaryme dalyva
vo okupuotos Lietuvos užsienio rei
kalų “ministerį” vaidinantis V. Zen
kevičius, Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsieniu vadovas R. 
Petrauskas. Lietuvių išvykos net ir 
į Sovietų Sąjungos kontrolėje esan
čias šalis griežtai prižiūrimos. 
Tiems, kurie norės pasinaudoti R. 
Vokietijos kvietimu, reikės specia
lių leidimų.

“ŽINIJOS” SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvykusiame devintajame 

Lietuvos “Žinijos” draugijos suva
žiavime į garbės prezidiumą buvo iš
rinktas sovietų kompartijos politbiu- 
ras su pačiu L. Brežnevu priešaky
je. Ta “žinijos” draugija yra Mask
voje veikiančios sąjunginės rusiškos 
“Žinijos” lietuviškas skyrius kom
partijos propagandai skleisti. Lie
tuvos kompartijos centro komitetas, 
sveikindamas suvažiavimo dalyvius, 
pabrėžė, kad jų pagrindinis uždavi
nys — XXV-jo sovietinės komparti
jos kongreso nutarimų propagavi
mas, dešimtojo penkmečio užduočių 
nušvietimas. Sveikintojai atkreipia 
dėmesį ir i naują frontą: “Ideologi
nės kovos aštrėjimas tarptautinio 
įtempimo mažinimo sąlygomis rei
kalauja iš lektorių didelio politinio 
budrumo, principingos partinės po
zicijos, nušviečiant dabarties proble
mas, ryžtingo atkirčio ideologinėms 
mūsų priešų diversijoms” (“Tiesa” 
nr. 70) . . . šia tema, matyt, kalbėjo 
ir sąjunginės “Ž i n i j o s” valdybos 
pirmininko pavaduotojas V. Mąsli- 
nas, atvykęs iš Maskvos, Lietuvos 
žemės ūkio akademijos komunizmo 
katedros vedėja A. Gulbinskienė, 
augštosios Vilniaus partinės mokyk
los rektorius K. Tiškevičius ir kt. 
Lietuviško “Žinijos” skyriaus pir
mininku vėl perrinktas pasižymėjęs 
propagandistas V. Niunka. Dalyviai 
išrinko atstovus į sąjunginės “Žini
jos” VII suvažiavimą Maskvoje ir 
pasiuntė sveikinimo laišką sovietų 
kompartijos centro komitetui.

DULKIŲ SURINKTUVAI
Dulkių surinktuvus orui valyti su

kūrė vilniškio “Puntuko” projektą- 
vimo-konstravimo biuro konstrukto
riai M. Marcinkevičiūtė ir A. Belovas 
su kitais darbuotojais. Tie elektro
statiniai dulkių surinktuvai jau sėk
mingai naudojami Kauno A. Pet
rausko medvilnės kombinate. Pun- 
tukiečiai dabar kuria naujų tipų dul
kių surinktuvus kitoms lengvosios 
pramonės įmonėms.

BŪSIMOS PARODOS
Lietuvos parodų komiteto posėdy

je Vilniuje pirmiausia buvo aptarti 
jau įvykę renginiai ir patvirtinti bu
simieji. Balandžio pabaigoje Mask
voje bus atidaryta Lietuvos liaudies 
ūkio ir kultūros paroda, skirta Spa
lio revoliucijos šešiasdešimtmečiui. 
Tarptautinėje Paryžiaus mugėje ge
gužės mėnesį atskirą kampą Sovietų 
Sąjungos paviljone turės ir Lietuva. 
Vilniaus Vingio parke gegužės pa
baigoje įvyks Gudijos buitinio stik
lo bei statybinių apdailos medžiagų 
paroda, o liepos mėnesį — respub
likine geriausių Lietuvos gaminių 
paroda. Rudens pradžioje lietuviai 
turės progą susipažinti su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos paroda “Viskas 
vaikams”. Spalio mėnesį Vilniuje 
bus surengta tradicinė gėlių paro
da “Rudens puokštės”. 1978 m. nu
matoma turėti parodą “Darbo ap
sauga” Vingio parke, respublikinę

gyvulininkystės parodą Karmėlavo
je. Užsienio renginiuose tais metais 
Lietuva dalyvaus tarptautinėje Vie
nos mugėje su savo skyriumi Sovie
tų Sąjungos paviljone.

PABALTIJO ISTORIJA
Sovietiniame dešimtajame penk

metyje, apimančiame 1976-80 m. lai
kotarpį, bus paruošta ir išleista “So
vietų Sąjungos Pabaltijo respublikų 
tautų nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų istorija”, turėsianti keturis to
mus. Jau pats ilgas ir nesklandus 
šio veikalo pavadinimas įtaigoja, kad 
jo idėja yra kilusi Maskvoje, lietu
viams, latviams ir estams pateikta 
rusų kalba. Veikalo paruošimas yra 
patikėtas Sovietų Sąjungos mokslų 
akademijos istorijos, balkanistikos, 
slavistikos institutams. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos mokslų akademi
jų istorijos institutams. Vilniuje Įvy
kusiame posėdyje buvo aptartos šio 
užsakymo iš Maskvos darbo gairės. 
Pranešimus padarė: kompartijos ck 
mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus 
vedėjas J. Aničas, Lietuvos mokslų 
akademijos istorijos instituto direk
torius dr. B. Vaitkevičius ir visuo
menės mokslų skyriaus vadovas V. 
Niunka. Iš posėdžio aprašymo paaiš
kėja, kad tokių veikalų susilauks vi
sos Sovietų Sąjungos sąjunginės ir 
autonominės respublikos. Jais bus 
siekiama nušviesti tų sovietinių tau
tų gyvenimą, ryšius ir bendradarbia
vimą įvairiais laikotarpiais.

GAISRAI LIETUVOJE
Priešgaisrinės apsaugos valdybos 

darbuotojas V. Gašlūnas “Tiesos” 
61 nr. pateikia duomenų apie gais
rus Lietuvoje. Pasirodo, vien tik per 
pusantro šių metų mėnesio gaisruo
se žuvo 20 žmonių. Priešgaisrinės 
apsaugos valdyba, tyrusi 1976 m. 
gaisrus, nustatė, kad 67% žuvusių
jų sudarė suaugusieji, .33% — prieš
mokyklinio amžiaus vaikai. Didžioji 
suaugusiųjų dalis ugnies aukomis 
tapo būdami neblaivūs. Pagrindinės 
gaisrų priežastys — neatsargus nau
dojimasis elektros šildymo prietai
sais, neprižiūrėjimas besikūrenan
čios krosnies, rūkymas patale. Vai
kai gaisruose daugiausia žūsta kai
mo vietovėse, kur tėvai, eidami dar
ban, juos palieka vienus be priežiū
ros. Tokių aukų skaičių sumažintų 
platesnis vaikų lopšelių • darželių 
tinklas kolchozuose bei sovehozuose.

“DRUSKININKŲ ŽIEMA”
Tradicinis pramoginių šokių kon

kursas tokiu pavadinimu įvyko 
Druskininkų “Nemuno” sanatorijo
je. Trylika geriausių šokėjų porų iš 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos varžė
si B ir C klasėse. Pirmą kartą kon
kurse dalyvavo Druskininkų pijo- 
nierių ir moksleivių ritminių šokių 
būrelis. Konkurso laimėtojais pripa
žinti: B klasės — Kauno profsąjun
gų kultūros rūmų “Sūkurio” grupės 
atstovai R. Marčikaitė ir K. Marcin
konis, C klasės — vilniečiai R. Mur- 
ninkaitytė ir R. Paulavičius, atstova
vę respublikiniams valstybinio pro
fesinio techninio mokymo komiteto 
namams.

KULTŪROS RŪMAI
Anykštiečiai susilaukė modernių 

kultūros rūmų, kurių projektą pa
ruošė architektas R. Šileika, dirban
tis miestų statybos projektavimo in
stituto Kauno skyriuje, o statybos 
darbus atliko patys anykštėnai. Nau
juosiuose rūmuose yra 500 vietų sa
lė iškilmingiems vakarams, įvai
riems koncertams. Saviveiklinin
kams įrengti repeticijų bei užsiėmi
mų kambariai.

TILTAS ROKIŠKYJE
Rokiškyje pradėtas statyti 38 po

lių tiltas per geležinkelį paspartins 
eismą Kamajų kryptimi, sutaupyda
mas daug brangaus laiko, kuris da
bar prarandamas ilgais stovinėji- 
mais prie geležinkelio pervažos. Bai
giamas tiesti kelias sutrumpins at
stumą tarp Bradesių ir Zarasų.

V. Kst.

Visi maloniai kviečiami į

0 NC ERTĄ
Hamiltono mergaičių choro “Aidas”

šokius
O LIETUVIAI PASAULYJE

PROGRAMOJE:''
"Aidas", sol. V. Verikaitis, akompaniatorius J. Govėdas. 
Po koncerto —smagūs šokiai, grojant geram orkestrui.
• Laimės staliukai • Loterija • Baras su įvairiais gėrimais
• Šilti užkandžiai • įėjimas — $4, pensininkam ir stu
dentam — $3. Stalai numeruoti. Bilietai gaunami sekma
dieniais po pamaldų Jaunimo Centre arba užsakomi | 
telefonu 549-5372. Koncerto pradžia — punktualiai 7.30 | 
v.v. Prašoma nesivėluoti. Pelnas skiriamas kelionei į Pietų | 
Ameriką. Savo atsilankymu paremsite "Aido" kelionę. |

0

DLK Gedimino Delhi 
Klubu "VILKAS"

Aido" rėmėjų komitetas

{balandžio 23
Išeštadienį,
7.30 v. vakaro, 
Jaunimo Centre
48 Dundurn St. N., 
^Hamilton, Ontario.

DELHI-TILLSONB UR G
i šaulių kuopa drauge su Tillsonburgo Medžiotojų-Žūklautojų

TRADICINI

ZUIKIU

rengia 
pavasariškai 

Delhi lenkų salėje j nuotaikingų

š.m. balandžio 23.

M

PROGRAMOJE: sol. Šlava Žiemelytė, | 
gausi loterija, gera muzika, šilta 
zuikiena, briediena ir kiti patiekalai.

(Sį) įj

■ Visi apylinkės lietuviai ir svečiai iš kitų 
vietovių kviečiami gausiai dalyvauti.

g HAMILTON3"11
METINĖ ATEITININKŲ ŠVEN

TĖ įvyks balandžio 23-24 dienomis. 
Balandžio 23, šeštadienį, 2.30 v.p.p., 
parapijos salėje įvyks minėjimas. Po 
naujų narių įžodžio bus kun. Jono 
Staškaus iš Londono-Delhi įdomi 
paskaita, po to — meninė dalis, ku
rią atliks jaunučiai, jauniai ir moks
leiviai ateitininkai. Vakare visi da
lyvausime choro “Aidas” šokiuose. 
Balandžio 24, sekmadienį, visi ateiti
ninkai (uniformuoti ir su vėliava) 
dalyvaus- šv. Mišiose 9 v.r. Aušros 
Vartų šventovėje. Jei bus gražus 
oras, rengsime iškylą. Ateitininkai 
kviečia dalyvauti ne tik savo šeimas, 
bet ir visus Hamiltono bei apylin
kės lietuvius šioje šventėje. Lauk
sime! Ateitininkai

“AIDAS” sparčiai ruošiasi išvy
kai į P. Ameriką. Lėšos po truputį 
auga, šiam tikslui “Aidas” ruošia 
įvairius parengimus. Vienas jų yra 
metinis koncertas - šokiai balandžio 
23 d. Jaunimo Centre. “Aidas” kvie
čia visus jame dalyvauti. Taip pat

bus didžiosios loterijos traukimas. 
Kviečiami visi grąžinti šios loterijos 
knygutes. Atsilankiusieji bus pavai
šinti skaniais gerų šeimininkių val
giais. Koncertas prasidės punktualiai 
7.30 v. v. Bilietus galima įsigyti 
sekmadienį po pamaldų Jaunimo 
Centre arba tel. 549-5372.

MADŲ PARODA, ruošiama “Ai
do” mergaičių, įvyks balandžio 19, 
antradienį, 8 v. v., Jaunimo Centre. 
Bus demonstruojami įvairūs pava
sariniai drabužiai. Nepraleiskime 
šios retos progos. Visi bus pavaišin
ti pyragaičiais ir kava. Taip pat bus 
vertingų įėjimo laimėjimų. J. P.

St. Catharines, Ont.
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE 

NOS proga Niagaros pusiasalio tau
tiečiai suaukojo per $1000 religinei 
šalpai. Vien tik St. Catharines surin
ko $775.
• Laisvos spaudos siekis — lais

va Lietuva

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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

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

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

Delhi - Tillsonburg, 
Ontario

TRADICINĮ ZUIKIŲ BALIŲ ba
landžio 23, šeštadienį, 7 v. v., Delhi 
lenkų salėje rengia DLK Gedimino 
šaulių kuopa su Medžiotojų - žūklau- 
tojų Klubu “Vilkas”. Meninę pro
gramą atliks sol. S. žiemelytė. Bus 
gausi loterija, gera šokių muzika, 
šilta zuikiena, briediena ir kiti pa
tiekalai. Visi tautiečiai iš plačiųjų 
apylinkių kviečiami dalyvauti. S. J.

London, Ontario
A. a. VINCAS ČERŠKUS. Negai

lestinga mirtis vėl išrovė mums la
bai reikalingą ir veiklų žmogų. Ve
lionis buvo zarasiškis, gimęs 1918 m. 
sausio 20 d. Ten baigė gimnaziją, o 
Kaune — karo mokyklą. Tarnavo 
šarvuočių daliniuose kaip karininkas, 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir tar
navo amerikiečių suorganizuotuose 
lietuvių daliniuose. 1949 m. atvyko 
į Kanadą ir dirbo kurį laiką fabrike. 
Po trejų metų Rodney, Ont., apylin
kėj pirko tabako ūkį. Išūkininkavęs 
12 metų, persikėlė į Windsora, kur 
buvo pirkęs viešbutį. Vėliau persikė
lė gyventi į Glencoe, Ont. 1977 m. 
kovo 27 d. po sunkios ir skaudžios 
ligos mirė Londone, kur ir buvo pa
laidotas. Paliko žmoną Aldoną, sūnų 
Andrių ir dukrą Rūtą, kurie dar stu
dijuoja. Į laidotuves buvo atvykę iš 
Čikagos velionies brolis ir daug žmo
nių iš Londono, Windsoro, Rodney, 
West Lorne, Mount Brydges, Toron
to. Pamaldas už a. a. V. Cerškų atlai
kė vietos klebonas kun. J. Staškus. 
Prie karsto atsisveikinimo žodį pa-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas .............  7'/i%
term, depozitus 1 m. 8’/į %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11% 
nekiln. turto pask., 10%

sakė L. Eimantas ir V. Ignaitis. Po 
laidotuvių buvo suruošti užkandžiai.

A. a. V. Čerškus mėgo žmones, o 
žmonės jį už jo atvirą ir tiesų būdą. 
Jis nemėgo neteisybės. Tai buvo 
veiklus ir taurus visuomenininkas. 
Gyvendamas tiek Rodney, tiek Wind
soro apylinkėse, jis dalyvavo Bend
ruomenės valdybose, nekartą joms ir 
pirmininkavo. Rodney a. a. velionis 
buvo pagrindinis vietos lietuvių ūki
ninkų klubo steigėjas. Windsorc dir
bo visuomeninį darbą ir kitataučių 
tarpe — buvo vietos daugiakultūrės 
komisijos narys. Jis daug prisidėjo 
prie labai žinomo ir populiaraus 
Windsoro mergaičių kvarteto “Auš-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Rašytojo kan. A. Sabaliausko — Žalios Rūtos pastatydinta koplyčia Mielai- 
šių k., Biržų apskr. Jis ten ir palaidotas. Koplyčia reikalinga remonto, bet 
sovietinė valdžia neleidžia jo atlikti

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

JA Valstybės
DAIL. V. K. JONYNAS, lankyda

masis okup. Lietuvoje, davė pasikal
bėjimą propagandiniam komunistų 
laikraščiui “G. Kraštas”, kuriame 
paliaupsino okupacinio sovietų reži
mo sąlygas. Grįžęs į Niujorką, paju
to lietuvių visuomenės, ypač daili
ninkų reakciją — nebuvo priimtas į 
bendrą parodą Vasario 16 proga. To 
nepaisydamas, dailininkas pasuko ko- 
laborantine linkme ir nevengia da
lyvauti to pobūdžio renginiuose. 
Okup. Lietuvos savaitraštyje “Lite
ratūra ir Menas” š.m. 13 nr. dail. 
V. K. Jonynas, 70 m. amžiaus pro
ga, pasirodė su nauju pasikalbėjimu, 
užrašytu sovietinio korespondento 
Jono Lukoševičiaus Niujorke. Jame 
dailininkas skundžiasi, kad dailinin
ko gyvenimas JAV-se yra labai sun
kus: “Neturėčiau sakyti, jog pavy
džiu kolegoms Lietuvoje, tačiau kal
bant atvirai, — taip! Jie turi sąlygas 
dirbti, gali tam skirti save ir savo 
laiką”. Belieka išvada: kodėl gi dai
lininkas nepersikelia į aną dailinin
kų “rojų”, juoba, kad išvažiavimą iš 
tėvynės laiko “savižudybe”?

ANGLIŠKĄ I N F O R M A C ĮJOS 
TARNYBĄ — “Lithuanian Informa
tion Service” įsteigė VLIKas, plės
damas savo veiklą. Jos vadove yra 
pakviesta Daiva Alytaitė-Kezienė, 
Niujorko “Laisvės Žiburio” radijo 
valandėlės angliškosios dalies vedė
ja. Naujoji institucija pirmiausia 
teiks informacinius pranešimus 
JAV ir Kanados spaudai. Jos atsto
vai dalyvaus diskusijose, paskaitose 
universitetuose, radijo bei televizi
jos programose, praves pasikalbėji
mus su JAV politikos, kultūros, 
mokslo ir spaudos žmonėmis. Pirma
jame pranešime spaudai skelbiamas 
Lietuvių žmogaus Teisių Komisijos 
sudarymas. Jos pirmininkas — dr. 
Domas Krivickas, nariai — dr. Jo
nas Genys, Aušra Jurašienė, Jonas 
Jurašas, Daiva Kezienė, Simas Ku
dirka, kun. Kazimieras Pugevičius, 
Jonas R. Simanavičius ir Aušra Ma- 
čiulaitytė-Zerr. Komisija renka duo
menis apie žmogaus teisių ir Helsin
kio konferencijos susitarimų pažei
dimus sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Tokios medžiagos laukiama pirmi
ninko adresu: Dr. D. Krivickas, 5808 
King Arthur Way, Glen Dale, Md. 
20709, USA. Tel. 301-262-7164.

PAGRINDINIS JAV LB BEND
RUOMENĖS 25 metų sukakties mi
nėjimas įvyko kovo 12 d. Hartforde, 
Conn., "Sonesta” viešbučio salėje. 
Mat, šiame mieste 1952 m. vasario 
14 d. buvo pradėta oficiali LB veik
la įsiregistravimu valdžios įstaigose. 
Registracijos iniciatoriais buvo prel. 
J. Balkūnas, a. a. W. M. Čekanaus
kas, adv. J. Monchunas, A. K. Sau- 
laitis ir dr. P. Vileišis. Minėjimą pra
dėjo JAV LB krašto valdybos vykd. 
vicepirmininkas o r g a n i z aciniams 
reikalams B. Raugas, JAV himną su
giedojo sol. G. Ugianskienė, invoka- 
ciją sukalbėjo vietinės lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Matutis. Lie
tuvos laisvės kankinių atminimas pa
gerbtas trim žvakėm — geltona, ža
lia ir raudona, kurias uždegė LB gar
bės pirm. prel. J. Balkūnas, Ameri
kos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. B. Zdanytė ir nepriklausomy
bės kovų savanoris Pr. špakauskas. 
Paskaitą apie JAV LB praeitį ir jos 
ateities darbus skaitė LB tarybos 
prezidiumo pirm. R. Kudukis. Kon
certinę programą atliko sol. G. 
Ugianskienė, smuikininkė B. Pum- 
polytė ir pianistas S. Cibas. Baigmi
nį žodį tarė dabartinis LB krašto val
dybos pirm. A. Gečys. Po tautos 
himno prasidėjo svečių priėmimas 
su iškilminga vakariene, kurion bu
vo įjungti gausūs sveikinimai.

ARKIV. J. MATULAIČIO, MIC, 
50 metų mirties sukakčiai skirtą 
akademiją St. Petersburge,: Flori
doje, surengė šios vietovės Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos kuopa, 
vadovaujama pirmininkės D. Kamm. 
Išsamią paskaitą apie arkiv. J. Ma
tulaičio, MIC, gyvenimą ir jo veik
lą skaitė prel. J. Balkūnas, gerai jį 
pažinęs. Paskaitininkas prisipažino, 
kad arkiv. J. Matulaitis, MIC, turėjo 
didelės įtakos jo pasirinktam kunigo 
keliui. Prel. M. Krupavičių Lietuvos 
žemės reformai pravesti taipgi įtai
gojo socialinės arkiv. J. Matulaičio, 
MIC, mintys. Minėjimą užbaigė mo
terų oktetas, vadovaujamas E. Rūkš- 
telienės.

A. a. KAZIMIEMAS J. KRUŠINS- 
KAS, bene seniausias Brooklyno, N. 
Y., gyventojas, mirė kovo 21 d., su
laukęs 97 metų amžiaus. Velionis yra 
buvęs Lietuvių Katalikų Federacijos 
sekretoriumi, dalyvavęs kitose orga
nizacijose. Palaidotas kovo 24 d.

PREZ. J. CARTERIS atsiuntė svei
kinimo raštą JAV LB krašto valdy
bai šios organizacijos sidabrinės su
kakties proga. Pabrėždamas didelį 
lietuvių įnašą į JAV gyvenimą, prez. 
J. Carteris pastebi, kad nuopelnai 
tenka ir JAV LB, skatinusiai tokią 
savo narių veiklą. Pasak prez. J. 
Carterio, visiems buvo išryškintas 
nepalaužiamas lietuvių tautos lais
vės siekis. Prez. J. Carteris savo 
užsienio politikoje žada laikytis do
rovės principų, rūpintis pagrindinių 
žmogaus teisių įgyvendinimu, šioje 
kovoje jis žada nesvyruoti ir yra tik
ras, kad jam visada padės lietuviai.

VYTAUTO D. ŠAULIŲ RINKTI
NĖS mergaičių kvartetą Čikagoje 
įsteigė narė A. Latonienė. Kvartetą 
sudaro keturios seserys — Teresė, 
Marytė, Nastutė ir Verutė Bilitavi- 
čiūtės, o joms talkina dainininkas

A. Kivėnas ir akordeonistas P. Ki- 
venas. Kvartetas pirmą pasirodymą 
turėjo Vasario 16 minėjime Rock- 
forde, o Čikagoje dalyvavo VI. Pūt- 
vio minėjime.

ADOLFAS LEJINŠ, Amerikos Lat
vių Tarybos pirmininkas, glaudžiai 
bendradarbiavęs su ALTa, staiga šir
dies priepuoliu mirė kovo 23 d. 
Flushinge, N. Y. Užuojautos telegra
mą šiai latvių organizacijai ir velio
nies šeimai pasiuntė ALTOs pirm, 
dr. K. Bobelis. Velionis palaidotas 
kovo 28 d.
Venecuela

KAZIMIERINES KARAKO LIE
TUVIAI atšventė kun. A. Perkumo 
atnašautomis Mišiomis, skambant 
lietuviškom giesmėm. Porą giesmių 
į Lietuvos globėją šv. Kazimierą su
giedojo ir jaunimas. Pamokslo me
tu buvo perskaitytas vysk. V. Briz- 
gio laiškas, išklausyta juostelėn įra
šyta apybraiža apie šv. Kazimierą. 
Visus dalyvius kun. A. Perkumas pa
kvietė kukliom vaišėm. Čia jie turė
jo progą įsigyti lietuviškos spau
dos ir knygų, gautų iš JAV. Kun. A. 
Perkumas nori išleisti ispanų kalba 
knygelę apie šv. Kazimierą, kad su 
juo galėtų susipažinti ir venecuelie- 
čiai, turintys jo vardo miestelį ir 
šventovę. Talkon jis yra pakvietęs 
diplomatą dr. V. Dambravą.

Brazilija
SAVAITRAŠČIO “MŪSŲ LIETU

VA” leidimą iš jėzuitų perėmė sale
ziečiai. Atsakinguoju šio laikraščio 
redaktorium nuo 1948 m. buvo isto
rijos prof. dr. J. F. Carrato, pakvies
tas prel. P. Ragažinsko, nes Brazi
lijos lietuviams trūko čia gimusio 
žurnalisto. Dabar šias pareigas per
ima Vytautas Bacevičius. Jis yra 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
sekretorius, talkinantis “Palangos” 
skautams, “Rūtelės” ansambliui, da
lyvaujantis krikščioniškų šeimų są
jūdyje.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA

NIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos po
sėdyje Buenos Aires mieste pirm. 
R. Stalioraitis padarė platų prane
šimą apie sėkmingą Vasario 16 šven
tę, susilaukusią net kelių minėjimų. 
Padėkos raštus nutarta pasiųsti Bra
zilijos lietuvių ansamblio “Nemu
nas” vadovui J. Lukoševičiui už daly
vavimą šventėj, Quilmes vysk. J. 
Novakui už pamaldų laikymą ir St. 
Domingo bazilikos klebonui už leidi
mą pasinaudoti šia šventove. Lietu
viai, Argentinoje išgyvenę 50 metų, 
Vasario 16 proga negavo numatytų 
diplomų, nes neparūpino tuo metu 
atostogavusi ministerija. Diplomų 
reikalu rūpinsis R. Stalioraitis, Z. 
Juknevičius ir P. Gudelevičius. At
stovauti lietuviams ukrainiečių ren
giamame poeto T. Ševčenkos minė
jime įgaliotas Z. Juknevičius.

Australija
VIKTORIJOS UNIVERSITETŲ ir 

mokyklų egzaminų valdybos sekr. V. 
R. C. Brown savo bendraraštyje ko
vo 10 d. pabrėžė, kad teisę įvesti 
lietuvių kalbos egzaminus abiturien
tams iškovojo Petras Sungaila, ALB 
atstovas ir kalbų mokytojas, 1972 
m. įteikęs motyvuotą raštą su pa
vyzdiniu egzaminų lapu. Vėliau ši 
teisė buvo gauta ir P. Australijoje. 
P. Sungailos pavyzdžio dėka į egza
minus su užskaitomis yra įtrauktos 
jau ir kitos penkios slavų bei baltie- 
čių kalbos.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI jau 
ruošiasi savo dienoms, kurios šį 
kartą įvyks 1978 m. Sydnėjuje. Ren
gėjų komitetui, kurio branduolį su
daro 1972 m. komiteto nariai, va
dovauja dr. B. Vingilis. Kovo 4 d. 
posėdyje aptarta Lietuvių Dienų ap
imtis, užsakytos salės. Pagrindiniams 
renginiams gauta didžioji Bankstow- 
no salė, talpinanti 1.100 žiūrovų. 
Rengėjų komitetas laukia pasiūly
mų bei patarimų. Komiteto adresas: 
Dr. B. Vingilis, 22 Hilltop Ave., Mt. 
Pritchard, NSW 2170, Australia.

Italija
LIETUVIŲ KALBOS SEMINA

RUI Domodossolos rosminiečių ko
legijoje vadovauja rosminietis vie
nuolis Tėvas T. Ereminas. Semina
ras įvestas Domodossolos mokytojų 
ir Milano universiteto studentų pa
geidavimu, nes lietuvių kalbos kur
sas yra svarbus busimiesiem kalbi
ninkam, kurie domisi kalbotyra. Se
minaras susilaukė 12 lankytojų, ku
rių dalis atvyksta net iš Milano. Lie
tuvis kun. T. Ereminas yra taip su
sigyvenęs su italais, kad jie jį laiko 
savo tautiečiu.

Britanija
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ Man

česteryje surengė LKV Sąjungos 
“Ramovė” skyrius, vadovaujamas 
pirm. K. Murausko, tarusio įvadinį 
žodį. Paskaitą apie Lietuvos globė
ją šv. Kazimierą skaitė A. Jalovec- 
kas, nušviesdamas jo nuopelnus bei 
gyvenimą, primindamas, kad švento
jo aureolę Kazimierui suteikė popie
žius Paulius V 1603 m. Didžiausia 
šv. Kazimierui skirta šventovė esan
ti pastatyta Maltos saloje.

Danija
DAIL. KAZIMIERAS DARGIS va

sario 7 d. mirė vienoje vietovėje 
prie Kopenhagos. Jis yra gimęs Pa
pilėje; š.m. kovo 30 d. būtų šventęs 
amžiaus šešiasdešimtmetį. 1948-56 
m. velionis gyveno Londone, lietu
višku stiliumi gražiai išdekoravo Šv. 
Kazimiero šventovę. Danijoje velio
nies gedi žmona ir du sūnūs.



Toronto tautinių šokių grupė “Atžalynas” Vasario 16 meninėje programoje Toronte ' Nuotr. O. Burzdžiaus

Jieškome savanoriu!
Kam būtų Įdomu nuvažiuoti 

ir pabūti Pietų Amerikoj šią va
sarą? Yra gera proga vienam as
meniui gan pigiai ten nuvažiuo
ti. Tik reikia noro, laiko ir suti
kimo padirbėti.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga j i e š k o jaunuolio-lės, 
kuris arba kuri norėtų padirbėti 
Venecueloje ir Kolumbijoje su 
tų kraštų Jaunimo Sąjungomis. 
Svarbiausia — reikia stovyk
loms vadovo, kuris būtų lanks
tus, nes tų kraštų papročiai, 
veiklos sąlygos, gyvenimo būdas 
skiriasi nuo mūsų šiaurės Ame
rikoje. Kartu tai gera proga 
Amerikos bei Kanados jaunuo
liui praplėsti savo akiračius ir 
gyvenimo patirti.

Reikės dirbti stovyklose. Ve- 
necuela ir Kolumbija jieško 
naujų idėjų stovyklavime. Jau
nuoliai, kurie Š. Amerikoje yra 
dalyvavę stovyklose ir organiza
cijose, ypač jei yra vadovavę, 
tikrai pajėgtų perduoti savo 
idėjas bei sugebėjimus.

Jaunuoli, jei moki dainuoti 
ar akordeonu groti, tautinius šo
kius šokti ar rankdarbių moky
ti, tai dar geriau. Tokio ir jieš- 
kom! Nedelsk ir būtinai mums, 
PLJS, parašyk!

Dar reikėtų tenykščius vaikus 
pamokyti lietuvių kalbos bei pa
dėti suorganizuoti kalbos kur
sus.

Reiktų parašyti kelis straips
nius Į vietinius laikraščius ir 
“Pasaulio Lietuvį”. Tačiau tai 
neturėtų būti sunku, nes bus 
tiek daug Įspūdžių, kad bus 
lengva rašyti.

. Nuvažiavus į kitą pasaulio ga
lą, mes, PLJS, nepaliksim tavęs 
vieno — palaikysim nuolatinį 
ryšį laiškais ir lauksim iš tavęs 
žinių bei aprašymų, kas vyksta. 
Jei ten būnant kils klausimų ar 
reikės darbui medžiagos, para
šyk — bandysim parūpinti. Tai
gi, mes bandysim tau sudaryti 
užnugarį. Be to, vietiniai lietu
viai padės. Rasa Lukoševičiūtė 
iš Montrealio tokiu būdu buvo 
nuskridus į Argentiną praėjusią 
vasarą ir padirbėjo ten du mė
nesius.

Lituanistiniai kursai Vilniuje
Atsakymas į Jono Aušros straipsnį "Tėviškės Žiburiuose"
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Lituanistiniai Vilniaus univer
siteto kursai — verta ar never
ta į juos važiuoti? Tai klausi
mas, kuris per paskutiniuosius 
ketverius metus gan smarkiai 
palietė išeivijos lietuvius. Atro
dė, kad jau aprimo, bet ir vėl 
matome “Tėviškės žiburių” 
puslapiuose straipsnį apie kur
sus. Manasis bus dar vienas ir 
tikriausiai nepaskutinis.

Jono Aušros straipsnis, reikia 
pripažinti, yra vertas perskaity
ti, nes iš visos eilės straipsnių 
šis yra rimčiausiai apgalvotas. 
Bet ir jame yra netikslumų, ku
riuos tik buvusieji kursantai ga
li paaiškinti. Buvusi 1976 metų 
kursuose, manau, kad galiu pa- 

•tikslinti jo mintis.
Jonas Aušra susidarė savo 

nuomonę ir visas statistikas, 
perskaitęs 1976 m. kursų prog
ramą. Išvardinęs dėstytojus ir 
paskaitų bei popiečių temas, jis 
daro išvadą, kad iš 227 valandų 
tik 57 valandos buvo skirtos li
tuanistikai. Tai visai teisinga, 
bet kartu ir netikslu, kai jis ra
šo, kad likusios 170 valandų bu
vo skirtos vien propagandai. 
Atrodo, kad į tas 170 valandų J. 
Aušra sudėjo visas ekskursijas, 
dainavimo valandas ir kitas pa
skaitas apie Lietuvos gamtą, ge
ografiją, jos fauną ir florą, at
skirai jų neminėdamas. Ekskur
sijų buvo daug. Be vienintelio 
J. Aušros paminėto kolchozo, 
aplankėme Kauną, Palangą, 
Anykščius, Trakus, Rumšiškes, 
Druskininkus bei patį Vilnių — 
jo senamiestį, etnografinį muzė- 
jų, meno galeriją. Dalyvavau jo
se ir neradau jokios propagan
dos lankydama Baranausko ir 
Čiurlionio namus, Puntuką su 
Darium ir Girėnu, Trakų pilį, 
Baltijos jūrą. Tai buvo gera pro
ga pamatyti Lietuvą. Per daina
vimo pamokas Vilniaus univer
siteto studentai mus mokė tik 
liaudies dainų, o mes juos ateiti
ninkų ir skautų stovyklose iš
moktųjų.

Galėčiau paminėti daug įvy
kių, kurie, nors nelietė lituanis
tikos, buvo nepropogandiniai. 
Bet negaliu sakyti, kad propo- 
gandos nebuvo. Aiškiai buvo ir 
visados bus, nes, kaip mes visi 
žinome, Vilniaus universitetas 
negali rengti tokių kursų be 
Maskvos sutikimo. Programa tu
ri būti jos patvirtinta. Išskyrus 
paskaitas, visos popietės ir susi
rinkimai, pvz. “Kultūros Baruo
se”, “Gimtajame Krašte”, “už
sienio reikalų ministerijoje” ir 
pan., nebuvo privalomi. Lankė 

kas norėjo ir visados mažas skai
čius. Iš 29 kursantų mažiau kaip 
pusė lankė tas popietes, ir vis 
skirtingi asmenys. Į paskaitas 
turėjome eiti, bet manau, kad 
nė vienas kursantas nepatikėjo, 
ką dėstytojai sakė apie filosofi
ją, religiją ir istoriją. Dauguma 
kursantų buvo daugiąu kaip 21 
metų amžiaus, universitetų stu
dentai ir beveik visi lankę litu
anistines mokyklas Šiaurės 
Amerikoje. Manau, kad studija
vę tikrą Lietuvos istoriją ir gir
dėję apie religinį persekiojimą 
iš tėvų ir išeivijos mokytojų nė 
vienas iš mūsų to nepamiršo. 
Negaliu patikėti, kad per pas
kaitos valandą dėstytojas gali 
pakeisti subrendusio žmogaus 
nuomonę. Be to, daugelis pa
skaitų ir popiečių, kurios buvo 
įrašytos į programą, buvo at
šauktos. Užtat negalima suvesti 
statistikos ir padaryti išvadas 
vien perskaičius programą.

Minima, kad geriausia būtų, 
jeigu išeivijos studentai galėtų 
praleisti 6 savaites Lietuvoje 
be kursų. Savaime aišku, tai bū
tų labai gerai, ir visi mes to no
rėtume, bet visi žinome tai yra 
neįmanoma. Vilniaus kursai lei
džia jaunimui, kas kitaip neįma
noma, pamatyti Lietuvą, pra
leisti daug laiko su giminėm, su
sipažinti su Vilnium ir Lietuvos 
jaunimu.

Man visada ausis rėžia, kai 
girdžiu, kad mes neturime pa

Toronto universitetui 150 metu
Jame studijuoja 250-300 lietuvių

Toronto universitetas buvo 
oficiliai įsteigtas 1827 m. ir pra
džioje pavadintas “King’s Col
lege”. Taigi, šiais metais sueina 
150 metų nuo universiteto įstei
gimo. Klasės neprasidėjo iki 
1843 m. Tais metais universite
tą lankė 26 studentai, jame dės
tė 6 profesoriai. 1849 m. uni
versiteto pavadinimas buvo pa
keistas į “University of Toron
to”. šiandieną Toronto univer
sitetas turi per 46,000 studen
tų, 3,500 dėstytojų ir profeso
rių, per 200 pastatų. Dabar uni
versitetas yra išsiplėtęs į To
ronto vakarus (Erindale Col
lege) ir į rytus (Scarborough 
College). Laikui bėgant, Toron
to universitetas pasidarė įžy
mus dėl įvairių svarbių išradi
mų: pvz. kūdikių maisto “pab- 
lum”, insulino, širdies ligoniam 
gerai žinomo “pacemaker”, 
“electron” mikroskopo ir daug 
kitu.

kankamai proto atskirti tiesą 
nuo melo. Mes esame jūsų iš
auklėti — nejaugi jūs nepasiti
kite savo darbo vaisiais? Juk 
per 6 savaites mes patys galėjo
me pamatyti, kad sovietinis gy
venimas nėra geras. Per propa
gandines paskaitas turėjome 
progos išgirsti, kaip žiauriai iš
kraipyta yra mūsų istorija, ir tu
rėjom progos pateikti klausi
mus dėstytojams. Buvusieji kur
santai žinojo daugiau apie filo
sofiją, negu pats dėstytojas!

Iš Toronto jaunimo jau yra 
11 asmenų, kurie dalyvavo tuo
se kursuose. Kuris iš mūsų yra 
bent truputį paraudęs? Kaiku- 
rie straipsniai, ypač JAV lietu
vių spaudoje, apšaukia kursan
tus ir komunistais, ir net polit- 
rukais. Tai mus labai graudina. 
Galbūt Vilniaus kursai nėra ge
riausi lituanistikoje, bet šiuo 
tarpu jie duoda progos ilgiau 
pabūti Lietuvoje, visą laiką kal
bėti tik lietuviškai ir pajusti lie
tuvišką dvasią, kuri dar nėra 
nei numirus, nei persunkta so
vietine įtaka. Jei reikia ką nors 
smerkti, smerkit tuos tautiečius, 
kurie laiko save komunistais iš
eivijoje, o ne jaunimą. Leiskite 
mums pamatyti mūsų tėvų že
mę, nes be to Lietuva liks 
mums tik pasaka. Jeigu jūs pa
tys nepasitikite, kad jūs mus 
teisingai išauklėjote, kaip gi 
mes galime tęsti jūsų darbą?

Atžala

150 metų sukakties proga pa
ruošta daug įdomių programų 
bei renginių universitete, kurie 
tęsis iki šių metų galo. Numa
tyta daug paskaitų, televizijos 
programų, parodų (meninių ir 
kultūrinių), vaidinimų, koncer
tų ir t.t.

Toronto universitete studi
juoja nemažai lietuvių. Tikslus 
skaičius nėra žinomas, bet To
ronto Universiteto Lietuvių 
Studentų Klube (TULSK) yra 
sąrašas 250 žinomų lietuvių stu
dentų. (Tikriausiai jų yra dau
giau). Nors ir yra 250 žinomų 
lietuvių studentų, tačiau labai 
nedaug yra tokių, kurie akty
viai dalyvauja lietuvių studentų 
veikloje.

Informacijų apie programas, 
skirtas Universiteto 150 metų 
supkakčiai, galima gauti pa
skambinus šituo numeriu: (416) 
978-5000. Neris Žulytė

Tiesa, kainos! Kelionei lėktu
vu pinigus iš Amerikos arba Ka
nados į Venezuelą ir Kolumbiją 
mesparūpinsim. Vietinėm kelio
nėm, maistu, suvenyrais ir t. t. 
pats turėsi pasirūpinti.

Venezuelos ir Kolumbijos lie
tuviai priims tave pas save gy
venti tarp stovyklų ir, tikimės, 
aprodys miestus. Taigi iš tikrų
jų nesusidarytų perdidelės išlai
dos. Bus daug pigiau tuo būdu 
nuvažiuoti, negu keliauti kaipo 
turistui. Galėsi geriau viską pa
matyti, negu per grupines išvy
kas, per kurias rodo tik nustaty
tas vietas.

Laikas: Kolumbijos stovykla 
— nuo birželio 15 iki liepos 15 
d., Venezuelos stovykla — nuo 
liepos 25 iki rugpjūčio 22 d.

Jei galėtum ilgiau pasilikti, 
tai dar geriau. Jei negali pilnai 
tuo laiku pasilikti, tai parašyk 
mums datas, kada būsi laisvas.

Taigi, jei nori pamatyti Ve- 
necuelą ir Kolumbiją, turi lai
ko, noro, esi vadovavęs stovyk
lose arba organizacijose, nori 
padirbėti kitame krašte ir susi
pažinti su kitų kraštų lietuvišku 
jaunimu, — parašyk mums iki š. 
ir birželio 22 d. ir atsiųsk 
mums trumpą savo gyvenimo 
aprašymą. Mes įvertinsim pra
šymus ir pranešim, kas išrink
tas, iki gegužės 1 d. Rašykite se
kančiu adresu: Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, 1573 Blo
or St. West, Toronto, Ont. M6P 
1A6, Canada.

Dainora Juozapavičiūtė, 
ryšių vicepirmininkė

“Rūtelės” šokėjas D. Saldys laiko 
Brazilijos vėliavą, laukdamas proce
sijos į šv. Juozapo lietuvių šventovę 
Vasario 16 pamaldoms Sao Paulo 
mieste Nuotr. A. Saulaičio

Jaunimo tarybos rinkimai
Šį pavasarį bus Kanados Lie

tuvių Jaunimo S-gos tarybos rin
kimai su KLB tarybos rinki
mais. Kas treji metai įvairių vie
tovių jaunimas renka iš savo 
tarpo asmenis, kurie atstovauja 
jo noram Lietuvių Jaunimo Są
jungoje. Rinkimai šiemet bus 
gegužės 15 dieną. Gali kandida
tuoti jaunimas 16 — 30 metų 
amžiaus.

Registracija kandidatams 
baigiasi balandžio 17 d. Regis
tracijos blankai yra išsiųsti su 
KLJ S žiniaraščiais dabarti
niams tarybos nariams ir vieto
vių bendruomenių pirminin
kams. Užpildyti registracijos 
blankai turi būti grąžinami vie
tovių rinkiminėm komisijom, 
kurios persiųs sąjungos valdy
bai. Pastaroji sudarys specialų 
sąrašą ir nusiųs atgal į vietoves.

KLJS valdyba peržiūrėjo ta
rybos narių sudėtį ir sudarė 
naują. Ji stebėjo jaunimo veik
lą įvairiose vietovėse. Pavyz
džiui, žinome, kad yra lietuvių 
jaunimo Kanados vakaruose, 
bet nėra kas pradėtų veiklą su 
jais. Žinome, kad jie nori veik
los, todėl, kaip parodyta žemiau, 
Kanados vakarams numatyti ke
turi nariai taryboje. Jaunimo 
stovykla vakaruose šią vasarą,
tikimės, padės jiems nustatyti
veiklos gaires.

buvo bus
Vancouver 0 1
Edmonton 0 1
Calgary 0 2
Winnipeg 1 1
Sault Ste Marie 1 1
Sudbury 2 1
Thunder Bay 0 1
Windsor 1 1
London 3 3
Rodney 1 1
Delhi 2 1
Toronto 14 8
Montreal 3 4
Ottawa 1 1
Hamilton 2 4
St. Catharines 1 1

Iš viso 32 32
Gali kandidatuoti kiekvienas 

lietuvių jaunuolis-ė. Nėra būti
na, kad mokėtų lietuviškai ra
šyti (nors pageidaujama). Jis tu
rėtų suprasti rašytinę ir žodinę 
lietuvių kalbą (visi žiniaraščiai, 
suvažiavimai ir visi kiti reikalai 
tvarkomi lietuvių kalba). Jau
nimas, norintis kandidatuoti, 
turi rimtai pagalvoti apie jo bū
rimas pareigas. Jis turi ryžtis 
dalyvauti jaunimo veikloje savo 
vietovėje, skatinti kitų veiklą. 
Atstovas, bendradarbiaudamas 
su tuo jaunimu, patirs jų nuo
mones, nuotaikas ir galės jiems 
tinkamai atstovauti sąjungos su
važiavimuose ir parengimuose.

Valdyba nepageidauja, kad 
jaunimas kandidatuotų, jieško- 
damas tik garbės ir “good ti
me”. KLJS valdybai yra svarbu, 
kad būtų narių, pasiryžusių tal
kinti projektuose ir palaikyti 
stiprius ryšius. Pavyzdžiui, pra-

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

ATOSTOGOS
pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine

Pranciškonai maloniai kviečia 
visus lietuvius atostogauti jų 
vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine.

Sezonas prasideda liepos 2 ir 
baigiasi rugsėjo 5. Nuo liepos 
2 iki 16 ir nuo rugpjūčio 21 iki 
rugsėjo 5 nuo kambarių duoda
ma 20% nuolaida. Prašoma re
gistruotis iš anksto.

Informacijai adresas: Vasar
vietės vedėjas, Franciscan Mo
nastery, Kennebunkport, Maine 
04046, USA. Tel. 207-967-2011.

Sklb.

ėjusiame jaunimo suvažiavime 
Windsore dalyvavo labai mažai 
tarybos narių, nors tai buvo il
gas savaitgalis. Ar jiems nusibo
do dalyvauti jaunimo veikloje, 
ar nebenorėjo atstovauti savo 
apylinkės jaunimui? Mes neži
nome, nes valdybai nėra pra
nešta, ar tie tarybos nariai pa
sitraukė, ar ne.

Šaukiame jaunimą į veiklą! 
Tai neužima daug laiko. Prašo

Jaunimo lietuvių kalbos metai
M, STONYS

Jau net pamirštame nustebti, 
kad Dainavos stovyklavietėje, 
suvažiavimuose ir kituose susi
būrimuose jaunuoliai kalba tar
pusavyje angliškai. Vyresniam 
juos užklausus, atsako lietuviš
kai ir kalba gana gerai. Tik re
tam liežuvis “mezgliojasi”. Kai 
paklausi, kodėl nekalba lietu
viškai, visi, kaip susitarę, atsa
ko: “Mes taip esame įpratę”. 
Žinoma, įprotis blogas, todėl 
reikėtų su juo kovoti ir pamažu 
jį slopinti. Deja, niekas nedrįsta 
pirmasis mesti pirštinę ir pra
dėti kovą. Net jaunimo organi
zacijų vadai, apsipratę su tuo 
angliškai kalbėjimo įpročiu, ne- 
bereaguoja, nutyli ir numoja 
ranka, lyg norėdami pasakyti, 
kad prieš vėją nedera pūsti.

Ar tikrai neapsimoka prieš tą 
jaunųjų vėją pūsti? Skautai pir
mieji pasakė, kad reikia pūsti. 
Štai neseniai lietuvių skautų są
jungos tarybos pirmininkė, ta
rybos nariams vienbalsiai pri
tarus, šiuos metus paskelbė lie
tuvių kalbos metais. Ji sakė: 
“Skaitykite turtingą mūsų gro
žinę literatūrą, domėkitės didin
ga Lietuvos praeitimi, pagal mū
sų himno žodžius — semkitės 
stiprybės iš praeities. Įveskite 
sueigose lietuviškų knygų skai
tymą, organizuokite lietuviškų 
veikalų vaidinimus, draminkite 
prozos ištraukas, dainuokite lie
tuviškas dainas, minkite mįsles, 
pasakokite mūsų pasakas. Visa 
tai padės lietuvių kalbą išmokti 
ir ją išlaikyti. Prisiminkite 
spaudos draudimo metus, knyg
nešius, kurie net savo gyvybę 
aukojo už lietuvišką raštą, lie
tuviškai spausdintą žodį. Prisi
minusios okupuotą Lietuvą, įsi
sąmoninkime, jog tenai ir dabar 
vyksta spaudos draudimas. Da
bar Lietuvoje nėra laisvo žodžio, 
kiekvieną rašantį brauko cen
zūra, o plačiau pasisakiusį bau
džia net kalėjimu. Esame laisva
jame krašte, kuriame išleista 
daug lietuviškų knygų, kurias 
tereikia paimti į rankas ir skai
tyti”.

Taip kalbėjo vyresnioji skau
tė savo sesėms skautėms. Ne
abejojama, jog tą patį darys ir 
•broliai skautai, paskelbdami ka
rą tam blogam jaunimo papro
čiui.

Lietuvių skautų sąjunga — 
didelė ir drausminga jaunimo 
organizacija. Ji savo spaudoje 

Skautų vyčių kandidatų iškyloje prie Sao Paulo, Brazilijoje, užkandžiauja 
“Palangos” nariai Robertas Saldys ir Edvardas Greičius Nuotr. A. Saulaičio

me neminėti mokslo kaip prie
žasties, kliudančios atstovauti 
jūsų vietovės jaunimui. Dau
gelis mūsų studijuojame, kaiku- 
rie gana sunkius mokslus, kurie 
pareikalauja daug laiko. Krei
piamės į Jus, kviesdami pagel
bėti mums, KLJS, sustiprinti 
jaunimo veiklą Kanadoje. Veik
la priklausys nuo to, kiek ener
gijos esate pasiruošę įdėti!

KLJS valdyba

paskelbė šiuos metus lietuvių 
kalbos metais. Bet dauguma lie
tuviškų laikraščių apie tuos lie
tuvių kalbos metus nieko nera
šė, to gan opaus klausimo ne
komentavo, lyg jo nebūtų. Tyli 
ir kitos mūsų jaunimo organi
zacijos, lyg tai būtų tik vienų 
skautų problema, lyg jų nelies
tų. O turėtų ta problema susido
mėti ir Ateitininkų Sąjunga, ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga, ir jaunieji vyčiai, ir Lie
tuvių Studentų Sąjunga. Visas 
organizuotas lietuvių jaunimas 
turėtų suprasti tų lietuvių kal
bos metų reikšmę, prisidėti prie 
skautų pasiryžimo ir paskirti 
šiuos metus savo lietuvių kalbai 
gerinti, papildyti, tobulinti, kad 
ji pasidarytų lankstesnė ir leng
vesnė, kad į lietuvį visada pra
kalbėtume lietuviškai. Juk tik
rai turėtų būti gėda lietuviui su 
lietuviu kalbėtis svetima kalba.

Linkėtina, kad šie lietuvių 
kalbos metai būtų našūs ne tik 
skautams, bet ir visam lietuvių 
jaunimui. Linkėtina, kad mūsų 
jaunimas suprastų, susidomėtų 
ir pasiryžtų daugiau išmokti lie
tuvių kalbos. Linkėtina, kad 
įprotis tarpusavyje kalbėtis ang
liškai būtų atmestas ir pasmerk
tas kaip žalingas lietuviškumui 
ir lietuvio asmeniui. Linkėtina, 
kad lietuvis su lietuviu visur ir 
visada kalbėtų savo lietuvių kal
ba.

Vida Kuprevičiūtė pranešinėja “Vo
lungės” dainininkių koncerto pro
grama. Otavoje Nuotr. L. Giriūno
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Ketvirtasis lietuvių teatru festivalis
Pasikalbėjimas su KLB kultūros komisijos pirmininke režisore Elena Kudabiene

A. PETRAITIENĖ
Spaudoje jau buvo žinučių 

apie IV-tąjį teatrų festivali. At
rodo, kad iki šiol lietuviškose 
išeivijos kolonijose visas dėme
sys buvo nukreiptas i dainų ir 
šokių grupes, o teatru rūpinosi 
tik nedidelis būrelis entuziastų. 
Teatras buvo lyg “pamotės vai
kas’’. Teatrų festivaliai yra ne
kasdieninis kultūrinis įvykis, 
pareikalaująs daug darbo tiek 
iš teatrų, tiek iš rengėjų. Norė
dama gauti daugiau informaci
jų apie būsimą festivalį, patei
kiau E. Kudabienei keletą klau
simų, į kuriuos ji mielai atsakė.

— Koks yra festivalio tikslas 
ir ko iš šio festivalio tikitės?

— Kokios reikšmės turi dai
nų ir šokių šventės, įvairūs su
važiavimai, kongresai ir t.t.? Vi
sų pirma — susiburti. Mūsų 
tauta yra išblaškyta. Mes nu
teistame vienas nuo kito, o to
kie suvažiavimai mus suartina. 
Kitas tikslas — parodyti, kad 
mes esame gyvi, kad dirbame. 
Kartais suvažiavimuose kalba
ma ir kalbama, bet nieko nepa
daroma. Festivalyje teatrai pa
sirodys su savo darbais, šis ren
ginys kalbės apie mūsų mėgėjų 
teatro gyvybę, parodys, kad mė
gėjų teatrai gali rikiuotis į tą 
pačią plotmę, kaip ir mūsų dai
nos ir šokiai. Lietuviškas žodis, 
sakomas nuo scenos, turi būti 
jeigu ne pirmoje, tai bent ly
giagretėje plotmėje.

— Kas rengia festivali?
— Festivalį rengia KLB kraš

to valdybos kultūros komisija, 
kuriai pirmininkauju. Į kultū
ros komisiją įeina Ada Petrai- 
tienė, Gertruda Repčienė ir 
Antanas Mingėla. Festivalio tal
kon yra pakviesti: L. Ranosz ir 
A. Jucienė — koordinatorės, 
kun. J. Staškus — leidinio re
daktorius, A. Juozapavičius ir 
J. Ignaitis — bilietų platinimui 
bei jų kontrolei, dail. D. Kuo
lienė — plakatams ir leidinio 
viršeliui, I. Kairienė — žyme
nims, K. Mikšys — rūpintis žy
menų vakaru, M. Kalvaitienė
— aktoriams globoti, šis sąra
šas gali dar būti papildytas. 
Festivalį globoja Kanados Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
J. R. Simanavičius.

— Kaip vyksta paruošiamieji 
teatrų festivalio darbai?

— Pradėta dirbti prieš me
tus. Salės išnuomotos, teatrai 
informuojami, spaudoje pa
skelbtos datos, leidinėlio pa
ruošimas baigiamas. Režisoriai 
sparčiai ruošiasi artėjančiam 
festivaliui, kuris įvyks š.m. ge
gužės 20, 21, 22, 27, 28 ir 29 
dienomis Toronte.

— Kurie teatrai atvažiuoja ir 
ką atveža?

— JAV-se ir Kanadoje yra 
užregistruota 15 teatrų. Vi
siems buvo išsiųsti pakvietimai, 
bet atsiliepė tik 5. Pirmame 
festivalyje dalyvavo 6 teatrai, 
Il-me — 4, III-me 3, o IV-tame
— 5. Taigi skaičius auga. Iš 
Los Angeles atvažiuoja Dail
ios Mackialienės vadovaujamas 
sambūris ir atveža Birutės Pū- 
kelevičiūtės dramą “Palikimas” 
(veikalas laimėjo dramos kon
kurse premiją). Iš Čikagos at
vyksta Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės teatras, vadovaujamas 
Juozo Petrausko, su Anatoli
jaus Kairio komedija “Didysis 
Penktadienis”. Pirmą kartą fes
tivalyje dalyvaus Cicero jauni
mo vaidintojų būrelis, vadovau
jamas Kvirino Runimo. Jie vai
dins veikalą “Laisvės kaina”. 
Taip pat pirmą kartą festivaly
je pasirodys Toronto “Aitva
ras” su Stasio Pilkos 3 v; kome
dija “žemės rojus”. Dalyvaus 
ir Hamiltono “Aukuras”, kuris 
dalyvavo visuose trijuose dra
mos festivaliuose, su Balio 
Sruogos lyrine drama “Pavasa
rio giesmė”. Taigi, veikalai la
bai įvairūs. Bus įdomu juos vi
sus pamatyti.

— Festivaliuose būdavo ski
riami žymenys. Viename buvo 
išskirti aktoriai, kitame — gru
pės. Įdomu kaip bus šj kartą: 
kokie bus žymenys ir kaip jie 
bus skiriami?

— Šiame festivalyje bus ski
riami šeši žymenys. Vienas — 
už geriausiai atliktą veikalą, ki
tas — už geriausią apipavidali
nimą (“visual presentation”), 
kurin Įeina dekoracijos, apran
ga, estetinis spalvingumas. Du 
žymenys bus skiriami pagrindi
niam aktoriui ir aktorei (iš visų 
penkių teatrų, ne iš kiekvieno). 
Taip pat du žymenys teks antra

eilio vaidmens aktoriui ir akto
rei. Norėčiau pažymėti, kad 
vertiname kiekvieną teatrą ir 
kiekvieną aktorių. Jiems bus 
padėkota, o režisoriams ir ad
ministratoriams turėsime prisi
minimui po mažą dovanėlę. Kas 
spręs? Bus vertintojų komisija. 
Nei režisorius, nei autorius, ku
ris dalyvauja festivalyje, negali 
būti toje komisijoje. Komisijos 
sudėtis bus paskelbta per festi
valio atidarymą.

— Spaudoje buvo pranešimas 
apie festivali ir prašymas aukų. 
Ar daug kas atsiliepė ir ar turi
te rėmėjų, paaukojusių stam
besnes sumas?

— Kaip ir visuomet, kai pra
dedi darbą, susiduri su pinigi
niais reikalais, kurie paprastai 
eina labai lėtai. Į mūsų prašy
mus gražiai atsiliepė Hamiltono 
“Talka”, Toronto “Parama”, B. 
Kronas ir kiti. Ruošiamame lei
dinėlyje reklamų nebus, bet vi
sų aukotojų pavardės bus pa
skelbtos. Dar nevėlu. Ir nebū
dami turtuoliais galėtumėm visi 
šį svarbų darbą paremti. Išlai
dų bus nemažai. Kainuos teatrų 
atvažiavimas, salių nuomos, lei
dinėlio atspausdinimas ir kt.

— Kodėl į dramos festivalio 
programą įtraukti šokiai?

— Sudaryti šiek tiek lėšų fes
tivaliui ir duoti progą jaunimui 
susitikti. Programą-šiupinį at
liks jaunieji “Aukuro” ir “Ait
varo” aktoriai. Šokiams gros 
Londono jaunimo orkestras 
“Atspindžiai”. Bus linksma ir 
naudinga.

—■ Koks bus tasai žymenų va
karas?

— Tai bus festivalio apvaini
kavimas. Pradžioje — oficialio
ji dalis, keletas pasveikinimų, 
vertintojų komisijos sprendi
mas. Be to, kiekvienas teatras 
pasirodys su 10 minučių progra
ma, pasirinkta savo nuožiūra. 
Bus šilta vakarienė, aktorių su
sipažinimas, diskusijos apie šio 
festivalio klaidas, kaip jas pa
taisyti, kad V-tame festivalyje 
nepasikartotų. Susitiks visi re
žisoriai ir nuspręs kur rengti 
V-tąjį festivalį. Kviečiami visi 
ir prašomi vietas iš anksto užsi
sakyti. Norėtumėm, kad nebūtų 
tuščių kėdžių. Kainos bus pa
skelbtos vėliau.

— Koks, Jūsų nuomone, da
bartinis išeivijos teatrų lygis?

— Kiekviena grupė yra da
vusi pasigėrėtinai gerų pasta
tymų, bet išeivijos teatrų lygis 
niekada nebuvo profesijonali- 
nis. Sekdama kitų teatrų pa
statymus, stebėjausi ir gėrėjau
si kaikurių aktorių talentais. Iš
eivijos teatrai davė tikrai daug 
gerų aktorių. Taip pat ir “Au
kure” buvo ir yra daug talenti- 
gų žmonių. Ir kaip gaila, kad 
neturime geros dramos mokyk
los su gerais mokytojais ir re- 
žisoriais, kur tie talentai galėtų 
augti. Aš manau, kiekvienas re
žisorius sutiks, kad buvo pasta
tymų, kuriuos norėtų grąžinti 
ir pataisyti arba net visai pa
miršti. Atrodo, didelę pasiseki
mo dalį nulemia parinktas vei
kalas.

Ne su kiekvienu pastatymu 
vienetas progresuoja. Teatro 
vienetų kelias nebūna ištisinis. 
Kliudo mėgėjų teatro sąlygos: 
darbas pamainomis, darbo die
nos ir tai, kad kolektyvo sudė
tis keičiasi. Taigi, siekti tobu
lybės — išugdyti augštą lygį — 
labai sunku. Be to, kritika daž
nai būna priekabi ir sugadina 
nuotaiką. Iš kritikos galima pa
simokyti, jeigu ji teisinga.

— Jūs esate KLB kultūros 
komisijos pirmininkė ir kartu 
vadovaujate “Aukurui”. Kaip 
suderinate tas pareigas?

— Kai ką nors pradedi, atro
do, daug ką padarysi, bet prak
tika rodo, kad nevisai taip yra. 
Aš juk sutikau būti kultūros 
komisijoje, nes tikėjausi, kad 
galėsiu būti naudinga kultūri
nėje srityje. Buvo surengtas 
kultūros darbuotojų suvažiavi
mas Toronte 1975 m., jaunųjų 
talentų varžybos ir koncertas 
1976 m. Dabar rengiamas teat
rų festivalis. Man būtų malonu 
dirbti kultūros srityje, jeigu 
matyčiau, kad galiu pagerinti 
kultūrinę veiklą, kaip pvz. kas
met suorganizuoti jaunųjų ta
lentų festivalius, mažose kolo
nijose suorganizuoti dramos ir 
literatūros būrelius, bendrauti 
ir, reikalui esant, padėti meni
niams vienetams. Tas trumpas 
laikotarpis parodė, kad tos idė
jos neįvykdomos. Žmonės, ku
rie dirba, dirbs. Jiems diktuo
ti, jų raginti nereikia. Jeigu 

jie dirba, tik stebėk ir džiau
kis. Didžiuojuosi tais garsiai
siais vienetais, kurie visur kvie
čiami. Gaila, kad mažesnėse 
kolonijose, kur buvo puikūs an
sambliai, atšalo, kaikur iširo, 
nes mažai tebuvo kviečiami pa
sirodymams.

“Aukuras” dėl mano darbo 
kultūros komisijoje nėra nu
kentėjęs. čia man padeda “Au
kuro” valdyba, taip pat ir ak
toriai. Visi stengiamės ir dir
bame.

— Ko pageidaujate iš visuo
menės?

— Kviečiu visus atvykti į šį 
festivalį, kurį rengia jūsų iš
rinktoji KLB krašto valdyba. O 
bendruomenė esate Jūs patys. 
Palaikykime lietuviškos dramos 
gyvybę šiuo festivaliu, kuris 
pirmą kartą įvyks Kanadoje. 
Per spaudą ir klojiminius teat
rus pradėjo reikštis mūsų tau
tinis atgimimas. Dabar, kai nu
tautėjimas vyksta jaučiamai, 
neužmirškime teatro svarbos. 
Liūdnai skamba girdimi saki
niai: “negeras laikas”, “reikia 
važiuoti Į vasarvietę” ir pan. 
Teatrų festivalis tai reta žodžio 
šventė, o saulė švies dar visą 
vasarą. Perskaitytas žodis kar
tais nepajėgia tiek pasakyti, 
kiek išgirstas scenoje. Jūsų ran
kose išeivijos teatro gyvybė. 
Jeigu nebus žiūrovų, teatras iš
nyks. Aš kreipiuosi ne tik į To
ronto ir Hamiltono visuomenę,

Aktorė ir režisorė Elena Kudabienė, KLB kultūrps komisijos pirmininkė, 
šiuo metu vadovaujanti penktojo lietuvių teatrų festivalio ruošos darbams

Ekskursijos 
i Lietuvą 

1977m.
Vienos savaitės ekskursijose —
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuje su 1 dienos išvyka į Kauną 
ir 1 naktis Maskvoje

Rugsėjo 18 - rugsėjo 26   5858
Spalio 9 - spalio 17   5826
Dviejų savaičių ekskursijose i Lietuva, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su vienos dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Londone.

Birželio 26 - liepos 10 .......  51,253
Liepos 17 - liepos 31  .....  51,253
Dviejų savaičių ekskursijose Į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su 1 dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje.

Birželio 8 - birželio 22 .........  51,276
Skrydžiai — iš Bostono, Niujorko ir Montrealio “Pan American World 
Airways” ir “IATA”.
Tolimesniu informacijų apie mūsų ekskursijas į Lietuvą teiraukitės
Algirdas Mitkus
BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168, USA 

bet ir kitų vietovių. Mes vieni 
kitiems esame reikalingi. Aš 
neabejoju, kad visi penki vie
netai dirba ir stengiasi pasiro
dyti kuo geriausiai. Ateikite, 
tikrai nenusivilsite.

Taip pat prašau paremti au
komis. Aukas siųskite Antanui 
Mingėlai, 183 Napier St., Ha
milton, Ont. L8R 1S6, Canada.

Padėkojau E. Kudabienei už 
pasikalbėjimą. Kažin ar yra kas 
nors Kanadoje, kas galėtų lenk
tyniauti su ja energija ir gabu
mais. Sėkmės jai! Ji yra psiry- 
žusi išvežti teatrų festivalio ve
žimą. Mes turėtumėm jos pa
stangas įvertinti ir padėti. Teat
rų festivaliai yra akstinas lietu
viškiems teatro vienetams ir pa
čiai visuomenei. Jeigu dėl tuš
čių kėdžių salėse nebeturėtume 
lietuviško teatro, kalti būtume 
mes patys. Be to, nepamirški
me, kad šis festivalis bus pirmą 
kartą Kanadoje. Turėsime retą 
progą pamatyti Los Angeles, 
Čikagos, Cicero, Toronto ir Ha
miltono aktorius. Iki pasimaty
mo gegužės mėnesį Toronte!

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės 
vaikai stoja vienas prieš kitą.

VYSK. K. PALTAROKAS

Tel. (617)969-1190 
arba 

1-800-223-7420
(prašyti kalbėti su "Pat")

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Montrealio skyriaus, įsteigto 1952 m., pirmoji valdyba. Pirmoje 
eilėje iš kairės: pirm. E. Nąvikėnienė, dvasios vadas ir steigėjas kun. K. Pečkys, SJ, vicepirm. O. Motuzienė; 
antroje eilėje: sekr. G. Rudinskienė, narė V. Piešinienė, ižd. A. Mališkienė

Sidabrinė moterų veiklos sukaktis
Montrealyje gyvenančios lie

tuvės moterys, a.a. kun. Kazi
miero Pečkio, SJ, padrąsintos, 
suskato organizuotis į Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos Montrealio skyrių. 1952 
m. kovo 23 d. buvo sušauktas 
steigiamasis susirinkimas, ir 
nuo šios datos draugija aktyviai 
reiškiasi visuomeniniame Mont
realio lietuvių gyvenime.

Tais pačiais metais, steigiant 
Lietuvių Bendruomenę Mont
realyje, katalikės moterys jau 
turėjo savo atstovę besiorgani
zuojančioje bendruomenėje. Vė
liau jos įsteigė šalpos komitetą, 
ruošė parengimus, gegužines, 
įvairiomis temomis paskaitas ir 
koncertus. Iš gauto pelno buvo 
remiama besikurianti naujoji 
Aušros Vartų parapija, siunčia
mi į Vokietiją siuntiniai ir au
kojama kitiems lietuviškiems 
tikslams.

1955 m. kovo mėn. montrea- 
lietės pirmosios įsigijo skyriaus 
vėliavą, kuri buvo pašventinta 
visuotiniame Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos su
važiavime Montrealyje. šiame 
suvažiavime buvo nuspręsta at
gaivinti “Moters” žurnalą.

Montrealio skyrius, per eilę 
metų besidarbuodamas, iš savo 
kuklių pajamų paaukojo Auš
ros Vartų parapijai $3,000. Be 
to, jų pastangomis buvo įreng
tas šv. Marijos altorius. Nema
žiau buvo duosnios ir kitiems 
lietuviškiems reikalams — pa
aukojo $4,000.

Paskutiniais trejais metais 
Montrealio katalikės moterys 
pasižymėjo savo rengiamu Ve
lykų stalu, kuris sutraukdavo 
ir daugelį svetimtaučių, kurie 
grožėdavosi ir gardžiuodavosi 
mūsų moterų puošniai dekoruo

A.a. VANDA STRODOMSKYTĖ
Velionė gimė 1943 m. spalio 1 d. 

Lietuvoje. Mirė pačioje savo jaunys
tėje — 1975 m. balandžio 2 d. Palai
dota balandžio 5 d. Delhi katalikų 
kapinėse.

A. a. Vanda, būdama krikščioniško 
nusiteikimo, buvo linkusi visur padė
ti artimui. Todėl ir savo profesiją 
buvo pasirinkusi gailestingosios se
sers. Baigusi augštesnįjį gailestin
gųjų seserų kursą, dirbo Hamiltono 
Šv. Juozapo ligoninėje iki pat mir
ties.

Velionė buvo vienintelė dukra ir 
viltis senatvėje jos tėvams Juliui ir 
Onai Strodomskiams, kurie ją labai 
mylėjo, leido Į mokslą ir rūpinosi 
jos ateitimi.

š. m. balandžio 2 d. suėjo dveji 
metai nuo velionės mirties. Tą dieną 
Vandos tėvai ir didelis būrys artimų
jų dalyvavo šv. Kazimiero šventovė
je gedulingose Mišiose, kurias atna
šavo ir prasmingą pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Gutauskas. Po Mišių visi 
dalyviai p.p. Strodomskių buvo pa
kviesti į “Golden Leaf” restoraną 
pusryčių, o vakare į jų namus vaka
rienės. Dalyvavo ir kun. dr. J. Gu
tauskas, sukalbėdamas atitinkamas 
maldas.

STEPAS JAKUBICKAS
\ 

tais kepiniais.
Per tuos 25 veiklos metus 

Montrealio skyrius stengėsi iš
laikyti ir ugdyti lietuviškas tra
dicijas visuomenėje bei jauni
mo tarpe ir remti tuos, kurie 
paramos labiausiai reikalingi. 
Montrealio skyrius yra viena 
aktyviųjų organizacijų, kuri sa
vo veikla prisideda prie Mont
realio lietuvių kultūrinio gyve
nimo.

Montrealio katalikės mote
rys, švęsdamos savo 25 metų 
veiklos sukaktį, pasiryžo dar 
vienam kultūriniam užmojui —

Vokietija stebi įvykius Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pareiškė, kad vyskupo asmuo val
džiai nepriimtinas ir apie jo su
grąžinimą į pareigas nesą kal
bos. Klausiamas, kuo vyskupas 
valdžiai nusikaltęs, Tumėnas at
sakęs: “To aš jums pasakyti ne
galiu”. Kai kunigai ir toliau tą 
klausimą kėlė, įgaliotinis susi
nervinęs išsitarė: “Vyskupas, 
valdydamas vyskupiją, žiūrėjo 
tik Bažnyčios kanonų, į valdžios 
įsakymus visiškai nekreipė dė
mesio. Sovietinė valdžia negali 
leisti, kad Bažnyčia būtų tarsi 
valstybė valstybėje”.

Kitas jautrus pokalbių daly
kas buvo tikybos mokymas. Tu
mėnas tuo reikalu aiškino: “Re
ligijos piliečiai gali mokytis pri
vačiai. Vaikus gali namuose mo
kyti tėvai, vyresnieji broliai ar 
seserys, ar kas kitas.”

Pogrindžio spauda
Tiek iš vokiečių katalikų laik

raščio pranešimų. Baigiant verta 
priminti, kad “KLB Kronikos” 
naujausias numeris Vakaruose, 
iš eilės 24-tas, pateikia naujų 

Pavasarinis “Manyland Books” 
leidinių išpardavimas 

(nuo kovo 25 iki balandžio 25)
GROŽINĖ LITERATŪRA

Aloyzas Baronas, THE THIRD WOMAN (romanas) $5.— dabar $2.50
Jurgis Gliaudą, SONATA OF ICARUS (apie M. K. Čiurlionį) $5.— 

dabar $2.50
Vincas Krėvė, THE TEMPTATION $3.— dabar $2.—
Ignas šeinius, REJUVENATION OF SIEGFRIED IMMERSELBE 

(romanas, kuriame išjuokiamas vokiškas rasizmas, išspausdin
tas Hitlerio galybės metais) $5.— dabar S2.—

Ignas šeinius, ORDEAL OF ASSAD PASHA (linksmi Miss America 
nuotykiai) $2.— dabar $1.—

Mykolas Vaitkus, THE DELUGE (apie biblinį tvaną) $3.95 dabar $1.50
Ant. Vaičiulaitis, NOON AT A COUNTRY INN (novelės) $3.95 da

bar $2.—
Vaižgantas, SIN AT EASTER (apysakos) $5.95 dabar $3.—
Vincas Krėvė, HERDSMAN AND THE LINDEN TREE (apysakos) 

$3.95 dabar $2.—
Vincas Kudirka, MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE (apysakos 

ir Varpas) $2.— dabar $1.—
Decker & Angoff, MODERN STORIES FROM MANY LANDS (bal- 

tiečių kūryba taip pat reprezentuojama) $7.95 dabar $5.—
Stepas Zobarskas, YOUNG LOVE & OTHER INFIDELITIES (nove

lės) $4.95 dabar $2.50
Stepas Zobarskas, BOBY WISHINGMORE (apysaka vaikams) $1.95 

dabar $1.—
Alg. Landsbergis, FIVE POSTS IN A MARKET PLACE (drama apie 

partizanus) $4.— dabar $2.50
Marija Saulaitis, AND YOU (eilėraščiai) $2.95 dabar $1.—

Danguolė Sealey, RECOLLECTIONS OF A CHILDHOOD (eilės) $4.— 
dabar $1.—

Danguolė Sealey, REGIONS OF NO ADMITTANCE (eilės) $4.— 
dabar $1.—

ISTORIJA, ATSIMINIMAI IR KITOS KNYGOS
J. Daumantas, FIGHTERS FOR FREEDOM (išgarsėjusi vieno iš 

partizanų vadų knyga) $9.95 dabar S3.—
Stasys Yla, A PRIEST IN STUTTHOF (lietuviai nacių kone, stovyk

loje) $7.95 dabar S4.—
Dr. A. Gerutis, ed., LITHUANIA: 700 YEARS (4-ji laida) $12.— 

dabar $10.—
Jurgis Gliaudą, SIMAS (istorija apie jūrininką Simą Kudirką) $5.— 

dabar $2.50
Neužmirškite pridėti 40 centų už pirmąją knygą ir po 20 centų už 

sekančias knygas pašto ir persiuntimo išlaidoms padengti.
Čekius ir perlaidas siųskit šiuo adresu: 

MANYLAND BOOKS, INC. 
84-39 90th Street 

Woodhaven, N.Y. 11421, USA

pakvietė iš Klevelando “Gran
dinėlės” ansamblį, kuris savo 
liaudies šokiais ir muzika yra 
pagarsėjęs ne tik visoje Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje, bet ir Eu
ropoje. Šis užsimojimas parei
kalaus nemažai lėšų ir darbo, 
bet Montrealio katalikių mote
rų skyrius tikisi, kad visi Mont
realyje ir artimuose miestuose 
gyvenantieji lietuviai savo gau
siu dalyvavimu parems mūsų 
pastangas. “Grandinėlės” kon
certas įvyks š.m. balandžio 23 
d. Montrealyje Plateau salėje.

G. K.

faktų, kurie patvirtina Tumėno 
taktikos lankstumą. Kronika 
piktinasi, jog kaikurie kunigai 
jam pataikauja, sodina jį šven
tovėje į garbingą vietą, net vie
šai su juo bučiuojasi. Beje, šie
met kovo 19 jau sukako penkeri 
metai nuo “KLB Kronikos” pa
sirodymo. Nuostabu, kad ji tiek 
laiko pati išsilaikė ir dargi su
laukė naujų bendrakeleivių: tai 
pogrindinė “Aušra” ir dar jau
nesnis “Dievas ir Tėvynė”. Įdo
mu, kad pastarąjį už persmar- 
kų toną “Kronika” gerokai pa
peikė. Akivaizdoje prasidėjusios 
pogrindžio spaudos diferencia
cijos “KLB Kronika” ketina at
sidėti religinės srities reika
lams. A. Lembergas

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street Wes*’ 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuviu 
Nomus) «Tel. 535-6252

, Greitos potornavimos, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). i



Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 50-jų mirties metinių Mišių atnašautojai procesijoje Čikagoje Nuotr. A. šeštoko

Didžiojo darbo pabaiga

Dailininkas Viesulas Toronte

Ketvirtasis Pr. Naujokaičio "Lietuvių literatūros istorijos" tomas
J. KUZMICKIS

Pr. Naujokaitis, paskelbęs 
“Lietuvių literatūros istorijos” 
(1973 m.) I-me tome savo di
džiojo darbo motyvus — užpil
dyti okup. Lietuvoje ir išeivijo
je paskelbtų lietuvių literatūros 
istorijos “veikalų spragas, pa
taisyti tendencingus nukrypi
mus, apimti visus literatūros 
reiškinius laisvajame pasaulyje 
ir okupuotoje Lietuvoje” ir dar
bo planą — susikirstyti mūsų li
teratūrą jos “kryptimis ir gene
racijomis”, pagaliau pateikė 
mums paskutinį IV-jį tos istori
jos tomą, skrupulingai laikyda
masis užsibrėžtų tikslų, plano ir 
metodo — plačiau sustoti “prie 
biografinio, bibliografinio ele
mento, prie kūrinių analizės” (7 
psl.).

Turinio padala
Šį IV-jį tomą sudaro dvi pa

grindinės dalys: “Priverstinės 
išeivijos literatūra” (9-347 psl.) 
ir “Žvilgsnis į okupuotos Lietu
vos literatūrą” (351-562 psl.), o 
jose minimi rašytojai suskirs
tyti į pažadėtas generacijas: 
a. Lietuvoje brendusius, bet 
ryškiau pasireiškusius tik išei
vijoje; b. išeivijoje brendusius; 
c. okup. Lietuvos rašytojų vy
resniąją; d. antrąją (turbūt jau
nesniąją) ir c. jauniausiąją kar
tą (gimusią 1941 m. ir vėliau). 
Kai ir išeivijoje, ir Lietuvoje 
sunku užčiuopti seniau taip ma
dingų literatūrinių srovių, ši
toks rašytojų suskirstymas ge
neracijomis atrodo logiškas ir 
metodiškas. Tiesa, Pr. Naujo
kaitis mini “dvi skirtingas lite
ratūros sroves”, tačiau jas sais
to pilnutinės laisvės idėja: Lie
tuvoje gyvenantiems tenka de
rintis “prie komunistų partijos 
reikalavimų”, o pasitraukę į Va
karus, nors susidūrę su nepalan
kiomis darbo sąlygomis, “kūry
bos srityje buvo laisvi, galėjo ra
šyti ką norėjo ir kaip norėjo” 
(10 psl.). Tai, be abejonės, atsi
minta ir nagrinėjant abiejų 
“srovių” rašytojų kūrinius, lai
kantis literatūrinio objektyvumo.

Pradėdamas nagrinėti emig
racinę literatūrą, Pr. Naujokai
tis labai kondensuotai apžvelgia 
“stovyklinį laikotarpį” su ver
dančiu kultu riniu gyvenimu, 
laikraščiais ir žurnalais, literatū
ros premijomis, knygų leidyklo
mis ir ilgiau sustoja prie “išsi
sklaidymo po įvairius kraštus”. 
Minėdamas Europoje (Vokieti
joje, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Belgijoje ir Austrijoje) pasi
likusius, galėjo paminėti ir ne
gausią, bet intelektualiai stiprią 
Italijoje susibūrusių lietuvių ko
loniją, su LKM Akademija ir 
saleziečiais, talkinančiais spaus
dinant ir leidžiant lietuviškas 
knygas. Anglijoje pamiršta pa
minėti nuo 1914 m. einantį “Iš
eivių draugą”, kuris, pokario 
emigracijai užplūdus, kurį laiką 
buvo vienintelis lietuvių laik
raštis, judinęs nepaprastai jaut
rius įsikūrimo ir kultūrinės 
veiklos klausimus. Nepastebėtas 
ir 1955-1957 m. leistas “Žibin
to” žurnalas, kurio išėjo 18 nr.

Išeivijos poetai ir beletristai
Nelengva Pr. Naujokaičiui 

buvo su Lietuvoje brendusiais, 
bet ryškiau pasireiškusiais tik 
išeivijoje poetais, kai šalia tik 
poeziją kūrusių (A. Gustaičio, 
O. B. Audronės, M. Mykolaity
tės) reikėjo paminėti filosofą 
dr. A. Maceiną bei kultūros is
toriką St. Ylą, prieš dešimt ar 
trisdešimt metų paskelbusius 
gilaus susimąstymo įvairių eilė
raščių rinkinius. Jų gi abiejų 
mokslo bei kultūros veikalai — 
tarsi žinijos viršukalnės poeti
nio slėnio akivaizdoje. Vos vie
noje pastraipoje autorius sumi
ni A. Maceinos griežtus svarsty
mus apie kritikos prasmę bei 
literatūrinę kūrybą, kai tuo 

tarpu itin plačiai nagrinėja 
“Gruodo” poezijos rinkinį. Jau 
kitokia proporcija apžvelgia St. 
Ylos knygas, nors prie “Veidų 
ir vardų”, lietusių ir kaikuriuos 
mūsų rašytojus, galima buvo 
atidžiau sustoti.

Petitu pateikta medžiaga apie 
šūsnį poetų, “neiškilusių į pir
mąsias kūrėjų eiles”, tarsi pro 
pirštus pažvelgimas į “minia
tiūrinius” rašto žmones (norma
laus dydžio šrifto visdėlto ne
pristigta vaikų kūrėjams 338- 
339 psl.), nors jų tarpe minimi 
net dviejų ar trijų rinkinių au
toriai. Dar šykščiau išskaičiuo
tos vos pavardės ir rinkinių ant
raštės 54 psl.: kažin ar vieno sa
kinio užsitarnavo J. Gutauskas- 
Guta, dar Lietuvoje skelbęs ei
lėraščius J. Vingiaus slapyvar- 
de “Židinyje” ir k. žurnaluose.

Kruopščiai surinkta medžiaga 
apie to meto beletristus — J. 
Ignatonį, J. Gliaudą. P. Andriu- 
šį, Kz. Barėną, J. Kralikauską ir 
kitus bei jų kūrybą. A. šešplau- 
kis šešiuose puslapiuose apžvel
gia šios “Lietuvių literatūros is
torijos” autoriaus šakotą kūry
bą. Nė žodžiu neužsiminta apie 
K. Barėno gausius kritikos 
straipsnius ir lengvai praslysta 
pro šio žanro J. Tininio reikš
mingus rašinius.

Dailiosios literatūros kūrinys, 
pasak Henry James, turi alsuoti 
“tikrovės oru”. Dėlto svarbu, 
koks kūrinio ryšys su tikrove, 
kokias problemas jis iškelia ir 
kokia jo meninė struktūra. Te
matika, charakteriai, meninė 
struktūra bei stilius yra gerą kū
rinį remiančios kolonos. Mūsų 
autorius, nagrinėdamas atskirus 
kūrinius, daugiausia įsigilina į 
turinį bei pagrindinius charak
terius, tačiau pačiam skaityto
jui nekartą tenka svarstyti, ką 
pvz. K. Barėnas norėjo pasaky
ti, rašydamas “Tūboto gaidžio 
metus”, ar J. Gliaudą — “Ikaro 
sonatą”. Jeigu J. Ignatonio 
“Martyno žodžiuose daug kil
nios retorikos, maža tikrų lyri
nių išgyvenimų”, jei “veikėjai 
atrodo lyg ne visai normalūs, iš
krypę iš nuoseklios gyvenimo 
vagos” (57 psl.), — gal visas kū
rinys nealsuoja “tikrovės oru”, 
ir jame iškeltos problemos — 
tik šeimos nesusipratimai.. .

Išeivijoje brendę rašytojai
Palyginti rūpestingai išgvil

denta “išeivijoj brendusių rašy
tojų” karta, kurios beletristiką 
reprezentuoja Alė Rūta, M. Ka
tiliškis, R. Spalis, P. Jurkus, A. 
Baronas, Alb. Baranauskas, B. 
Pūkelevičiūtė ir net A. Mekas, 
nors jis, kaip ir nemaža kitų, “iš 
lietuvių literatūros yra visai pa
sitraukęs” (189 psl.).

Stiprūs bei gausūs ir tos kar
tos poetai. Dalis jų mėgino mo
nopolizuoti “žemininkų” poezi
jos lyrą, iššaukdami “bežemių” 
atoveiką, tarsi K. Donelaitis, D. 
Poška, A. Strazdas ir kiti mūsų 
poezijos pradininkai mažiau bū
tų buvę suinteresuoti žemės 
meile, prasmės jieškojimu ar 
individualumu. Būtų buvę nau
dinga panagrinėti “ne tik ką po
etas sako, bet taipgi kokios 
žmonių rūšies jis poetas” (K. H. 
Grose), kai pvz. J. Kėkštas, skųs 
damasis “benamio klajūno da
lia”, 1959 m. grįžo į Lenkiją 
jieškoti “tėvynės tolimos, miš
kų, laukų, dirvonų”.

Atidžiai autorius nagrinėja 
plačią K. Bradūno kūrybą, iš
mąstytą A. Nykos - Niliūno poe
ziją, brandžias H. Nagio eilėraš
čius ir pasigėrėdamas gvildena 
“artimų žemininkams” (VI. šlai
to, J. Meko, prapuolusio Pr. Ko- 
zulio, B. Augino ir k.) ir “prie 
grupių nepritapusių” (L. And- 
riekaus, A. Radžiaus, V. Joniko, 
A. Karvelytės, B. Rukšos ir ki
tų) bei pačių jauniausiųjų (gi
musių 1949-1954 m.) poeziją.
Autorius pastebi, kad VI. šlai

tas, “pasukęs į laisvo ritmo be- 
posmę pasakojamosios linkmės 
formą”, “idėjinį turinį” dažnai 
išreiškia ne vaizdiniais, o sąvo
kiniais žodžiais ir dėlto atsistoja 
“ant poezijos ir prozos ribos” 
(228 psl.). Tačiau, perėjęs į J. 
Meko berimę poeziją, į paskirus 
žodžius, byrančius atskirų eilu- 
žių kaskadomis, ir taipgi neiš
vengiančio sąvokinių žodžių 
(“sustodami kiekvienoje sto
ty. .. nakvodami ant sudegusių 
stočių peronų, anglinių bėgių”), 
autorius, nors kartais ir įžiūrė
damas “grynos prozos” frag
mentus, randa daugiau “pras
mės svorio” ir švelnios lyrikos. 
Tos vadinamos “ritminės mono
tonijos” kratosi ne tik Šlaitas, 
Mekas, bet ir Nerimą Narutė, D. 
Paškevičiūtė, D. Sadūnaitė, A. 
Mackus ir kt. Kiekvieno poeto 
skirtingi prigimties polėkiai, 
psichikos gelmės, net ritmo pa
mėgimas. Svarbu pajusti emoci
jų jėgą ir stiprumą, įvairuojantį 
pasaulėjautos srautą, minties 
tekėjimą, o taipgi iš vidaus gel
mių atplūstančius pergyveni
mus, dvasios jauseną bei proti
nius apmąstymus. Kitam poe
tui, kaip pats Pr. Naujokaitis 
pastebėjo, kalbėdamas apie D. 
Sadūnaitės eilėraščius, net nu
tylėjimas reiškia tiek pat, kiek 
ir neišreiškiamas žodis.

Tenka nuoširdžiai pasidžiaug
ti, kad išeivijoje brendo ir bręs
ta tokia gausa poetų, jieškančių 
vis naujų išraiškos formų ir po
etinių vaizdų.

Vaikų literatūra ir literatūros 
kritika

Mums iš okup. Lietuvos pri
kišama, kad stingame ir drama
turgų, ir tinkamų dramų. Pr. 
Naujokaitis suranda jų aštuo
nis, kurių tarpe tokius iškilius 
kūrėjus, kaip A. Škėma, Alg. 
Landsbergis, K. Ostrauskas.

Labai trumpai (vos 5 psl.) ap
žvelgta vaikų literatūra. Sumi
nėta 12 rašytojų, bet šį kartą 
nepaisyta amžiaus chronologi
jos. Gaila, kad teduotos vos en
ciklopedinės žinios ir nutylėtas 
nepaprastos reikšmės “Eglutės” 
žurnalas. Vaikams skiriama lite
ratūra pas mus tebėra tikra po
dukra, tarsi nė išeivijoje neno
rima suvokti jos lemiamos reikš
mės.

Tik “žvilgsnis” mestas ir į iš
eivijos lietuvių literatūros kri
tiką. Dar kartą minimos kelios 
veteranų pavardės, įglaustos į 
ankstyvesnį veikalo tomą. Vos 
keliomis eilutėmis minimi A. 
Gražiūnas, Pr. Razminas, V. 
Kulbokas, P. Celiešius, A. Balti
nis, V. Bagdanavičius ir keli ki
ti. Išskaičiavus JAV, Kanados ir 
D. Britanijos spaudą, spausdi
nusią kritikos straipsnius, šia
me skyrelyje nepasistengta pa
minėti nė vieno Australijos lei
dinio: negi jie tik “izoliuotai” 
liečia literatūros klausimus. . .

Jau truputį plačiau minimi 
jaunesniosios kartos kritikai, 
pasireiškę “tik kritikoje ar lite
ratūros mokslo srityje”. Pavir
šutiniškumas prikišamas V. A. 
Jonynui, nepatikimumas — A. 
T. Antanaičiui, platesnių krite
rijų ir įžvalgumo stygis — K. 
Kėblini. Kritika yra jautrus ir 
opus reikalas, itin giliai išgyve
namas rašytojų, kai nekartą 
daugiau paisoma asmens, sro
vės, o ne paties kūrinio, kai 
tvirtinama, o ne objektyviai įro
dinėjama, kai ji paverčiama už
daro ratelio reikalu. Dėl šių 
priežasčių ir šioje literatūros is
torijoje derėjo išryškinti “pa
šauktųjų” kritikų kriterijus, 
taikant jiems tą patį reiklumo 
mastą._____ (Bus daugiau)______

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

TELESFORAS VALIUS
Toronto lietuvių visuomenei 

bus reta proga š. m. balandžio 
23 — 24 d. d. Prisikėlimo Paro
dų salėje sutikti svečią iš Fila
delfijos, pamatyti jo kūrybą.

Tokia proga yra buvusi maž
daug prieš 20 metų tuometinėse 
“TŽ” redakcijos patalpose. Per 
tą laiką dailininko kūryba žen
gė didelį žingsnį pirmyn — 
šiandien Romas Viesulas savą
ja kūryba yra žinomas betkuria- 
me krašte ar kontinente. Nėra 
buvę lietuvio dailininko nei Va
karuose, nei tėvynėje taip pla
čiai pagarsėjusio savo kūryba 
pasaulio muzėjuose bei galeri
jose. Nereikėjo Viesului pri
klausyti didelei tautai ar valsty
bei, kad pasiektų pripažinimą 
pasaulio meno sferose.

Romas Viesulas gimė 1918 
m. Latvijoje, netoli Daugpilio. 
Tėvo neteko jau būdamas septy- 
nerių metų amžiaus, todėl turė
jo palikti savo gimtuosius na
mus ir ganyti giminių galvijus. 
Baigęs pradžios mokyklą, suda
rė motinai naują rūpestį — kur 
rasti lėšų tolimesniam mokslui. 
Atėjo jai į pagalbą lietuvių gim
nazija Rygoje, sudarydama ga
limybę mokytis nemokamai. Iš
vykimas į lietuvių gimnaziją Ry
goje buvo labai reikšmingas mo
mentas tautiniam Viesulo apsi
sprendimui. Kaip dailininkas 
pats yra prasitaręs, jis esąs dė
kingas savo motinai, kad padarė 
lietuviu, nes būtų tikriausiai su- 
latvėjęs — pradžia jau buvo 
padaryta pradinėje latvių mo
kykloje. Mes jungiamės prie 
Viesulo padėkos ir branginame 
jo lietuviškumą asmeninėje ir 
kūrybinėje veikloje.

Baigęs gimnaziją, Viesulas ga
vo valstybinę Lietuvos stipendi
ją tolimesnėms studijoms. Stu
dijavo teisę ir lankė režisoriaus 
Romo Juknevičiaus dramos stu
diją. Kurį laiką buvo aktoriumi 
Vilniuje ir Vokietijoje. 1946 m. 
rudenį įstojo į prancūzų val
džios išlaikomą meno mokyklą 
Freiburge. Ją baigęs, gavo pran
cūzų valdžios stipendiją ir 1949- 
50 m. studijavo meno mokyklo
je Paryžiuje. 1951 m. atvyko į 
JAV, apsigyvenęs Čikagoje, dir
bo dažytoju, vėliau dailininku

DAIL. ROMAS VIESULAS, kurio dailės paroda įvyks balandžio 23 — 24 
dienomis Toronto Prisikėlimo Parodų salėje

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Birutė’ Vytienė, KARKLŲ KATI

NUKAI, eilėraštukai. Paruošė ir me
niškai apipavidalino Nora Kulpavi- 
čienė. Džiovintų gėlių karpiniai — 
Adelės Abromaitienės. Jaunimo bib
liotekos leidinys nr. 30, 1976 m. Ti
ražas 500 egz. 24 psl. kietais virše
liais. Kaina nepažymėta. Spaudė lie
tuvių saleziečių spaustuvė Romoje.

Kazys Bradūnas, ALKANA KE
LIONĖ, Čikaga 1976. Poezijos rinki
nys, 116 psl. kietais viršeliais. Grafi
ka Vytauto D. Virkau. Išleido “At
eitis” literatūros serija nr. 13. Užsi
sakyti galima leidykloje šiuo adre
su: Ateitis, c/o Mrs. M. Bajorūnie- 
nė, 17689 Goldwin Dr., Southfield, 
Mich. 48075, USA.

KARYS nr. 1(1528), 1917 m. sau
sis. Mėnesinis pasaulio lietuvių ka- 
rių-veteranų žurnalas, redaguojamas 
Z. Raulinaičio. Adresas: Karys, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207, USA. 
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(Canadian Jlrt cMemorialsJBtd.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

A A A A A

pas A. Valešką šventovių deko
ravimo srityje. Po dvejų metų 
persikėlė į Niujorką ir kurį lai
ką dirbo 'braižykloje.

Pirmieji septyneri metai JAV- 
bėse kieto darbo po tarnybos 
studijoje atnešė Viesului pir
mąjį didelį laimėjimą — Guggen- 
heimo premiją (augščiausia kas
metinė Amerikos premija moks
lo ir meno srityje). Po poros me
tų Viesulas tapo Filadelfijos 
Temple universiteto Tyler me
no mokyklos dėstytoju, o 1969 
m. — profesoriumi ir grafikos 
skyriaus vedėju. Be to, 1964 ir 
1969 m. Viesului pakartojamos 
Guggenheimo stipendijos - pre
mijos.

Dail. Romas Viesulas yra vie
nas iš paskutiniųjų lietuviško
sios meno mokyklos auklėtinių 
Vakaruose. Jis dailės studijas 
pradėjo jau už Lietuvos ribų, 
tačiau šimtaprocentinių lietuvių 
dailės pedagogų institucijoje. 
Tik meno istorijos ir filosofijos 
kursą Viesulas studijavo lietu
viam artimo esto (poeto A. Ran- 
nito) klasėje. Dėlto didele dali
mi Viesulo ryšys su lietuviškąja 
tematika yra Freiburge susice- 
mentavusios nuotaikos išgyve
nus tėvynės praradimą. Vargu 
ar tokios nuotaikos būtų lydėju- 
sios Viesulą, jeigu jam būtų te
kę pirmuosius žingsnius dailėje 
žengti tarptautinėje meno insti
tucijoje.

Viesulas savo grafikos dar
bais rinktinių kolektyvinių pa
rodų “bienalėse” yra laimėjęs 
prizų, medalių ir įvertinimų, 
kurie atvėrė jam nepaprastai 
plačius veiklos horizontus. Vie
sulas tačiau tuo neapsvaigo — 
jieškodamas vis naujų išraiškų ir 
galimybių, brandino ir tebe- 
brandina savo kūrybinę jėgą.

Sąrašai stipendijų, garsiau
sių galerijų, muzėjų, įsigijusių 
Romo Viesulo darbų, daugybė 
svarbių parodų JAV-se ir kitur 
liudija neišpasakytą dailininko 
ryžtą, ištvermę ir meilę kūrybai.

Šalia pedagoginio darbo meno 
mokykloje ir asmeninės kūry
bos studijoje, Viesulas plačiai 
reiškiasi ir lietuviškosios kultū
ros srityje, dalyvaudamas suva
žiavimuose, spaudoje ir skaity
damas paskaitas dailės klausi
mais.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS “LIE
TUVA” BIULETENIS nr. 1(171), 
1977 m. sausis. Gaunamas pas admi
nistratorių K. Rožanską, 3450 W. 62- 
nd St., Chicago, Ill. 60629, USA.

LIETUVIŲ DIENOS nr. 2(171). 
Mėnesinis gausiai iliustruotas žurna
las lietuvių ir anglų kalbomis, lei
džiamas A. F. Skiriaus, 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA.

MŪSŲ ŽINIOS nr. 1 ir nr. 2, 1977 
m. sausio 16 ir 31 d. Lietuvių jėzui
tų ir Jaunimo Centro biuletenis, lei
džiamas kas dvi savaitės. Metinė 
prenumerata $5. Administruoja P. 
Kleinotas, SJ, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

LITUANUS, Volume 22, No. 4, 
Winter 1916. Meninis ir mokslinis 
žurnalas, leidžiamas keturis kartus 
per metus. Adresas: Lituanus, 6621 
So. Troy, Chicago, Ill. 60629, USA.
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H KULTI EI ffiJI: VEIKLOJE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON

DO valdyba turi a. a. Povilo Aleknos 
paliktą $1.000 premiją, kuri yra 
skiriama lituanistinės tematikos 
moksliniam darbui, liečiančiam lie
tuvių kalbą, literatūrą, meno isto
riją, sociologiją, teisę, politiką. Kan
didatai į šią premiją negali būti vy
resni kaip 40 metų amžiaus. Taipgi 
reikalaujama, kad jie būtų baigę 
Australijos universitetą šio krašto 
gyventojai, siekiantys augštesnio 
akademinio laipsnio. Premija gali 
būti paskirta ir nesiekiančiam augš
tesnio akademinio laipsnio, jeigu jis 
tokią savo studiją yra išleidęs at
skiru leidiniu ar paskelbęs moksli
niame žurnale. Tiems, kurie univer
sitetus yra baigę ne Australijoje, 
daroma išimtis tokiu atveju, jeigu 
jie gyvena Australijoje ir jos univer
sitete nori gauti augštesnį akademi
nį laipsnį. Premijai skirti yra suda
ryta trijų asmenų komisija, vadovau
jama AL Fondo valdybos sekr. A. 
Zubro. Galutinė premijos data — 
1979 m. gruodžio 31 d. Jei iki to lai
ko nebus rasta premijuotino Austra
lijos lietuvio, premijos pinigai bus 
panaudoti kitiems kultūriniams rei
kalams.

ANTROSIOS ČIURLIONIO Galeri
jos, Ine., Čikagoje rengiamai paro
dai dailininkų kūrinius atrinks spe
ciali vertintojų komisija — Adomas1 
Varnas, Janis Strods, Juozas Mieliu- 
lis, Povilas Kaupas ir galerijos at- • 
stovas. Jie taipgi paskirs $1.000 pre
miją geriausiam birželio 4 d. prasi
dedančios parodos kūriniui. Lietu
viai dailininkai kviečiami iki gegužės
I d. atsiųsti savo darbų skaidres ar
ba spalvotas nuotraukas, bet nedau
giau kaip 10. čikagiečiai ir apylinkės 
dailininkai gali pateikti pačius kū
rinius. Vertintojų parodai atrinktų 
kūrinių nespalvotų nuotraukų (bal
ta - juoda) bus laukiama iki gegužės 
21 d. Jos numatytos katalogui ir 
spaudai. Parodos rodiniai turės būti 
pristatyti iki gegužės 28 d. Galerijos 
adresas: 4038 Archer Ave., Chicago, 
Ill. 60632, USA.

KULTŪRINĖ VAKARONĖ Čika
gos Jaunimo Centro kavinėje kovo
II d. buvo skirta prieš dvejus me
tus mirusiam aktoriui Leonui Ba
rauskui. Jo teatrinės veiklos duome
nis atskleidė vakaronių organizato
rius kun. A. Kezys, SJ, pasinaudoda
mas Lietuvių Foto Archyvo kartote
ka. Atsiminimų pluoštu dalijosi ak
torius Algimantas Dikinis, velionį 
pažinojęs bei su juo dirbęs Montrea- 
lyje ir Čikagoje. Peranksti mirusio 
L, Barausko gyvenimo akimirkas at
kūrė ekrane rodomos skaidrės. Jo 
sodrus balsas vėl skambėjo iš juos
telių įrašų, padarytų įvairiuose reči
taliuose bei spektakliuose. Vakaro
nės dalyviai betgi pasigedo ištraukų 
iš labai sėkmingo aktorių L. Baraus
ko ir L. Kelečiaus “dueto”, kai juo
du atlikdavo A. Vaičiulaičio pasaką 
“Uodas”, V. Krėvės Kukio ir Guigio 
pasikalbėjimą “Prie dangaus vartų”.

DZŪKŲ DRAUGIJA Čikagoje 
yra paskelbusi romano konkursą su 
$1500 premija. Romano fonas — 
Dainavos šalies žmonių dalyvavimas 
Lietuvos laisvės, kultūros ir buities 
gyvenime. Apimtis — 300 puslapių. 
Romanas turi būti pasirašytas 
slapyvardžiu. Įdėti atskirame vokely
je savo tikrą pavardę, adresą bei te
lefoną ir atsiųsti iki 1978 m. gegužės 
1 d. šiuo adresu: Dzūkų draugijos 
konkursas, 2345 West 56 Street, 
Chicago, Ilinois 60636, USA.

LIETUVIŲ T A U T I NIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS, vadovaujamas pirm. 
J. Matulaitienės, rugpjūčio 21-28 d. 
d. rengia kursus tautinių šokių mo
kytojams bei vadovams Dainavos 
stovyklavietėje, 15100 Austin, Rd. 
Manchester, Mich. 48158, USA. Kvie
čiami dalyvauti tautinių šokių gru
pių vadovai ar jų rekomenduoti as
menys nuo 17 metų amžiaus. Infor
maciją teikia J. Matulaitienė, 188 Lo
gan St., Brooklyn, N. Y., USA. Tel. 
212-235-6453.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Los 
Angeles mieste, vadovaujama klebo
no prel. J. Kučingio, praėjusią vasa
rą atnaujino ir koncertams pritaikė 
savo salę, bet jai trūko koncertinio 
fortepijono. Jis jau įsigytas mecena
tų bei aukotojų dėka. Kovo 5 d. įvy
ko specialus fortepijono “krikštynų” 
koncertas, sutelkęs gausius šios ko
lonijos menininkus: pianistę R. 
Apeikytę, solistus R. Dabšį, B. Dab- 
šienę, F. Karsokaitę, A. Pavasarį, St. 
Klimaitę-Pautienienę, J. čekanaus- 
kienę, estrados sol. H. Paškevičių. 
Jiems talkino vyrų kvartetas — R. 
Dabšys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis, 
B. Seliukas ir Bernardas Brazdžio
nis, poetiškai apibūdinęs koncerto 
atlikėjus bei jo rengėją prel. J. Ku- 
čingį.

KLEVELANDO MUZIKOS INSTI
TUTE įvykusiame simfoninio orkest
ro koncerte buvo atliktos dvi L. 
Beethoveno simfonijos su dirigentu 
B. Halipu. Kaip solistas koncerte da
lyvavo jaunasis pianistas Antanas 
Smetona.

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACI
JOS Čikagos klubas surengė popietę 
su žymiuoju širdies ligų specialistu 
medicinos dr. Rimgaudu Nemicku, 
Loyolos universiteto profesoriumi. 
Jis kalbėjo apie širdies ligas ir bū
dus joms išvengti, skaidrių pagalba 
parodydamas pagrindinius širdies 
bei kraujagyslių sutrikimus, atsa
kinėdamas į dalyvių klausimus.

ARIMANTAS D U M ČIUS, širdies 
elektros stimuliacijos specialistas, 
yra išvykęs Kanadon. Jis — prof, 
dr. J. Brėdikio mokinys, paruošęs 
daktaro disertaciją apie š i rd i e s 
elektrostimuliaciją. M o k s 1 inį šios 
srities darbą, truksiantį penketą mė
nesių, atlieka Montrealio kardiologi
jos institute. Prof. dr. J. Brėdikis 
neseniai grįžo iš mokslinės trijų mė
nesių komandiruotės JAV.

CENTRINIUOSE MENO DAR
BUOTOJŲ NAMUOSE Maskvoje 
koncertavo Vilniaus filharmonijos 
artistai, pradėdami koncertų seriją, 
skirtą Spalio revoliucijos šešiasde
šimtmečiui. Styginis Vilniaus kvar
tetas, tarptautinio konkurso Lieže 
laureatas, atliko D. Šostakovičiaus 
“Kvartetą nr. 1”, sopranas R. Maciū
tė padainavo porą A. Kačanausko, J. 
Meitaus dainų, ariją iš P. Čaikovskio 
operos “Burtininkė”. Ji yra sąjungi
nio M. Glinkos konkurso laureatė. 
Koncerte dalyvavo ir bosas Vacys 
Daunoras, aukso medalį laimėjęs 
tarptautiniame dainininkų konkur
se Tulūzojė, su V. Žigaičio kompo
zicija “Pūtė vėjas”, viena rusų liau
dies daina, G. Rossini “Sevilijos kir
pėjo” arija. Pirmąją koncerto dalį
R. Žigaičio kūriniu “Prie paminklo”, 
F. Bajoro “Tokata”, W. A. Mocarto 
“Zalcburgo simfonija nr. 1” užbaigė 
kamerinis orkestras, diriguojamas S. 
Sondeckio. Visa antroji dalis buvo 
skirta J. Tiškaus vadovaujamam an
sambliui “Estradinės melodijos”, at
likusiam B. Gorbulskio, A. Raudoni
kio, M. Tamošiūno, V. Telksnio bei 
kitų kompozitorių kūrinius. Su šiuo 
ansambliu dainavo estrados solistai
N. Ščiukaitė, T. Bigota, P. Cininas,
O. Karkauskaitė ir D. Neimontaitė.

PANEVĖŽIO PARODŲ RŪMUO
SE įvykusi Daugpilio dailininkų pa
roda lankytojus supažindino su lat
vių tapyba ir keramika. Tapytojų 
grupėje savo portretais, natiurmor
tais, peizažais išsiskyrė Inta ir Kar
lis Dabraisai. Buitinėje ir dekoraty
vinėje keramikoje geriausi buvo 
dailininkų A. Paulano, A. šmutano,
S. Vilamo darbai.

MENINĖS BALTIEČIŲ FOTO
GRAFIJOS paroda “Gintaro kraštas- 
77” bus surengta birželio 3-5 d. d. 
Šiauliuose. Norima, kad šį renginį 
papildytų ir lietuvių moksleivių foto 
darbų paroda, kurią organizuoja 
“Aušros” muzėjaus fotografijos sky
rius, precizinių staklių gamykla, 
XII vidurinė mokykla. Pastarojoje 
jau nuo pirmos klasės yra dėstoma 
fotografija, planuojama įrengti fo- 
tobiblioteką, atidaryti fotosaloną ir 
pavyzdinį kabinetą.
RAJONINIUOSE KĖDAINIŲ KUL

TŪROS NAMUOSE veikianti dra
mos grupė savo repertuarą pratur
tino R. Mikalauskaitės pjese “Ir 
varnėnai sugrįžta”, kuri iš tikrųjų 
yra Juozo Paukštelio romano “Čia 
mūsų namai” inscenizacija. Spektak
lio režisorius — E. Ežerskis, daili
ninkas — A. Radzevičius, pagrin
dinių vaidmenų atlikėjai — S. Tri
ponis, B. Trošina, V. Mižutavičiūtė. 
Jie yra įvairių profesijų žmonės, 
teatrui skiriantys savo laisvalaikius.

“KINO DIENOS-77” Klaipėdoje 
buvo pradėtos dviejų dalių meninio 
filmo “Sodybų tuštėjimo metas” 
premjera, šį filmą rež. A. Griškevi
čius yra sukūręs pagal Jono Avy
žiaus to paties pavadinimo romaną. 
Pirmą kartą Klaipėdoje buvo paro
dyti ir kiti keturi naujieji Lietuvos 
kino studijos filmai — “Atpildo die
na”, “Ilga kelionė prie jūros”, “Vir
to ąžuolai”, “Pasaulį vaizduojuos 
kaip didelę simfoniją”. Pastarasis 
yra skirtas šimtosioms M. K. Čiur
lionio gimimo metinėms. “Kino die
nų - 77” proga buvo suorganizuoti 
klaipėdiečių bei kitų kaimyninių vie
tovių gyventojų susitikimai su reži- 
soriais, scenaristais, operatoriais, ak
toriais. Klaipėdiečių sudaryta ver
tintojų komisija prizus paskyrė fil
mams — “Sodybų tuštėjimo metas”, 
“Virto ąžuolai”,- “Pasaulį vaizduo
juos kaip didelę simfoniją”, akto
riams — N. Lepeškaitei ir J. Budrai
čiui, garbės prizą — rašytojui J. Bal
tūsiui, pagal kurio novelę sukurtas 
filmas “Virto ąžuolai”.

KONCERTĄ IR LITERATŪROS 
VAKARĄ Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos klube surengė Vilniaus jaunimo 
teatro grupė, vadovaujama S. Ra
inelio. Jon yra įjungtas ir vokalinis- 
instrumentinis ansamblis su vadovu
P. Kebliku. Programa buvo pradė
ta kompoz. G. Kuprevičiaus ir dra
maturgo K. Sajos daina “Skriski, 
skriski Lietuvėlėn”. Aktoriai S. Ra
inelis, S. Sipaitis, A. Babkauskas 
skaitė eilėraščius apie Lietuvos 
gamtą, išeivių tėvynės ilgesį. Jie bu
vo įtraukę ir Algimanto Mackaus 
“Tėviškę”. Aktoriai taipgi padaina
vo senovinių dainų, pritaikytų da
bartinės estradinės muzikos ritmams. 
Pluoštą savo dainų, sukurtų Mairo
nio eilėraščių tekstais, atliko V. Tau- 
kinaitis, pritardamas gitara.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE įvykusi dail. V. Norkaus ta
pybos darbų paroda lankytojams 
atskleidė Lietuvos grožį. Apie 60 
rodinių buvo Augštaitijos ir Dzūki
jos peizažai, Vilniaus, Klaipėdos uos
to vaizdai, papildyti Taline sukurtais 
paveikslais. Dail. V. Norkus yra Vil
niaus dailės instituto, S. Nėries gim
nazijos dėstytojas, Dailininkų Są
jungos estetinio auklėjimo komisi
jos vadovas, dažnai skaitantys pa
skaitas vidurinių mokyklų piešimo 
mokytojams. V. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO,ONT. M6R1X6

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

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

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

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.

408 Roncesvalles Ave. Te!. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
^HCU8ge St' Toront°'Ont * Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 1 T milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8V4%

Antradieniais 10-3
= pensijų ir namų s-tas ...
= taupomąsias s-tas

.....9%
.....7%

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

= depozitų-čekių s-tas

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines .........................

6%

9/2%
šeštadieniais 9-1 E nekiln. turto . 914%
Sekmadieniais

Skyrius

. —_-----------------------

9.30 - 1 E investacines
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

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

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Juozas Eimis Ramas,

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

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

RADIO AND TV
* Sue 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. uibaiis

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

gotve tiesiog į garažg.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

©^SPORTAS
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Balandžio 2-3 d.d. įvyko Kanados 
lietuvių sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės Mississaygoje, Ont. Da
lyvavo Montrealio Tauras, Toronto 
Aušra ir Vytis, Hamiltono Kovas ir 
Londono Tauras. Po pirmųjų rung
tynių tarp Aušros ir Vyčio jaunių 
komandų, kurios baigėsi 46:64 Vyčio 
pergale, buvo pareikštas skundas 
prieš Vyčio komandą, kurioje 3 bu
vę Aušros žaidėjai žaidė nelegaliai. 
Skundas buvo patenkintas, ir žaidi
mas užskaitytas Aušros naudai. Ant
roji Kovo vyrų komanda laimėjo 
prieš Montrealio Taurą 77:74. Kovo 
jaunių komanda įveikė Montrealio 
Taurą 69:46. Antroji Aušros vyrų 
komanda nugalėjo Montreal} 79:73; 
I Aušros vyrų komanda — II Kovą 
137:80. I Kovo vyrų komanda pra
laimėjo II Aušros komandai 127:63.

Sekmadienį Vyčio jauniai laimė
jo prieš Montrealį 92:65. Vėliau su
sirėmė Taurai. Gana lygaus žaidimo 
komandos, bet laimė teko Montrea
lio Taurui 75:71. Baigminėse rung
tynėse Aušros jaunių komanda įvei
kė Kovą 26:22. Pirmoji Aušros vy
rų komanda laimėjo I vietą, o Ha
miltono Kovui I teko II vieta po 
žaidimo 103:92. Antroji Aušros vy
rų komanda išsikovojo III vietą, o 
Kovo II liko IV vietoje po baigmės 
žaidimo 93:71. Aušros jaunių ko
mandoje žaidė: T. Valickis, V. Šim
kus — po 2, G. Karosas 5, V. Ston- 
čius 4 ir T. Abromavičius 13. I Auš
ros vyrų komandoje, laimėjusioje 
pirmą vietą, žaidė: A. Šlekys ir R. 
Underys — po 2, A. Stonkus 3, R. 
Kaknevičius 23, L. Rautinš 32 ir G. 
Rauti nš 41.

Šiom apygardos krepšinio rung
tynėm vadovavo apygardos vadovas 
L. Baziliauskas. V. M.
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniaus sporto rūmuose sureng
tose XVII tarptautinėse “Draugystės 
taurės” sunkiosios atletikos varžybo
se jėgas išbandė 96 stipruoliai iš 
16 pasaulio valstybių. Šilutiškis Bro
nius Mačernis, išrovęs 150 kg, pa
siekė pasaulio ir Europos rekordą 
antrojo pussunkio svorio kategorijo
je, kuri yra naujai įvedama į sun
kiaatlečių varžybas. B. Mačerniui 
rekordus atnešė pirmosios oficialios 
varžybos šioje kategorijoje.

Sovietų Sąjungos moterų krepši
nio pirmenybėse Vilniaus “Kibirkš
ties” komanda yra IV vietoje, po 27 
rungtynių surinkusi 18 taškų. Pir
mauja Rygos TTT komanda su 24 
taškais po 26 rungtynių. Šiose augš- 
čiausios lygos pirmenybėse žaidžia 
13 moterų krepšinio komandų.

Tradicinėse motociklininkų lenk
tynėse Kačerginėje dėl S. Dariaus 
ir S. Girėno taurės varžėsi apie 170 
šio sporto atstovų iš Lietuvos, Lat
vijos, Gudijos ir Rusijos respublikų. 
Komandiniu požiūriu I vietą laimė
jo Rygos “Daugava”, III — Kauno 
sportinio-techninio jūrų klubo atsto
vai. Asmeninėse varžybose su 125 
kubinių cm motociklu I vieta teko 
kauniečiui V. Karaliui, o klaipėdie
čiui A. Šerkšnui — III vieta su 
500 kub. cm motociklu. Kauniečiai 
A. Jančiukas ir M. Survila motocik
lų su priekabomis lenktynėse laimė
jo II vietą.

Du Lietuvos rekordus pagerino 
vilnietė V. Bardauskienė “Dinamo” 
draugijos uždarų patalpų lengvosios 
atletikos pirmenybėse Leningrade, į 
tolį nušokusi 6 m 57 cm ir 60 m nu
bėgusi per 7,2 sek. Antrąsias vietas 
laimėjo: 60 m bėgime V. Visockis 
per 6,6 sek., R. Plungė, nustūmęs 
rutulį 18 m 49 cm. A. Sabonis į tolį 
nušoko 7 m 29 cm, B. Keršulienė 
nustūmė rutulį 16 m 90 cm. Šie 
rezultatai jiem pelnė trečiąsias vie
tas.

Lietuvos vyrų tinklinio koman
dų turnyrą Vilniuje laimėjo “Moks
lo” atstovai, treniruojami S. Kričia- 
los. Jiem teko “Aušros” kūno kultū
ros kolektyvo taurė.

Lietuvos paprastų ir šimtalangių 
šaškių pirmenybės užbaigtos Vilniu
je. Paprastų šaškių čempionais ta
po kandidatai į meistrus V. Paulaus
kaitė iš Telšių ir O. Jagas iš Šven
čionių. Šimtalangių šaškių turnyre 
pirmą kartą aukso medalį išsikovo
jo kandidatė į meistrus vilnietė Ž. 
Sakalauskaitė, o vyrų grupėje jau 
šeštą kartą iš eilės visus varžovus 
įveikė vilnietis sporto meistras J. 
Sausas.

VYČIO ŽINIOS
Kviestiniame St. Chris krepšinio 

turnyre sėkmingai dalyvavo Vyčio 
jaunių D (12) komanda. Pirmose 
rungtynėse, nors dieną prieš tai pra
laimėjo, įveikė pajėgią St. Chris ko
mandą 20:18 ir pateko į baigminį 
žaidimą, kuriame pralaimėjo Dundas 
mokyklos komandai 18:28. Vytie- 
čiams atiteko II v. Turnyras įvyko 
balandžio 2-3 d.d. Dalyvavo 4 koman
dos. Vyčio komandoje žaidė: G. Gra
bauskas 16, R. Karpis 16, J. Namikas 
2, Marcinkevičius 4, P. ir J. Aukštai
čiai, R. ir E. Stanuliai, L. Ažubalis.

CYO pirmenybėse sužaista nema
žai rungtynių. Jauniai D dieną prieš 
kviestinį turnyrą pralaimėjo St. 
Chris komandai 15:24. žaidė: R. 
Karpis 5, G. Grabauskas 7, P. Aukš
taitis 1, Marcinkevičius 2, J. Nami
kas, L. Ažubalis, J. Aukštaitis, P. 
Karpis, R. ir E. Stanuliai.

Jauniai C (14) taip pat žaidė su 
St. Chris ir pralaimėjo 27:49. Žaidė: 
J. Karpis 9, A. Saplys 2, P. Tutlys 13, 
A. Slapšys 1, P. Sukauskas, R. Bud
rys, A. Balsys, S. Namikas 2.

Jauniai B (16) žaidė dvejas rung
tynes ir jas pralaimėjo. Prieš St. 
Stevens pralaimėjo 60:64, prieš US 

24:72. Antrose rungtynėse žaidė: J. 
Zenkevičius 4, A. Kišonas 7, A. Ra
dzevičius 2, T. Kasperavičius 1, J. 
Karpis 2, E. Augaitis 8, R. Karpis.

Jauniai A (18) pralaimėjo CYO 
pirmenybėse pirmas rungtynes, žais
dami su kelis kartus nugalėta US 
komanda pralaimėjo tik 2 taškais 
— 64:66. Žaidė: R. Duliūnas 18, K. 
Krawczyk 2, J. Stočkus 6, S. Ar
lauskas 20, V. Gataveckas 18.

Kanados sporto apygardos krep
šinio pirmenybės po atidėliojimo bu
vo surengtos balandžio 2-3 d.d. Pir
menybės vyko vyrų ir jaunių A 
klasėse. Gaila, šios pirmenybės vie
toje gražaus sportinio bendravimo 
praėjo besiginčijant ir skundus be
rašant. Nežiūrint to, Vyčio jauniai 
A buvo pajėgiausia komanda savo 
klasėje — nugalėjo Aušrą ir M. Tau
rą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Vyrų B krepšinio komanda kovo 

27 d. laimėjo draugiškas rungtynes 
prieš Hamiltono Kovo vyrų B ko
mandą 121:83. Žaidė: L. Rautinš 32, 
A. Grigonis 20, Underys 17, E. Nor
kus 12, Plačiakis 10, K. Urbonas 10, 
Bartusevičius 8, E. Punkris 6, A. 
Šlekys 4, R. Sriubiškis 2.

Jaunių krepšinio A komanda ko
vo 27 d. laimėjo prieš Hamiltono Ko
vo jaunių komandą 95:87. Žaidė: R. 
Kaknevičius 26, A. Abromavičius 32, 
G. Karosas 15, V. Stončius 14. R. Ba
ziliauskas 4, R. Punkris.

Aušros sporto klubas nuoširdžiai 
dėkoja Toronto lietuvių kredito ko
operatyvui “Parama” už piniginę 
paramą. V. M.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
čiausiai sukeltų atitinkamą re
akciją kitose Kanados provinci
jose. Jei Kvebekas nori pripa
žinti tik prancūzų kalbą, kam 
tada reikia dvikalbiškumo poli
tikos kitose provincijose? Jos 
sutaupytų daug pinigo, atsisa- 
kydamos dvikalbių paslaugų 
valdinėse Įstaigos, prancūziškų 
mokyklų, radijo ir net televizi
jos stočių. Tokią prancūzišką 
valstybinės CBC bendrovės te
levizijos stoti turi ir Torontas, 
nors jame bei jo apylinkėse tė
ra apie 100.000 prancūzų kil
mės gyventojų, kurie visi moka 
anglų kalbą, o kitos tautinės To
ronto mažumos yra gausesnės 
už prancūzus. Jų reikalams kol 
kas niekas neparūpina televizi
jos stoties.

CBC radijo programos “Sun
day Morning” Kvebeke praves
ti viešosios nuomonės tyrimai 
pranašauja aiškų separatistinės 
Kvebeko partijos pralaimėjimą 
busimajame referendume Kve
beku! nuo Kanados atsiskirti. 
Nemažos Įtakos referendumo 
rezultatui turės pateikiamo 
klausimo suredagavimas. CBC 
nuomonės tyrėjai kvebekiečiam 
pateikė dvejopą klausimą apie 
atsiskyrimą: 1. su visišku ryšių 
nutraukimu su Kanada ir 2. su 
prekybinių bei ekonominių ry
šių palikimu. Atsakydami Į pir
mąjį klausimą, tik 11,5% ap
klaustųjų pritarė Kvebeko atsi
skyrimui, o 88,5% jį atmetė. 
Antruoju atveju už atsiskyrimą 
pasisakė 32,4%, prieš — 67,6 
%. Abiem atvejais apklaustų 
kvebekiečių dauguma nenori 
Kvebeko išjungimo iš Kanados 
federacijos, ši idėja betgi susi
laukia beveik trigubai didesnio 
pritarimo, kai pasisakoma už 
ekonominius atsiskyrusio Kve
beko ryšius su Kanada.

Premjeras P. E. Trudeau Ka
nados senatą papildė keturiais 
naujais nariais. Jų tarpe yra 
pirmasis eskimų kilmės senato
rius W. Adamsas, 42 metų am
žiaus elektros rangovas iš Šiau- 
rės-vakarų teritorijos, ir buvęs 
žemės ūkio min. H. A. Olsonas, 
52 metų, politinę karjerą Al
bertoje pradėjęs kaip kredetis- 
tas, vėliau perėjęs pas libera
lus. Žemės ūkio ministeriją 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybėje jis tvarkė 1968-72 m., 
kol susilaukė pralaimėjimo par
lamento rinkimuose. Kiti du 
naujieji senatoriai — R. Fri- 
thas, 53 metų amžiaus ad
vokatas, vadovavęs Ontario li
beralų sąjungai, ir italas P. Bo
są, 60 metų, 1976 m. paskir
tas patariamosios daugiakultū- 
rės tarybos pirmininku.

Privalomą saugos diržų nau
dojimą automobiliuose Ontario 
vyriausybė Įvedė 1976 m. sau
sio 1 d., kartu sumažindama ir 
maksimalinį gr e i t į plentuose. 
Transporto ir ryšių min. J. 
Snow, pateikdamas spaudai 
1976 m. eismo nelaimių duo
menis, džiaugėsi žymiai suma
žėjusiu aukų skaičiumi. 1975 
m. Ontario provincijoje buvo 
213.689 eismo nelaimės, o 1976 
m. — 211.922. Nors jų skaičius 
tėra sumažėjęs vos 0,3%, sau-

Skautų veikla
• Skautininkų ramovės vakaronė

— šį sekmadienį, balandžio 17 d., 
7.30 v.v., mažojoje Anapilio salėje. 
Programoje — M. K. Čiurlionis pei
zažuose ir muzikinėje kūryboje. Va
dovauja dr. A. Kulpavičius, N. Kul- 
pavičienė ir muz. D. Rautinš. Visi 
kviečiami dalyvauti. Po programos
— vaišės ir pokalbiai.

• Mindaugo dr-vės sueiga — ba
landžio 18 d., 7 v.v., Prisikėlimo mu
zikos studijoj. Dr-vės uniformos tvar
kingumo varžybose I v. laimėjo Al
vydas Saplys. Į II pat. laipsnį, egza
minus išlaikė P. Gaputis. Dr-vės iš
kyla į Romuvą ir įžodis numatomi 
paskutinį birželio savaitgalį.

• LSS tautinės stovyklos yra or
ganizuojamos kas 10 metų. 1978 m. 
tokią stovklą organizuoja Australi
jos rajonas ir laukia geros šimtinės 
skautų-čių iš JAV ir Kanados. Bus 
išskrendama gruodžio 22 dieną, grįž
tama sausio mėn. 15 dieną. Kelionė 
asmeniui atseis apie $1,200. Stovyk
lavimas, ekskursijos, nakvynės skau- 
tams-tėms bus apmokėta Australi
jos rajono sutelktais pinigais. Smul
kesnes informacijas teikia ir vyks
tančius registruoja rajono vadeivos: 
s. L. Gvildienė, 75 Bow Valley Dr., 
Scarborough, Ont. Tel. 439-7888; s. 
L. Kalinauskas, 43 Glenlake Ave. 
Tel. 533-7506.

• LS seserija ta proga skelbia 
skautiškų ir lituanistinių žinių kon
kursą ir skiria tris premijas: I pre
mija $1000, II — $750 ir III — $500. 
Premijas laimėjusios skautės turės 
pačios užsimokėti likusią skridimo 
išlaidų dalį. Vienetams bus išsiun
tinėtos konkurso anketos. Dalyvauti 
gali 14-18 m. skautės, gavusios tėvų 
sutikimą. Konkurso data — birželio 
5 d., 10 v.r. č. S.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 

NETOLI LIETUVIU NAMU

BERESFORD • BLOOR, atskira^ flk S 8 kambariai per 2
augstu,, pakeistas Vįj'A RD U u%jaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; Įmoket r..uuo.
INDIAN RD., 19 kambarių, dideli 
5 butai, rūsys, naujas š’ĮJj’ tį 
žiavimas, mūrinis p R 
mas; papiginta kaE\a

‘yC’V fi^Sias, legaliai pakeistas; 
U • ->xiypas, platus privatus įva- 
mašinom; reikia parduoti; paliki-

BQUST^AD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lietuvių Namų ir požeminio.

BLOOR — QUEBEC, 11 kambarių, atsfe- • Qu namas per du augš- 

ajb "** s2°°°o;
E\ ANS — COLBECK, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 augš- 
Įu.’ P. nai užbaigtas rūsys (3 kambariai), 2 prausyklos, nauji elektros 
laidai, variniai vamzdžiai; namas geroje vietoje ir gerame stovyje; 
garažas; jmoketi tik $10.000.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

HIGH PARK TRIBUTIS, originalus namas, po 2 miegamuosius, 16 
metų senumo, su krosnimis ir šaldytuvais, 3 garažai, vandeniu apšil
domas, arti parko ir požeminio susisiekimo; įmokėti apie $20.000. 
Reikia parduoti.
HOWARD PK. — INDIAN RD., modernus, atskiras namas; 25 pėdų 
salonas, 16 kambarių, vienas iš gražiausiu namų High Parko rajone, 
vandeniu apšildomas, gaisro apsaugos įrengimai, privatus įvažiavi
mas, garažas; įmokėti apie $25.000.

gos diržų efektingumą luidija 
aiškus žuvusių ir sužeistų asme
nų sumažėjimas. 1975 m. Onta
rio eismo nelaimėse žuvo 1.800 
asmenų, o 1976 m. — tik 1.511. 
Sužeidimų 1975 m. turėta 97.- 
034, 1976 m. — 83.762. Žuvu
siųjų skaičius pernai sumažėjo 
16,1%, sužeistųjų — 13,7%. 
Statistikos duomenys taipgi liu
dija, kad automobilių susidūri
muose daugiau žūsta vairuoto
jų, atsisakiusių naudoti saugos 
diržus. Pastarųjų grupėje iš 61.- 
221 vairuotojo, turėjusio auto
mobilio nelaimę, žuvo 355, o dir
žus naudojusių 269.722 vairuo
tojų grupėje žuvusių buvo tik 
153.

Įkaitų ėmimo kvailiojimą te
ko patirti ir Torontui. Vankuve- 
rietis Bob McLagan, su me
džiokliniu šautuvu rankose įsi
veržęs į vieną banką miesto 
centre, už 13-kos banko tarnau
tojų bei klientų gyvybes parei
kalavo Kanados aviacijos trans
portinio lėktuvo “C-130” skry
džiui Į Ugandą pas I. Aminą. Vė
liau jis Įkaitus paleido, pasilik
damas tik tris banko tarnauto
jus ir prie jų prijungdamas po
licijos seržantą, vedusį derybas. 
Pradžioje jis kalbėjo apie įsijun
gimą Į Ugandos diktatoriaus I. 
Amino kariuomenę, vėliau pa
reikalavo granatų I. Aminui nu
žudyti. Po 12 valandų trukusio 
spektaklio, kuri transliavo net 
viena kabelinė televizijos stotis, 
B. McLagan kapituliavo — pa
leido paskutinius įkaitus ir pasi
davė policijai. Provinciniame 
teisme dabar jo laukia keli kal
tinimai, jų tarpe ir bandymas 
apiplėšti banką. Tačiau teisėjas 
pirmiausia Įsakė patikrinti pro
tinę B. McLagano sveikatą.

Buvęs Kanados premjeras J. 
Diefenbakeris, nors jau sulau
kęs 82 metų amžiaus, vis dar 
nėra praradęs jam būdingų kan
džių pastabų. Kalbėdamas To
ronto kanadiečių klube, federa
cini parlamentą jis pavadino ka
pinėmis, kurias tvarko patys mi
rusieji, nes jame trūksta disku
sijų Kvebeko separatizmo klau
simu. J. Diefenbakeris pasiūlė 
separatizmą svarstyti ne Niujor
ke ar Vašingtone, kaip padarė 
Kvebeko premjeras R. Leves
que ir Kanados premjeras P. E. 
Trudeau, bet pačiame parlamen
te bent savaitę truksiančiose 
diskusijose. Pasak J. Diefenba- 
kerio, netikslu kanadiškus skal
binius džiovinti ant amerikietiš
kos virvės. Jis taipgi nori, kad 
būtų sušaukta speciali visos Ka
nados konferencija federacijos 
problemoms nagrinėti. Joje tu
rėtų dalyvauti ne tik politikai, 
bet ir eiliniai piliečiai, atstovau
jantys moterims, ūkininkams, 
miestų savivaldybėms, etni
nėms organizacijoms, karo ve
teranams, prancūziškai ir ang
liškai kalbantiems k a n a d i e- 
čiams. J. Diefenbakeris taipgi 
daro išvadą, kad kvebekiečiai 
niekada nepritars šios provinci
jos atsiskyrimui nuo Kanados 
premjero R. Levesque planuo
jamam referendume.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

JANE — ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 2 virtuvės ir 2 prau
syklos, oru apšildomas; geras pirkinys pradžiai; prašo $41.500 su 
$5.000 įmokėjimu; platus, privatus įvažiavimas.

BLOOR — HIGH PARK, atskiras gęai"M. £jbutis — 2 didžiuliai 
butai po 3 miegamuosius, Bt'kl O >.rJuvės, 3 židiniai, žaidimo 
kambarys su židinur privatus įvažiavimas, 2 gara
žai, arti požeminio® ..Šokėti apie $50.000.

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

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8^/4% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/i% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

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

1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario

_ ■ Lietuviams doronTel. 533-5454 NuolAID

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-l 079
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

CHOLKflD
HIGH PARK BLVD., didžiulis 18 kambariu atskiras namas; 6 kam
bariai pirmame augšte, 6 prausyklos, mūriniai garažai su labai plačiu 
privačiu įvažiavimu; apie $40.000 įmokėti, lieka viena skola; puiki 
vieta nuomojimui; gauna apie $173,00 nuomos į savaitę, plius 6 
kambarių butas šeimininkui; prieinama kaina.
RUNNYMEDE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu, apie $30.000 įmokėti, lieka viena skola.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambariu vienaaugštis (bungo- 
Iow), užbaigtas rūsys su baru, puikus didžiulis kiemas, garažai su 
privačiu įvažiavimu.
BABY POINT, gražus 8 kambarių per du augštus atskiras namas, 3 
prausyklos, puikiai užbaigtas rūsys su baru, atviru židiniu ir išėjimu 
į labai gražų kiemą; dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu: rami 
vieta, privatumas; apie $25.000 įmokėti; lieka viena skola.'
VAKARUOSE, modernus, maždaug 15 metų senumo 10 butu apar
tamentas su balkonais; apie $33.000 metinių pajamų; apie $70.000 
įmokėti, privatus įvažiavimas su garažais.
JANE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; garažas; lieka viena skola.



London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

ra” išlaikymo, kuriame dainavo jo 
dukra Rūta ir akordeonu projo sū
nus Andrius. Andriui vfedus I. Joku- 
baitytę, jaunoji I. Cerškienė pasida
rė aktyvi “Aušros” vieneto narė.

A. a. velionies Vinco čerškaus at
minimui įamžinti laidotuvių daly
viai sudėjo Kanados L. Fondui $460, 
o Tautos Fondui — apie $300. Velio
nies asmenyje netekome labai veik
laus visuomenininko ir tauraus lie
tuvio. Reikia tikėtis, kad ir palikta
sis atžalynas eis jo pramintais takais.

V. I.
Ottawa, Ontario

KUN. DR. V. SKILANDŽIUNAS, 
4 kalėjimų kapelionas-koordinato- 
rius, vėl pasirodė televizijos progra
moje “Quest” kovo 20 d., 2 v. p. p. 
Transliavo stotis CJOH, kanalas 13 
(šį kartą angliškai), šios programos 
vedėjas pokalbyje su kun. dr. Vikto
ru ir su vienuole E. A. Kinsella, kuri 
kaip savanorė yra įsijungusi į kali
nių sielovadą su grupe gimnazijos 
moksleivių, gvildeno keletą esminių 
klausimų, liečiančių kalinių rehabi- 
litaciją ir 'Sugrįžimą į normalų vi
suomeninį gyvenimą.

Pokalbio metu išryškėjo nauja ka
lėjimų sistemos auklėjamoji kryptis. 
Paskutinių kelerių metų kalėjimų 
mokslinių tyrinėjimų duomenys tei
gia, kad be aktyvaus visuomenės įsi
jungimo į kalinių rehabilitacijos 
darbą negalima laukti pozityvaus pa
sikeitimo kaliniuose. Kalėjimas pats 
savyje ne taiso, bet ardo kalinio hu
maniškumo jausmą. Nesidalinimas 
kalte nėra esmiškai krikščioniška 
artimo meilė. Kalinių problemos yra 
kartu ir mūsų problemos. Ir mes visi 
esame atsakingi. Daugelis jaunuolių 
savo vaikystėje dėl nenormalaus šei
myninio gyvenimo nepatyrė ne dėl 
savo kaltės nei meilės, nei pagarbos 
reikšmės žmonių santykiuose. Kur 
nėra meilės, ten įsigali neapykanta 
sau ir kitiems. Todėl ši nauja kalė
jimų sistemos kryptis ir bando su
kurti tokią aplinką, kur jauni nusi
kaltėliai galėtų iš naujo atrasti mei
lę, pagarbą bei pasitikėjimą savimi 
ir kitais, bendraudami su įvairiomis 
visuomenės grupėmis. Ir vieni, ir 
kiti atranda vienas kitame žmogų 
kaip Dievo paveikslą ir panašumą, 
įgalinantį dvasinių vertybių įsilieps- 
nojimą pačiose sielos gelmėse. Kun. 
dr. V. S. įvestos dvi programos, ku
rios turi ypatingai didelį pasisekimą, 
būtent, “Folk Mass” ir “Day of 
Awareness”. Pirmoji trunka pusę 
dienos, o antroji — visą dieną. Gru
pės (30-50 asm.) dalyvauja kartu su 
kaliniais (100-120) bendrose maldo
se, studijose, pašnekesiuose, sporte 
bei rekreacijoje. Pasiaukojimu gy
venanti ir giliu tikėjimu persunkta 
meilė atidaro duris ir į kiečiausią 
širdį. Kun. dr. V. S. prisipažino tai 
patyręs ir išgyvenęs savo penkerių 
metų su kaliniais apaštališkoje, sie
lovadinėje sąveikoje. Programa bu
vo paįvairinta trijų jaunuolių daino
mis, palydint dviem gitarom.

PER TIKINČIOSIOS LIETUVOS 
DIENĄ religinei šalpai aukojo: dr. 
J. Rimšaitė $30, inž. A. Paškevičius 
20, inž. J. V. Danys 20, J. Leveris 15, 
St. Žilinskienė 10, inž. G. Mitalas 5, 
J. Morkūnas 5, V. Priščepionka 5, 
inž. P. Daunius 5, dr. A. Jurkus 5, 
V. Radžius 4, L. Giriūnas 2, P. Ali
šauskas 2, A. Tamulevičiūtė 2, P. 
Ancevičienė 1, kiti 8. Iš viso — $139. 
Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams. K.

KANADIEČIU VIENYBĖS DAI
NA “We are one”, parašyta lietuvių 
kilmės autorės J. M. Eggleston-Raš- 
kevičiūtės (muzika jos dukros) ran
da vis daugiau atgarsio. Otavoje jos 
dukra muzikė grojo minėtos dainos 

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Simons television r* * •'V-*' * W Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

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

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

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

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 •

» I Visais kelionių
Y I M I S A* reikalais betkur 

a e, i i pasaulyje skambinti
All Seasons Travel, B.D.---- ■--------------
2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531 
Toronto, Ontario mčr 1x3 - nuo 11 v. r iki 7 v. v.

melodiją per CBO radiją. Abi auto
rės pasirodė ir CBOT televizijoje, 
kur demonstravo savo kūrinį. Jį dai
navo vienas baritonas. Autorės norė
tų, kad lietuvis rašytojas išverstų tą 
dainą į lietuvių kalbą ir pritaikytų 
lietuvių dainavimui. K.

MAGDALENA IR ONA EGGLES
TON, motina ir duktė — abi lietu
vių kilmės, pirmoji rašytoja, antroji 
muzikė, gyvena Otavoje ir domisi 
daugiakultūriu Kanados gyvenimu. 
Jos sukūrė dainą “We are one”, ku
rioje išreiškiama Kanados vienybė. 
Tekstą parašė motina Magdalena, o 
melodiją sukūrė duktė Ona. Savo 
kūrinį jos išsiuntinėjo parlamento 
nariams ir išspausdino vietiniame 
mėnraštyje "Globe Report” kovo 11 
d. laidoje. Magdalena yra parašiusi 
knygą “The Faceless Canadians”, 
kurioje gvildena daugiakultūrio gy
venimo klausimus. Ji dar nėra iš
leista. Jos vyras yra rašytojas, buvęs 
žurnalistikos profesorius Wilfred 
Eggleston. Seniau Magdalena Eggles
ton (Raškevičiūtė) yra išleisdinusi 
romaną “Mountain Shadows”. Duk
tė Ona jau yra pasireiškusi kaip 
kompozitorė.

VANCOUVER, B.C.
PRANEŠU visiems Vankuverio ir 

apylinkės lietuviams, kad š.m. kovo 
mėnesį kažkoks asmuo išsiuntinėjo 
šlykščius raštus, šmeižiančius tautie
čius mano vardu. Prašau jų nelai
kyti tiesa, nes tokius anoniminius 
laiškus gauname jau kelinti metai 
ir kitų pavardėmis. Prašau ateityje 
nekreipti dėmesio ir tokių šmeižian
čių laiškų nepalaikyti tiesa.

Kun. I. Grigaitis

Uždarbis
Vienoje Šiaulių dirbtuvėje:
— Kodėl dabar mums išmo

kamas uždarbis kiekvieno mė
nesio 27 dieną, vietoj pirmos?

— Ar dar nežinai? Tam, kad 
užtektų iki pirmos!

Gera dovana
— Ką nupirko tau žmona var

dinių proga?
— Gražią dėžutę cigaretėm 

sudėti.
— Bet juk tu nerūkai!
— Aš tai ne.. . bet ji rūko!

x Taupymas
— Žinai, mano žmona pradė

jo taupyti pinigus.
— Iš tikro? O nuo ko ji pra

dėjo taupymą?
— Uždraudė man rūkyti ci

garetes . . .
Menas

— Savo paveiksluose aš noriu 
būti augščiau minios!

— Tuomet piešk iškabas!

YPSENOS Parinko Pr. Alš. Z

Karai .
Izraelio mokykloje mokyto

jas aiškina senovės žydų karus 
su romėnais. Mokinys pasikelia 
ir klausia:

— Pone mokytojau, o kurioje 
pusėje tada kariavo amerikie
čiai?

Skola
Vyras: Žinai, brangioji, šį 

kartą aš nieko nepirksiu tau 
vardinių proga, bet už tai užmo
kėsiu tavo skolą siuvėjai.

Žmona: Tai būtų kvailas da
lykas. Juk tai ne jos, bet mano 
vardinės!

Klevelando “Grandinėlė”, pasiruošusi grandioziniam koncertui Montrealyje balandžio 23 d. Plateau salėje

Pas gydytoją
Gydytojas: Ar tamsta galė

tum sumokėti už operaciją, jei 
sakyčiau, kad ji tau reikalinga?

Pacientas: O ar tamsta many
tum, kad ji man reikalinga, 
jei negalėčiau sumokėti?

Atominiame amžiuje
Šių laikų romano turinys ga

lėtų būti toks: Jis išėjo vienas 
pasivaikščioti. Jų akys susiti
ko ... Jie nuvyko Į šventovę... 
Jų sielos susitiko ... Jie gyveno 
kartu ... Jų advokatai susitiko...

žvaigždės ne vietoj ...
Garsus astronomas Vilhelmas 

Struvė, Pulkovo observatorijos 
vedėjas, buvo truputį keistas 
žmogus ir nemėgo bendrauti su 
kitais. Vieną dieną į observato
riją atvyko augšti svečiai: didy
sis kunigaikštis Michailas ir vi
sas būrys palydovų, apsagstytų 
ordinais bei žvagždėmis. Sruvė 
buvo nepatenkintas ir vos atsa
kinėjo į smalsuolių klausimus, 
žvaigždėti ponai ėmė šaipytis iš 
“šemyniškai“ apsirengusio 
Struvės. Didysis kunigaikštis pa
sakė kandžiai:

— Mano ponai! Čia visai nėra 
ko šaipytis, nes, suprantama, 
mūsų garsusis astronomas sumi
šo, pamatęs tiek žvaigždžių ne
deramose joms vietose .. .

• Kas daug gauna, o mažai duo
da, priklauso Skrudžo giminei

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Sportas ir lietuviškumas
BR. KETURAKIS

Bręstantis ir sportuojantis 
jaunimas dabartinėj aplinkoj 
susiduria su milžiniškais gyve
nimo kliuviniais ir vertybių nu- 
alinimu. Todėl jo stiprybė turi 
remtis augščiausiu visų jėgų iš
ugdymu ir nuolatiniu palaiky
mu. Svarbu laiku atskubėti Į be
siartinančių pavojų bangą, duo
ti teisingą linkmę moralinių 
vertybių klestėjimui, stiprinti 
sąžinės budrumą,...

Augmenija ir gyvūnija yra 
gamtos įstatymų statiškai aprėž
ta, o žmogus, ypač sportinė jau
nuomenė, visus dvasinius ir fi
zinius polėkių perteklius išreiš
kia veiksmu — treniruotėmis 
bei varžybomis ir teikia gyveni
mui kultūrinį aspektą. Dvasinių 
ir fizinių galių darna siejasi su 
didžiųjų idėjų ir darbų realizavi
mu, kuriame atsiskleidžia pil
nutinis žmogaus sugebėjimas. 
Pastarasis yra Įmanomas pilnu
tiniame auklėjime, įskaitant ir 
sportinį.

Sportuojančiam jaunimui ne
leistina užsitverti -ankštame “pa
sauly” — jis turi pajusti ir su
prasti savo tikrąją paskirtį, 
ypač kai visa tai pasirenka, daž
nai ir. pilnai aukojasi savano
rišku apsisprendimu. Sportuo
jantis jaunimas privalo duoti 
pulsą ir ritmą prasmingam gy
venimui, bet ne vegetuoti ir lai
kyti užšaldytas jėgas tiek dvasi
nio, tiek fizinio tobulėjimo ke
lyje. Nors mechanizuotas ir 
techniškas pasaulis kasdien mus 
gundo lengvam, patogiam gyve-

Pranešimas
Sparčiai keičiantis ekonomi

nio gyvenimo sąlygoms ir ky
lant kainoms visose srityse, su 
rūpesčiu žvelgiame ir mes, “Tė
viškės žiburių” leidėjai, į savo 
metinį biudžetą, kuris baigiasi 
kovo 31 d. Per pastaruosius me
tus vėl pabrango laikraščio 
spausdinimas, pakilo tarnauto
jų atlyginimai, popierius bei vi
si kiti reikmenys, o pašto patar
navimai šokte pašoko. Nuo š.m. 
kovo 1 d. pašto tarifai laikraš
čiams vėl pakelti net 20%. “T. 
Žiburiams” tai sudaro gana di
deles papildomas išlaidas. Dėl
to “T. žiburių” leidėjai, ap
svarstę susidariusią padėtį, nu
tarė pakelti metinę “T. žibu
rių” prenumeratą iki $12 (buvo 
$10), rėmėjų — iki $20 (buvo 
$15), naujiem skaitytojam — 

nimui, tačiau sportinis jauni
mas turi siekti augštesnių daly
kų. Šalia sporto siekių, matyti 
kenčianti Lietuva. Lietuvių tau
ta, kurios pagrindai ir tautiškų 
apraiškų daigai kasdien žiauriai 
kertami, kurios kalba, malda, 
galingoji religinė jėga laužia jau 
kelių kontinentų vartus ir net 
mums čia teikia dvasinės stip
rybės, — sportuojančio jauni
mo turi būti daug giliau Įvertin
ta ir suprasta.

Netaip seniai spaudoj iškelti 
sportininkams priekaištai dėl 
tautiškumo, lietuvių kalbos var
tojimo, kaikurių žemos kultūros 
poelgių neturi pasikartoti 1978 
m. sporto šventėje. Mūsų tautiš
kumo laipsnis sporto padali
niuose reikalingas skubių refor
mų, nes daugumoj apleistas. 
Okupantų naikinamas lietuviš
kas žodis sportuojančiam jauni
mui turi skiepyti pasiaukojimą 
ne tik aikštėje, pirmenybėse, 
bet ir kasdieniniame gyvenime! 
Joks šešėlis negali kristi ant 
sportininkų. Ateinančios sporti
nės žaidynės bus didžiausias eg
zaminas ir galbūt ilgam laiko
tarpiui. Stadijonuose, sporto pa
talpose, plaukimo baseinuose ir 
daugelio kitų sporto Įrengimų 
vietose, kur okupanto kėslai mū
sų nepasiekia, kur tėvų kalba 
nedraudžiama, kur Tautos him
nas, maldos ir visos lietuviškos 
vertybės pagarbiai priimamos, 
sportininkai privalo pasitempti.

Tebūnie šie keli priminimai 
p a s k a t inimas sportuojančiam 
jaunimui ugdyti stipresnį tau
tiškumą.

skaitytojams
iki $9 (buvo $7.50) nuo š.m. ba
landžio 1 d.

Gerai suprantame, kad kai- 
kuriem skaitytojam, ypač pen
sininkam, tai sudarys šiek tiek 
sunkumu, bet mes neturime ki
tos išeities. Palyginus su To
ronto estų ir latvių laikraščiais, 
“T. žiburiai” tebėra dar gero
kai pigesni.

Malonūs skaitytojai, nuošir
džiai dėkojame jums už ligšio
linę paramą, kurios dėka “TŽ” 
galėjo išsilaikyti, ir tikimės, 
kad toji parama lydės mūsų 
pasangas ir toliau, šio savait
raščio likimas kaip iki šiol, taip 
ir dabar yra jūsų rankose.

• Kas aukojasi pinigam, jų ne- 
aukoja geriem darbam
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<b SKAITYTOJAI PASISAKO
OŠAVOS LIETUVIAI

“TŽ” 8 nr. skyriuje “Skaitytojai 
pasisako” ai., minėdamas KLB Oak- 
villės apylinkę, nepagrįstai tvirtina, 
kad Ošavoje gyvenantieji lietuviai 
tik vieną kitą dolerį aukoja Tautos 
Fondui. Anaiptol, jau keletą metų iš 
eilės renku Tautos Fondui aukas 
Ošavoje, susipažinau su ten gyvenan
čiais lietuviais ir turiu pasakyti, kad 
visi nuoširdžiai remia Lietuvos lais
vinimo darbą, labai gausiai aukoda
mi tam tikslui — proporcingai dau
giau už daugelį kitų apylinkių.

A. Firavičius,
Tautos Fondo Toronto apylinkės 

atstovybės pirm.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Dėkoju už “T. Žiburius”. Sklai

dėme, skaitėme, lyginome, vertino
me ir vargome. Vienas kitas jaunuo-.. 
liukų susipažino su lietuviškąja pub
licistika, kuri, deja, nėra jų. Per- 
sveriančioji klasės pusė kažkaip ata
tupsta spaudai, kuri produkuojama 
galvų ir skiriama galvoms, žiestoms 
dar iš lietuviško molio. Prieauglio 
žodynas, sintaksė ir sąvokynas labai 
lėkšti — neįkerta, neriškina proble
mų. Beje, ar paaugliai kada nors 
buvo linkę į politiką? K. J. Dėdinas

UŽ SVETIMAS NUODĖMES
Graudu skaityti laiškus redakci

jai, kuriuose skaitytojai kaltina 
“TŽ” už pašto nuodėmes, būtent, vė
lavimą. Mano nuomone, tie mieli 
tautiečiai tik jieško progos atsisaky
ti laisvajame pasaulyje geriausio 
savaitraščio. D. Staškevičienė

ATSISAKYTI PAŠTO
“TŽ” skaitytojus pasiekia po 7— 

10 dienų (vietomis net po 3—4 sa
vaičių, Red.). Kanados paštas dirba 
su dideliu deficitu. Viską praryja 
pašto tarnautojai, nors į darbo ko- 

10 TORONTO
Dail. Dagys reiškiasi ne tik 

dailėje, bet ir poezijoje. Jis yra 
paruošęs savo poezijos rinkinį 
“Dagys dejuoja ir dainuoja”, 
kurį ketina išleisdinti.

Įvairią pagalbą ateiviams tei
kia Toronto katalikų arkivysku
pijos įstaiga “Council of Catho
lic Charities, Diocesan Immigra
tion Services, 67 Bond St., To
ronto, Ont. M5B 1X5.

Atidaromojoje Ontario parla
mento sesijos kalboje, tarp kitų 
dalykų, premjero W. Davis vy
riausybė pabrėžė ir daugiakultū- 
rį provincijos pobūdį. Joje sako
ma, kad vyriausybė rems įvairių 
grupių kultūrinę programą (“a 
heritage language program”) ir 
padės daugeliui Ontario tauti
nių grupių išlaikyti savo kalbas, 
bei kultūrinį lobyną. “Vyriausy
bė priima bei vertina daugiakul- 
kad, skatindama vaikus suprasti 
kad skatindama vaikus suprasti 
savo tėvų kalbą, kultūrą, stipri
na švietimo ir šeimos gyvenimo
kokybę.”

HETHERINGTON KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurių Sali sutvarkys 

Marius Rusinas • — Tel. 531-4674• 5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

(9 v.r. —
5.30 v.v.)

O
namai 
ūkiai 
investacijos 
mortgičiai

FRANK BARAUSKAS DL'^'TXREALTOR
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8 

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

D-p| INSURANCE
RESHER-DARAUSKAS č?oENCJ

nprQnrn realestate.W. G. U it 111 O II IlilL realtor

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

kybę nekreipia dėmesio. Ar ne lai
kas pagalvoti “TŽ” administracijai 
apie organizavimą savo pristatymo 
sistemos ir atsisakyti pašto patarna
vimų, kuriais visi skundžiasi? Kas 
nori dvasinio peno, sutiks mokėti 
dvigubai didesnę prenumeratą. A.

PERDAUG SKUNDŽIAMASI
Atvykęs iš Toronto į St. Peters

burg, Floridoje, gaunu “TŽ” oro paš
tu į trečią dieną. Nors tas vienas egz. 
atsieina apie 50 et., bet gautas laik
raštis atneša šimteriopą naudą.

Kaikurie skaitytojai skundžiasi, 
kad laikraštį gauna pavėluotai. Tai 
nėra laikraščio administracijos kal
tė, o pašto. Kartais net ir pirmos 
klasės laiškus iš Toronto gaunu tik 
po 10 dienų. Norintiems greičiau 
gauti “TŽ” patariu užsisakyti oro 
paštu. (Siuntimas oro paštu me
tams kainuoja $20, prenumerata — 
$12, taigi $32 metams, Red). “TŽ” 
yra vienintelis laikraštis išeivijoje, 
kuris nesikiša į jokias intrigas ir ne
kursto vienos visuomenės dalies 
prieš kitą. A. šmigelskis

ŽIBĖKITE, NEUŽGĘSKITE
“TŽ” labai mėgstu, manau, ne tik 

aš vienas. Todėl žibėkite, neužgęski- 
te. Jei spaus “bėdos”, tik pasiskelb
kite, pagelbėsime. Kad ir maža su
ma, paremsiu keleriopai. Linkiu 
Dievo palaimos bei laimės!

Petras Pajaujis
PENKIŲ DIENŲ KALĖJIMAS
Kartą pas pažįstamus sutikau jau

ną vyrą iš okupuotos Lietuvos, kuris 
kvietė apsilankyti joje. Aš jam ta
riau: “Pastatėte Vilniuje 5 dienų ka
lėjimą”. Norėjau pridurti, kad gy
venau keturiose valstybėse, bet 
niekur kalėjime nebuvau, bet jis 
pertraukė mane ir pasakė, esą ga
liu atvažiuoti kitu keliu. Tada, girdi, 
galėsiu važinėti, kur norėsiu. Paaiš
kinau, kad tokio leidimo negaunu 
jau treji metai. Tuo momentu įsiter
pė jo teta, sakydama, kad kaip nors 
galima pralįsti. Mano atsakymas bu
vo — taip gali padaryti tiktai mote
rys. Pašnekovas iš Lietuvos pasitrau
kė ir įsimaišė tarp žmonių.

Pabuvus 5 dienas “Vilniaus kalėji
me”, piniginė pasidarė kaip žuvelė po 
neršto. Tais pinigais Maskva gali ne 
tiktai kirvius gaminti, bet ir savo 
propaganda mus kiršinti bei niekin
ti. Jei tuos pinigus, kuriuos išleidžia
me siuntiniams, kelionėms į Vilnių, 
panaudotume spaudai svetimomis 
kalbomis, spaudai, kuri atskleidžia 
faktus apie Lietuvos apiplėšimą, bū
tų daug naudingiau. Kišdami pinigus 
į Maskvos rankas, neriame kilpą ant 
savo sprando. Mes išeivijoje turime 
kovoti už teisybę, reikalauti Lietuvai 
skriaudos atitaisymo, užkirsti kelią 
sovietiniam melui. Ar ne Augščiau- 
siojo valia atsiradome laisvės kraš
tuose? Tad vykdykime savo uždavi
nį, stengdamiesi padėti atgauti lais
vę Lietuvai. Kas iš to, jei ant pini
gų maišo sėdėsi, bet savo kraštui nie
ko gero nepadarysi. Visas jėgas tu
rime panaudoti kovai už Lietuvos ir 
kitų Rusijos pavergtų tautų laisvę.

A. K.

Okulistas
S. Brogowski, O.D 

472 Roncesvalles Ave. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_______ ___ - - a. * Namų — Gyvybės / Ai (f H O A Ai Automobiliųįjf&Vįįit fw L C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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Toronto Lietuvių Choras "VARPAS" 

maloniai kviečia 
Jus atsilankyti į

Anapilio žinios
— Velykų Prisikėlimas ir reko

lekcijų užbaigimas praėjo pakilioje 
šventiškoje nuotaikoje. Pamaldų me
tu giedojo choras, sol. V. Verikaitis 
ir sol. R. Strimaitis.

— Po Velykų švenčių šventovės 
statyba sparčiai eina pirmyn. Sta
tybai aukojo po $200: Pr. Juodienė, 
G. J. Kėkštai, A. V. Lapaičiai; $150: 
P. I. Šturmai; po $100: E. E. Miliaus
kai, K. G. Vaštokai (Peterborough), 
J. M. Ignatavičiai. Geradariams nuo
širdi padėka.

— Tradicinės kapinių lankymo iš
kilmės šį pavasarį bus per Sekmines, 
gegužės 29 d. Tą dieną bus šventi
namas ir Lietuvos Kankinių šven
tovės kertinis akmuo. Apeigas at
liks vysk. T. Fultonas.

— Balandžio 7 d. Sv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. Pranas 
Liakšas, 85 m. amžiaus; balandžio 
12 d. — a.a. Jonas Viltrakis iš Delhi, 
Ont.

— Nuoširdi užuojauta Antanui 
Patašiui ir jo šeimai, Amerikoje 
mirus broliui kun. Jonui Patašiui.

— Gili padėka kun. J. Vaišniui, 
SJ, už turiningus rekolekcijų pa
mokslus, kun. P. Rukšiui už talki
nimą D. Savaitės pamaldose, J. A. 
Arštikaičiams už gėles Velykoms.

— Pamaldos šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Marijoną ir Jurgį Skar- 
žinskus, 11 v. — už a.a. Alfonsą 
Dausą ir Empakerių šeimos miru
sius.

Lietuvių Namų žinios
— Velykų savaitgalyje jokių lie

tuviškų pobūvių nebuvo rengta. Ba
landžio 8-10 d.d. Karaliaus Mindau
go menėje vyko šachmatininkų dr- 
jos suruoštas atviras šachmatų tur
nyras. Dalyvavo Kanados ir JAV 300 
šachmatininkų. Jų tarpe buvo trys 
lietuviai: V. Genčius, S. Navickas 
ir R. Vaičaitis. Turnyro pažiūrėti 
susirinko šimtai stebėtojų.

— Balandžio 16, šeštadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks pa
vasarinis “Varpo” koncertas —.šo
kių vakaras.

— LN Gedimino Pilies menėje ba
landžio 16, šeštadienį, įvyks Toronto 
lietuvių studentų pobūvis.

— Balandžio 17, sekmadienį, įpras
ta LN sekmadienio popietė n c - 
į v y ks, nes tuo metu Karaliaus 
Mindaugo menėje nuo 1 v.p.p. vyks 
Velykų stalo popietė su koncertu. 
Programą atliks sol. S. žiemelytė ir 
LN Moterų Būrelio dainininkių gru
pė.

— Balandžio 23, šeštadienį, įvyks 
metinis “Atžalyno” koncertas - ba
lius. Rezervuoti vietas pas J. Bu- 
bulienę 677-8260, P. Dovydaitį 270- 
9247, V. Dauginį 533-1121 arba 822- 
7376.

— Balandžio 24, sekmadienį. 3 
v.p.p., įvyks Tautos Fondo valdybos 
posėdis.

— LN biblioteka gavo 56 knygų 
dovaną iš kun. Vytauto Pikturnos 
Niujorke. Dėkojame.

— LN biblioteka iš daugelio gavo 
po kelis egzempliorius tų pačių kny
gų. Dėlto daug knygų galėtų leng
vai perleisti kitų kolonijų lietuviš
koms bibliotekoms, kurioms šių kny
gų trūksta. Suinteresuotos lietuviškos 
bibliotekos prašomos kreiptis į TLN, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont.. 
M6P 1A6. Tel. 533-9030.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

PARDUODAMAS labai gražioje vie
toje vasarnamis su vienu hektaru 
ir 20 pėdų žemės netoli North Bay 
ant Trout ežero kranto. Vasarnamis 
visai prie ežero, o sklype auga ber
žai. Rašyti: J. Vanstone, 234 Sydney 
St. S., Kitchener, Ont., N2G 3V7.
PARDUODAMAS pilnai įrengtas re
zidencinis vasarnamis: 3 miegamieji, 
gyvenamasis kambarys, valgomasis 
kambarys, virtuvė, įrankių kamba
rys, gerai izoliuotas; židinys, denis, 3 
įrankiam sudėti pastatėliai, sodas. 
Savininkas išvyksta iš provincijos. 
Privatus pardavimas. Skambinti tel. 
889-0748. 
I PENSIJĄ išėjęs konsultuotojas in
žinierius atiduoda ir parduoda kny
gas, vadovėllius, užrašus, brėžinius 
(Heating and Air Conditioning). 
Skambinti tel, 889-0748.

IŠNUOMOJAMAS vienas arba du 
kambariai su garažu labai prieina
ma kaina. Galima naudotis virtuve. 
Atskira prausykla. Skambinti 231- 
0651 Toronte.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų Įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

DAGYS NORI PIRKTI ar išsinuo
moti rašomąją mašinėlę su lietu
viškais ženklais. Rašyti: Dagys, 78 
Chelsea Ave., Toronto, Ont., M6P 
1C2, arba skambinti tel. 533-7847.

PARDUODAMI vasarvietėms skly
pai po 5.5, 3.9 ir 3.5 akrus miško 
su 200 pėdų ežero pakrantės. Geros 
sąlygos lietuviams. Skambinti tel. 
767-8711 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras, vadovauja

mas muz. Eug. Krikščiūno, daly
vaujant sol. V. Verikaičiui ir jo pa
ruoštiems Parkdale kolegijos orkest
ro mokiniams, labai gražiai giedojo 
per Prisikėlimo Mišias. Organizaci
jos su savo vadovais tvarkingai bu
dėjo prie švenčiausio D. Savaitės 
metu, švenčių metų solo giedojo S. 
Žiemelytė, A. Simanavičius ir V. 
Verikaitis.

— Altorių ir visą šventovę papuo
šė J. Mačiulis ir seselė Loreta; gė
les atsiuntė J. A. Arštikaičiai; gė
lėms pirkti aukojo S. Vytis ir T. A. 
Žiliai.

— KLK Moterų Dr-jos parapijos, 
skyrius, pirmininkaujamas Birutės 
Biretienės, suruošė vaišes visiems 
parapijiečiams bei svečiams po Pri
sikėlimo Mišių parapijos salėje.

— Berniukai norintieji tarnauti 
Mišioms, teskambina Romui Marcin
kevičiui tel 763-1274.

— Giliai užjaučiame: Antaną Pa
tašių, mirus jo broliui kun. dr. Jo
nui Patašiui Amerikoje; Juzefą žu- 
lienę, mirus jos mamytei Antaninai 
Viliūnienei Lietuvoje; Jūrą Ignata
vičienę ir Renatą Lageman, mirus 
jų tėveliui Franz Kunzai Vokieti
joje.

-— “ShareLife” arkivyskupijos lab
daros įstaigoms išlaikyti rinkliava 
šį sekmadienį — balandžio 17.

— Velykų Bobutės karnavalas — 
balandžio 17 d. po 10 v. Mišių par. 
salėje. Rengia N. Pradėtosios Ma
rijos seserys ir rėmėjos.

— Religinei Lietuvos šalpai su
rinkta $3,303.25.

— Religinės muzikos koncertas 
bus balandžio 24 d., 4 v.p.p., šv. 
Cecilijos šventovėje, 161 Annette 
St. Visi kviečiami atsilankyti. Įėji
mas — laisva auka.

— Romo Viesulo grafikos paroda 
— balandžio 23-24 d.d. Parodų sa
lėje. Parodą atidarys dail. T. Va
lius balandžio 23 d., 4 v.p.p. Parodą 
globoja par. kat. mot. skyrius.

— Mišios: šeštadienį, 8 v. r., už 
Steponą Dilkų, užpr. A. Dilkus; 8.30 
už Simanavičių šeimos mirusius, už
prašė A. R. Simanavičiai; 9 v. už 
Karolina Vaitiekūnienę, užpr. J. Vai
tiekūnaitė; 9.30 už Jadvygą ir Micha
liną, užpr. M. Pečiulienė; 10 v. už 
Oną Gataveckienę, užpr. J. O. Gata- 
veckai; sekmadienį, 8 v.r., už Levi- 
šauskų šeimos mirusius, užpr. M. 
Levišauskienė; 9 v. už Katariną ir 
Jurgį Vasiliauskus, užpr. A. Kairie
nė ir šeima; 10 v. už Mykolą Der
vinį, užpr. S. Dervinienė; 11.30 už 
parapiją; 7 v.v. už Antaną Kartavi- 
čių, užpr. T. V. Gražuliai.

— Pakrikštyta: Tanya-Ona, Stasio 
ir Onos Ignotų dukrelė; Tanya-Ali- 
cija, Roberto ir Laimos (Grigaitės) 
Coylc dukrelė.

A. a. kun. dr. Jonas Patašius, 
63 m. amžiaus, mirė š. m. ba
landžio 4 d. Great Falls, JAV- 
se, kur ilgesnį laiką darbavosi 
vietinės vyskupijos kurijoje. Pa
laidotas balandžio 7 d. Laidotu
vėse dalyvavo ir Toronte gyve
nąs velionies brolis su šeima. 
Kun. dr. J. Patašius buvo “TŽ” 
skaitytojas, nekartą lankęsis To
ronte.

Kun. Petras Rukšys, salezie
tis, kurio artimieji giminės gy
vena Kanadoje ir JAV-se, keletą 
savaičių vieši Toronte ir kituo
se miestuose. D. Savaitę ir Vely
kų sekmadienį dalyvavo abiejų 
lietuvių parapijų pamaldose, o 
kiek anksčiau vedė rekolekcijas 
lietuviams Sudburyje. Iki šiol 
jis gyveno Italijoje (20 metų) sa
leziečių vienuolyne. Dabar jis 
yra paskirtas į lietuvių parapiją 
Brazilijoje, kurią įsteigė jėzui
tai ir perleido saleziečiams. Ten 
dirbs kun. Pr. Gavėnas, kun. St. 
Šileika, kun. P. Urbaitis ir kun. 
P. Rukšys, Pastarasis, lydimas 
giminaičio P. Seibučio, aplankė 
ir “TŽ” redakciją.

Čikagos lietuvių pastatytoje 
operoje “Romeo ir Julija” ba
landžio 3 d. spektaklyje Romeo 
vaidmenį dainavo torontietis 
tenoras Rimas Strimaitis. Tai 
buvo pirmas jo pasirodymas 
operoje, ir tai labai sėkmingas. 
Tai turėtų paskatinti jauną so
listą ir toliau tobulėti. Jį šiai 
operai paruošė buvęs Kauno 
operos dirigentas, akompaniato- 
torius ir kompozitorius St. Gai- 
levičius. Iš Toronto ir Montrea- 
lio į minėtą operą Čikagoje bu
vo nuvykęs nemažas būrys tau
tiečių, nes ten dainavo sol. G. 
čapkauskienė ir sol. R. Strimai
tis.

diQri£> Į r

“7;! Ih JM W NKOllceiSTA-
PROGRAMĄ atliks sol. Anita Pakalniškytė ir 
"Varpas", vadovaujamas muz. Jono Govėdo.

Veiks baras, bus turtinga loterija, šokiai, 
grojant geram Walter Gūrai orkestrui.

balandžio 16 
šeštadienį, 7 v.v 
Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje

Atvelykio sekmadienį, balandžio 17 d., 1 v. p. p., Toronto 
LietllVių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, ruošiamas TRADICINIS

PRIVAČIAI PARDUODAMAS tin
kamas statybai sklypas: 60 pėdų plo
čio iš 324 pėdų ilgio su daugybe me
džių, netoli Sutton, Simcoe ežero ir 
provincinio parko. Tel. 889-0748.

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

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

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

I H MONTREAL

Įėjimas — $5 asmeniui, studentam ir pensinin
kam — $4. Bilietai gaunami iš anksto pas J. 
Šarūną, sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo 
par. salėje ir pas P. Dunderą tel. 763-6538.

Bilietai suaugusiems — po $5, moksleiviams — po $3.

Po koncerto - pasilinksminimas
Sv. Kazimiero par. salėje. Bus vaišės, veiks baras, 
gros "Perkūnas". įėjimas visiems — $3.

Balandžio 24, sekmadienį, 11 v. ryto, 
iškilmingos Mišios Aušros Vartų šventovėje. Po jų 
— akademija ir pietūs AV parapijos salėje, 
įėjimas suaugusiems — $3,50, jaunimui — $1,50. 
Visas ir visus maloniai kviečiame dalyvauti šioje 
mūsų šventėje Rengėjos

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
MONTREALIO SKYRIAUS sukaktis

Balandžio 23, šeštadienį, 6 v. vakaro,
Plateau salėje (37Į.0 Calixa Lavalle Avė.)

g^rand i

Programą atliks garsusis tautinių šokių 
ansamblis "GRANDINĖLĖ" iš Klevelando

<| 
Visus maloniai kviečiame atsilankyti^ 
Čia rasite įvairiausius tradicinius VelykiĮ 
valgius: gražius margučius, keptus par
šiukus, kumpius, žąsis, kalakutus, daug 
gražių ir skanių pyragų. Be to, būsiteį 
pavaišinti vyneliu, o programoje išgirsite

Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose tel. 
533-9030 ir pas LN Moterų Būrelio nares.
Rengia — LN valdyba ir Moterų Būrelis \

JFJLFJ
Kaina: suaugusiems — $6.00 

vaikams nuo 6 iki 1 6 m. — $3.00 
iki 6 m. — veltui

pavasario

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ Į

balandžio 23, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių Namuose
Karaliaus Mindaugo menėje

PROGRAMOJE:___
* "Jaunimo garsai" * loterija, baras ir

iš Sudburio kitos staigmenos
* visos "Atžalyno" grupės * šokiams gros
* šilta vakarienė su vynu "Atspindžiai" iš Londono

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Stalai numeruoti (10 prie 
stalo) rezervuojami: 

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

arba 822-7376 
Bilietai — S9.00, 

studentams — $5.00

Maloniai kviečiame atsilankyti j

dailininko Romo Viesulo

balandžio 23-24 d.d. Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
Parodę atidarys dail. T. Valius, balandžio 23, šeštadienį, 4 valandą po pietų.
LANKYMO VALANDOS: šeštadienį — nuo 4 v.p.p. iki 6 v.v., sekmadienį — nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p.

KLKM Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Verbų sekmadienį AV par. kle

bonas kun. J. Kubilius, SJ, laikė 
Mišias ir pasakė pamokslą mūsų pa
rapijoje.

— Balandžio 23 d. Klevelando 
“Grandinėlė” lankysis Montrealyje. 
Po koncerto Plateau salėje mūsų 
par. svetainėje ruošiamas sutikimo- 
susipažinimo vakaras. Bus šaltas bu
fetas, gros orkestras “Perkūnas”.

— Kun. dr. F. Jucevičiaus trečio
sios knygos “Mintis dialektiniame 
žaisme” sutiktuvės įvyks gegužės 14 
d., 7.30 v.v., par. svetainėje.

— Lituanistinė mokykla mokslo 
metus baigs gegužės 14 d. IX sky
rius ruošiasi išleidžiamiesiems egza
minams.

— Dr. Jonas Daugirdas, prieš pen
kerius metus atvykęs į Montrealį iš 
Čikagos, dirba Jean Talon ir Bell- 
chasse ligoninėse. Jaunas gydytojas 
yra KLB Montrealio apylinkės val
dybos narys. Labai gaila, kad šį ru
denį jis yra numatęs grįžti į Čikaga.

S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— A.a. Bronius Bagdžiūnas mirė 
kovo 29 d., palaidotas balandžio 1 d. 
iš Aušros Vartų par. Paliko nuliū
dusią žmoną Nijolę Vadišiūtę, uoš
vius ir pusbrolius — P. Petronį, p. 
Barauską.

— A.a. Petras Yekšys, 77 m. am
žiaus, mirė balandžio 1 d. Buvo pa
šarvotas Wilsono koplyčioje Verdu- 
ne. Palaidotas balandžio 4 d. iš Auš
ros Vartų šventovės. Paliko nuliūdu
sią žmoną Oną Liubikaitę, dukras ir 
jų šeimas.

— Sėkmingai praėjo Gavėnios re
kolekcijos, kurias vedė kun. J. Kidy
kas, SJ. Tautiečiai jose gausiai da
lyvavo. Jos užbaigtos Verbų sekma
dienį bendra agape par. salėje.

— Margučių pietus rengia Sv. 
Onos Dr-ja Atvelykio sekmadienį po 
11 v. pamaldų par. salėje.

minėjimas bei pietūs bus AV par. 
svetainėje.

METINIS “LITO” NARIŲ SUSI
RINKIMAS įvyko kovo 19, šeštadie
nį, AV par. salėje. Susirinkimą pra
dėjo pirm. J. Bernotas, kviesdamas 
atsistojimu pagerbti pernai mirusius 
narius, jų tarpe valdybos vicepirm. 
Petrą Vaupšą ir ilgametį buv. kredi
to komisijos pirm. Joną Juškevi
čių. Susirinkime dalyvavo 203 nariai 
ir 6 svečiai. Susirinkimą sveikino 
lygos tiekimo skyriaus vedėjas M. 
Sherker ir draudos bendrovės CU 
MIS atstovas — P. Messier.

Metinius pranešimus padarė pirm. 
J. Bernotas, vedėjas P. Rudinskas, 
buhalterė R. Picčaitienė, kredito 
kom. pirm. J. Adomonis ir revizijos 
kom. pirm. J. Maskoliūnas. Nežiū
rint kaikurių porinkiminių santau
pų išėmimo, “Litas” užbaigė metus 
su $7,086,922 balansu ($6,406,504 — 
1975 m.) ir rekordiniu $24,730 pel
nu ($7,965). Metirfės pajamos pasie
kė $700,622 ($560,272). Nariams už 
santaupas išmokėta $524,259 (427,- 
207). “Lito” nuosavi kapitalai padi
dėjo nuo $160,085 iki $195,933. Na
rių yra 1711, kurių 209 pagalbiniai 
— ne lietuvių tautybės. Lietuvybės 
reikalams per 1976 m. išleista $5,- 
675.70, neskaitant spaudos ir radijo 
skelbimų, aukų loterijoms ir kitų 
panašių veiklos išlaidų, kurios irgi 
yra parama lietuviškoms organizaci
joms. Be to, 1976 m. dividentai už 
šėrus $513.30 buvo padalinti tarp 
Auksinio Amžiaus Klubo “Rūtos” — 
$250 ir šalpos reikalams per N. Pr. 
Marijos seseris — $263.30.

Diskusijose vyravo pirmininko ir 
vedėjo pranešimuose iškeltas “Lito” 
namų statybos klausimas ir even
tualus unijos operacijų išplėtimas į 
aplinkinius gyventojus nelietuvius. 
Po ilgesnių diskusijų beveik vien
balsiai buvo nutarta sklypą įsigyti. 
Taip pat pageidauta, kad, paruošus 
namų projektą, tuo reikalu būtų su-

Pensininkų klubas ketverių 
metų gyvavimo proga 1977 m. 
balandžio 23 d., 1 v. p., Lietuvių 
Namuose, Gedimino menėje, 
ruošia pabendravimo popietę.

Toronte 1978 metais įvyks 
trys didelio mąsto renginiai — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas, penktoji dainų šven
tė ir sporto žaidynės. Kadangi

KLB Toronto - Oakvillės apy
linkės rinkiminė komisija, daly
vaujant a p y 1inkės valdybos 
pirm. P. Šturmui, balandžio 6 d. 
posėdžiavo L. Namuose, kur

“Grandinėlės” koncerte Plateau 
salėje balandžio 23, šeštadienį, sce
nos apšvietimą tvarkyti sutiko jaunas 
šios srities specialistas Tomas-Rim- 
gaudas Montvila. Jis šiuo metu dir
ba “Centaur” teatre senajame Mont-

šauktas specialus narių susirinkimas.
Nariams nepasiūlius daugiau kan

didatų, aklamacijos būdu į valdybą 
perrinktas Juozas Bernotas ir nau
jai išrinktas Antanas Vaupšas, į kre
dito komisiją perrinktas Steponas

Programoje — trumpa oficialio
ji dalis, užkandžiai, simpoziu
mas, kultūrinė programėlė ir 
laisvas pabendravimas. Klubo 
valdyba kviečia savo ir kaimyni
nių klubų narius gausiai daly
vauti. Taip pat kviečiama visuo
menė, ypač norima turėti savo 
tarpe visus tuos, kurie jau yra 
peržengę garbingo amžiaus 
slenkstį arba ruošiasi peržengti, 
bet dar nėra įsijungę į bendra
amžių tarpą, nes simpoziumo 
metu turės progą išklausyti ak
tualių minčių bei dėl jų pasisa
kyti ir su bendraamžiais pa
bendrauti. Valdyba

Ateitininkų šventės vakarie
nei, kuri įvyks balandžio 30, šeš
tadienį, bilietus prašome įsigyti 
iš anksto pas tėvų komiteto na
rius, taip pat pas dr. O. Gustai
nienę, B. Čepaitienę arba K. 
Manglicą.

Toronto renginių tvarkarašty
je padarytas pakeitimas: gegu
žės 7, šeštadienį, Anapilio salė
je bus Vitos Balčiūnaitės vestu
vės, o ne “Aitvaro” parengimas.

Devintoji tautybių savaitė — 
Karavanas bus birželio 17 — 25 
dienomis. Jo rengėjai jau pra
dėjo jį garsinti. Pranešime sa
koma, kad šių metų karavane 
dalyvaus 7 nauji paviljonai, jų 
tarpe Kvebeko ir Kanados Ope
ros Bendrovės. Rengėjų infor
macijos centras — 263 Adelai
de St. W., Toronto, Ont. Tel. 
868-0466.

M. Railienė atvyko iš okupuo
tos Lietuvos kaip imigrantė pas 
savo vyrą, jau seniai gyvenantį 
Kanadoje. Ji gavo leidimą iš
vykti iš Lietuvos tik po ilgų pa-
stangų.

tie renginiai apima viso laisvojo 
pasaulio lietuvius, rengėjų nu
tarimu jie pavadinti Pasaulio 
Lietuvių Dienomis. Ruošos dar
bai jau senokai pradėti. Dainų 
šventės repertuaras nustatytas, 
gaidos atspausdintos ir išsiunti
nėtos chorams.

Tautybių savaitės — Karava
no metu ir šiemet bus įrengtas 
“Vilniaus” paviljonas Prisikėli
mo salėse. Taip pat bus renka
ma ir iškilioji lietuvaitė “Miss 
Vilnius”. Iki šiol ji buvo renka
ma specialiame baliuje. Šiemet 
tai bus atlikta paprastesnių bū
du, būtent, dalyvaujant tiktai 
komisijai ir kandidatėms.

Vasaros kursus tema “Žmo
gaus teisės ir pilietinės laisvės” 
š. m. birželio 6 — 10 dienomis 
rengia Toronto universitetas. 
Kursai skirti plačiajai visuome
nei. Informacijų teirautis bei 
registruotis šiuo adresu: Univer
sity of Toronto, School of Con
tinuing Studies, 158 St. George 
St., Toronto, Ont., M5S 2V8. 
Tel. 978-2400.

Metinė “TŽ” prenumerata 
nuo š. m. balandžio 1 d. — $12, 
pusmetinė — $6.50, rėmėjo — 
$20.

Buvusio Lietuvos diplomato 
Henriko Rabinavičiaus giminai
tė Eleonora Wu - Morris lankėsi 
“TŽ” redakcijoje ir papasakojo 
apie savo veiklą mokslinėje ir 
visuomeninėje veikloje. Ji yra 
gimusi JAV-se, bet jos tėvai 
(žydų tautybės) yra gimę Lietu
voje. Jos vyras yra kinietis. Ji 
domisi lietuvių ir kitų tautybių 
gyvenimu. Lankymosi proga jai 
■buvo įteiktas leidinys “Lithua
nians in Canada” ir J. Prunskio
brošiūra “Lithuania”. M6H 1A8.

aptarė naujos Toronto - Oakvil
lės apylinkės tarybos rinkimų 
planus. Rinkimai įvyks š. m. ge
gužės 15 d. kartu su rinkimais 
į KLB krašto ir KL Jaunimo Są
jungos tarybas.

Kandidatai į KLB Toronto - 
Oakvillės apylinkės tarybą jau 
baigiami telkti ir netrukus bus 
paskelbti spaudoje.

KLB krašto valdyba, išsiunti- 
nėjusi leidinį “The Violations 
of Human Rights in Lithuania, 
1975” įvairiem kanadiečiam, 
gavo gerų atsiliepimų. Ontario 
parlamento atstovas iš Kitchene- 
rio J. R. Breithaupt rašo: “Dė
koju už atsiuntimą pranešimo 
apie padėtį Lietuvoje 1975 m. 
Aš jį perskaičiau ir tikiuosi, kad 
tai padarė ir daugelis kitų ka
nadiečių. Kaip asmens laisvės 
šalininkas aš užjaučiu baltiečių 
tautas, netekusias nepriklauso
mų savo šalių. Tikėkime ir dirb
kime, kad vieną dieną laisvė 
grįžtų tom nedidelėm tautom. 
Aš skatinu jus tęsti šį informa
cijos darbą, kad tuo būdu kas
met didėtų energija ir vis dau
giau žmonių sužinotų tiesą”.

Nežinomas geradaris Čikago
je per kun. J. Kubilių, SJ, at
siuntė Velykų proga “TŽ” $100 
auką. Už tą duosnią paramą au
kotojui reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Dvimėnesinio žurnalo “Mote
ris” išėjo š. m. 1 nr. Jį redaguo
ja Nora Kulpavičieinė, leidžia 
KLK Moterų Dr-jos centro val
dyba. Metinė prenumerata — 
$7. Administracijos adresas: 
1011 College St., Toronto, Ont.

realyje. Pasilinksminime po koncer
to šv. Kazimiero svetainėje gros stu
dentų orkestras “Perkūnas”, vado
vaujamas Alg. Lapino. Sekmadienį, 
11 v.r., bus iškilmingos pamaldos 
Aušros Vartų šventovėje, akademi
ja — 25 metų veiklos sukakties pa- >•«■»< »«■»< >«■»< >«■»< «

A. a. Vinco čerškaus atmini
mui B. Šalkauskienė paaukojo 
“T. Žiburiams” $20. Dėkojame 
už paramą.

Kęsgailą ir į revizijos komisiją — 
Jonas Šiaučiulis. Susirinkimas bai
gėsi skoningai paruošta vakariene.

Laikinai “Litas” buvo sustabdęs 
naujų nekilnojamo turto paskolų iš
davimą. “Lito” operacijoms sugrį
žus į normalias vėžes, vėl bus išda
vinėjamos visų rūšių paskolos, ta
čiau patartina nekiln. turto pasko- 
doms užsirašyti iš anksto, nes pir
menybė bus teikiama anksčiau už
sisakiusiems. Pr. Rudinskas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

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

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

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

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


