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Žodžiai kaip akmenys...
Viena didžiausių žmogaus dovanų yra žodis. Juo išreiškiame 

save, kitiems perteikiame savo pasaulį ir išeiname iš nebylumo, 
kuris yra būdingas daiktams ir net gyvūnams. Per žodį Įžvelgiame 
kito žmogaus pasaulin ir sužinome jo bylojimą. Tuo būdu užsi
mezga komunikacija, iš kurios gimsta poezija, proza, drama bei 
kitokia kūryba ir kurioje atsispindi žmogaus gyvenimas įvairiau
siais atspalviais, žodžio dėka žmogus praturtėja ir kitus praturtina, 
sukuria kultūrą, kuri kasdieninį primityvų gyvenimą pakelia į 
augštesnį, dvasingesnį laipsnį. Atimki žmogui žodį, ir jis nugrims 
į nebylų, vienišą, primityvų gyvenimą. Tada bus daugybė vaikš
čiojančių mumijų, gyvų šešėlių, tyliai praeinančių pro vienas kitą 
ir nuolat pasiliekančių uždarame pasaulyje, kuris negali būti tur
tingas, nes nepasipildo kitais pasauliais. Uždarumas veda izoliaci- 
jon ir verčia gyventi vien savomis sultimis, gromuliuoti vien savas 
besikartojančias mintis. Bežodis žmogus yra seklus, siauras, at
skirtas nuo platesnės dinamikos, suluošintas. Ir tiktai tas tikrai 
pajunta žodžio vertę, kuris dėl kokios nors priežasties jo netenka. 
Tuomet atsidaro savotiško kalėjimo durys, vedančios į tamsos 
pasaulį.

★ ★ ★

Praktiniame gyvenime betgi žodis nevisuomet yra brangi do
vana. Čia jis atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, kaip van
duo, oras. Dėlto žodis ir nėra branginamas. Juo švaistomasi, juo 
taškomasi kaip neišsemiamu jūros vandeniu. Dažnai juo bodimasi, 
nes aptvindo visas kertes kaip tvano vanduo. Taip būna su visom 
brangiom dovanom — kol jos retos, branginamos, bet kai jų atsi
randa perdaug, krinta vertė, atsiranda infliacija. Tada žmogus 
bėga nuo tokių dovanų. Taip yra ir su žodžiu. Kai atsiranda jo 
infliacija, panaši į tvaną, žmogus pradeda ilgėtis tylos, vienumos, 
kur nupigintas žodis atgautų savo vertę, savo pilnatvę. Bet tai dar 
nėra pati skaudžiausioj! žodžio nuvertinimo pusė — nuo žodžių 
tvano galima rasti užuovėją. Skaudžiausias momentas yra tada, kai 
žmogus savo žodį paverčia akmeniu. Tuo atveju žodis tampa kietu, 
naikinančiu ginklu, geidžiančiu kraujo. Jis neša nebe meilės balza
mą, nebe kūrybos ugnį, o šiurkščią neapykantą. Dialogas tampa 
dvikova, kurioje senovės piemenų akmenis pakeičia pikti žodžiai, 
dažnai skaudesni ir už akmenis. Jie palieka žaizdas, kurių nepajė
gia užgydyti net geriausias gydytojas-laikas. žodžiai, tapę akmeni
mis, nebėra kūrybos pradai, o naikinimo nešėjai

* * *

Popiežiaus pronuncijus, dalyvavęs baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose. Iš kairės: T. Kronbergs, Kana
dos Latvių Federacijos pirm., E. Whelanas, žemės ūkio ministeris, kun. dr. V. Skilandžiūnas, Otavos kalėjimų 
kapelionas, arkiv. A. Palmas, pronuncijus, J. R. Simanavičius, KLB pirmininkas, dr. S. Haidaszas, parlamento 
narys, M. Sharpas, parlamento narys, buvęs užsienio reikalų ministeris, A. Thompsonas Nuotr. T. Tomsono

Užkasti senuosius karo kirvius
Žydų ir R. Europos ateivių organizacijų vadų pareiškimai tarpusavio bendradarbiavimo klausimu

Toronto laikraštis “The Cana-
dian Jewish News” 1977. IV.
8 ir 1977. IV. 15 laidose iš-

dams nesanti naudinga. Ukrai-
niečiai ir lenkai esą kovoja už
savo kraštų nepriklausomybę

ra tinkamas laikas bendradar-
biavimui.”

JAV PREZ. J. CARTERIS PASKELBĖ GRIEŽTĄ NAFTOS TAUPYMO 
programą, remdamasis žvalgybos agentūros ČIA studija, pagal 
kurią naftos paklausa pasaulinėje rinkoje 1985 m. pralenks jos 
pasiūlą, trigubai padidindama kainas. Diržo susiveržimo politiką 
prez. J. Carteris pirmiausia atskleidė tiesiogine kalba per televizi
ją į amerikiečius, o detales pateikė jungtiniame JAV kongreso po
sėdyje, kurį taip pat transliavo televizija. Benzino vartojimui su
mažinti jis nori įvesti specialų mokestį didiesiems automobiliams, 
kurie su galionu nuvažiuoja mažiau kaip 13 mylių, šis mokestis 
1977 m. būtų $449, o 1985 m. pasiektų $2.488. Mažesnių automo
bilių savininkai gautų specialias pajamų mokesčio nuolaidas, su
sietas su galionu benzino nuvažiuojamų mylių skaičiumi. Jeigu ši

Jei žodiniai akmenys yra žmogaus gyvenimo griovėjai bei nai
kintojai privačioje srityje, sakykime, šeimos, mažų grupių sferoje, 
juo labiau viešumoje, čia akmenys palieka daug platesnes ir gi
lesnes žaizdas. Viešumoje jų veikimas yra daug skaudesnis. Jei 
šeimos gyvenime žmonės apsimetė žodiniais akmenimis, gali juos 
po kiek laiko susirankioti, užgydyti žaizdeles ir vėl taikoje gyventi, 
bet kai toks apsimėtymas įvyksta visuomeninėje viešumoje — 
spaudoje, susirinkimuose..., padariniai būna daug skaudesni. Juk 
jau nevienas pasitraukė iš visuomeninės veiklos dėl tokių akmenų: 
nepagrįstų priekaištų, įžeidinėjimų, organizuotos neapykantos ir 
pan. Ir tai lengvai suprantama — vieši akmenys yra labai skau
dūs. Tai jaučia ir labai atsparūs veikėjai. Juk nuo biblinio Dovydo 
akmenuko krito net milžinas Galijotas, nes buvo didžiai skaudus. 
Tai visiems žinoma, tačiau lietuviškoje viešumoje tų skaudžių ak
menų pilna. Jų mėtytojai mano kovoją už savo principus, idėjas, 
įsitikinimus, tačiau tuo būdu kilnios idėjos ne tik neapginamos, bet 
dargi kompromituojamos. Tokių kovų centrai mūsų išeivijoje yra 
žaizdos, nuodijančios platų lietuviškąjį organizmą. Lietuvybė iš 
tokių kovų nieko negali laimėti, nors jos būtų ir labai narsios, nes 
eina savitarpio naikinimo linkme. Nežiūrint kuri pusė laimės, lie
tuvybė daug pralaimės. Pr. G.

Lietuviškos stcmbmenos
Baltiečių bombos

Iki šiol nebuvo girdėti, kad 
baltiečiai, kovojantys už savo 
kraštų išlaisvinimą, būtų ėmęsi 
teroristinių veiksmų, kaip kad 
daro jugoslavai, arabai ir kiti. 
Reuterio žinių agentūra prane
šė, kad š.m. balandžio 12 d. 
Prancūzijos Paryžiuje buvo 
įmestos padegamos bombos Į 
dvi prancūzų-sovietų organiza
cijų būstines ir kad atsakomybę 
už tuos veiksmus pasiėmusi bal
tiečių grupė, kovojanti už savo 
tėvynių laisvę. Tą žinią paskel
bė Kanados dienraštis “The 
Montreal Star” 1977. IV. 13, 
nepateikdamas jokių komenta
rų. Žinioje sakoma, kad ta or- 
ganizacija pasivadinusi “The 
Action Front for the Liberation 
of Baltic Countries”. Savo pra
nešime spaudai ji pareiškusi, 
kad balandžio 5 d. įmetusi pa
degamąją bombą į Sov. Sąjun
gos atstovybę Paryžiuje.

Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerija pareiškė protes
tą Prancūzijos atstovybei Mask
voje prieš “piratiškus puldinėji
mus”, kurie esą kliudo sovieti
nių institucijų darbą ir sudaro 
pavojų sovietų piliečiams Pran
cūzijoje.

Iš lietuvių šaltinių tuo tarpu 
nėra žinių. Minėtoji baltiečių 
organizacija, pasirinkusi tero
ristinę taktiką, iki šiol nebuvo 
žinoma. Ar tai iš tikrųjų baltie
čių organizacija, ar tik tuo var
du prisidengusi, kol kas nėra 
žinoma.

Airiai į Lietuvą
Esame “TŽ” rašę apie Airi

jos katalikų grupę, užsimoju
sią nugabenti į okupuotą Lie
tuvą Marijos statulą kaip taikos 
bei tautų brolybės simbolį. De
ja, Sov. Sąjungos ambasada at
sisakė duoti vizą tokiem maldi
ninkam, nes K. Bendrija esanti 
atskirta nuo valstybės. Marijos 
statula buvo nuvežta į Londo
ną ir patalpinta lietuvių šven
tovėje. Airių grupės vadovas 
adv. T. C. Gerrard O’Mahoney 
betgi nenuleido rankų, j ieško
damas kitų kelių. Netikėtai iš 
Sov. Sąjungos ambasados atėjo 
pasiūlymas minėtai airių kata
likų grupei važiuoti į Lietuvą 
su Marijos statula ir ten įsiti
kinti, kad religinis gyvenimas 
nėra varžomas. Tą žinią paskel
bė Londono dienraštis “The 
Guardian” kovo 30 d. Pasak 
jos, O’Mahoney grupė pasiūly
mą priėmė ir dabar rūpinasi 
gauti vizas. Jos atstovai kovo 
27 d. lankėsi Londone ir daly
vavo specialiose pamaldose, ku
rios buvo laikomos lietuvių 
šventovėje. Tai buvo užbaiga 
devynias savaites trukusios no- 
venos už taiką. Ji, pagal planą, 
turėjo būti baigta Vilniuje, bet 
sovietai neleido.

Jokūbynas Kanadon
Kęstutis Jokūbynas, 17 me

tų išbuvęs Sibiro lageriuose, 
pastaruoju metu gyvenęs Vil
niuje, po labai ilgų ir didelių

(Nukelta į 7-tą psl.)

spausdino Sheldono Kirshnerio 
straipsnį “Can we forget past, 
in favor of co-operation on hu
man rights?” Jame autorius 
gvildena klausimą, ar žydų or
ganizacijos gali bendradarbiau
ti su kanadiečiais iš R. Europos, 
būtent, ukrainiečiais, lenkais, 
baltiečiais, kovoje už bendras 
žmogaus teises Sovietijoje.

Pasak autoriaus, klausimas 
esąs labai jautrus, žadinąs dau
gelio žydų emocijas. Trečdalis 
Kanados žydų esąs atvykęs iš R. 
Europos ir Sov. Sąjungos,' kur 
yra patyręs stiprų antisemitiz
mą II D. karo metu iš ukrainie
čių, lenkų, latvių ir lietuvių. 
Jie visi esą griežtai nusistatę 
prieš bendradarbiavimą su mi
nėtų tautybių organizacijomis 
Kanadoje. Kiti žydai, gimę Ka
nadoje, kurie tiktai girdėjo apie 
pastarojo karo antisemitizmą, 
teorijoje yra linkę į bendradar
biavimą, bet, gindami išlikusius 
tautiečius, mano, kad jis šiuo 
metu negali būti sėkmingas. 
Esą reikia laukti naujos kartos. 
Be to, žydų ir slavų-baltiečių 
bendruomenių tikslai esą skir
tingi.

Skirtingos nuomonės
Toronto žydų kongreso pirm. 

Miltonas Harris į minėtą klau
simą taip atsakė: “Mes turime 
sukurti naują gyvenimą šioje 
šalyje, kuri priima skirtybes. 
Negalime užmiršti, bet privalo
me atleisti. Tačiau praktiniame 
gyvenime bendradarbiavimo 
srityje negalime skubėti. Dau
gelis mūsų bendruomenės na
rių yra kentėję. Jie jaustųsi 
įžeisti, jeigu mūsų santykiai su 
anomis bendruomenėmis pasi
darytų perstiprūs arba perdaug 
vieši.”

Trečiosios kartos kanadietis 
žydas pareiškė: “Aktyvaus bend
radarbiavimo teks laukti galbūt 
iki kitos kartos. Mes turime 
veikti bendradarbiavimo link
me su anomis grupėmis, tačiau 
negalime nematyti istorinės tik
rovės. Senojoj kartoj iš abiejų 
pusių dar tebėra gana gyva ne
apykanta. Iš visų etninių gru
pių, kurios nekentė žydų ir da
lyvavo jų naikinime, ukrainie
čiai turbūt buvo blogiausi, o 
lenkai tik truputį mažiau kal
ti. Žydai, kurie yra atvykę iš 
R. Europos, atsimena praeitį. 
Jie negali nei atleisti, nei už
miršti.”

Minėtasis Harris ir kiti dar 
pridūrė, kad bendradarbiavi
mui šiuo metu esą kliudo skir
tingi tikslai. Žydai esą nesiekia 
sugriauti sovietinės santvarkos, 
tik ją padaryti laisvesnę, o 
kaikurios minėtų tautybių gru
pės esančios užsimojusios ją 
pakeisti. Pastaroji taktika žy-

Sov. Sąjungos rėmuose (? Red.), 
o žydai tesiekia savo teisių kaip 
mažuma Sov. Sąjungoje arba 
leidimo emigruoti.

Rabinas Jordanas Pearlsonas, 
pritardamas šiai taktikai, pa- 

- reiškė nuomonę, esą reikia 
bendradarbiauti. Aš suprantu 
kančias tų, kurie nukentėjo nuo 
ukrainiečių, tačiau jie turi pri
pažinti, kad ukrainiečių vaikai
čiai nebėra tos pačios kultūros 
kaip jų seneliai iš Europos. 
Jų tarpe yra naujų veidų. Iš 
lėto, atsargiai mezgame su jais 
komunikacijos ryšius.” Iš kitos 
betgi pusės žydams nesą nau
dinga būti antisovietiniais poli
tinėje srityje.

Ryšių komisijos pirm. J. C. 
Horowitz mano, kad pavykus 
nugalėti praeities antipatiją 
reikia bendradarbiauti su kitais 
kanadiečiais. “Jeigu jie rodo ge
rą valią, kodėl jų tėvų nuodė
mės turėtų būti perkeltos ant 
jų vaikų? Kirviai turi būti už
kasti senojoje šalyje.”

Su tokia nuomone nesutinka 
išgyvenusieji kančias II D. ka
ro metu. Jie esą griežtai prie
šingi bendradarbiavimui. Lietu
vos žydų organizacijos Toron
te sekr. Reuven Madeskeris pa
reiškė verkdamas: “Dabar nė-

Yra ir kentėjusių tarpe ki-
taip manančių. Pvz. J. Israelis 
sako: “Mes turėtume būti labai 
palankūs bendradarbiavimui, 
bet tautinės bendruomenės tu
rėtų atsiprašyti žydų bendruo
menę už žiaurumus, kurie buvo 
padaryti jų tautiečių vardu.”

R. Europos ateiviai
Antroje straipsnio dalyje Shel- 

donas Kirshneris dėsto R. Eu
ropos ateivių pažiūras į bendra
darbiavimą su žydais. Toji da
lis pavadinta “Co-operation 
would be mutualy productive”. 
Joje autorius mini, kad Kanado
je yra 600.000 ukrainiečių, 425.- 
000 lenkų, 40.000 lietuvių (tu
rėtų būti 25.000, Red.), 25.000 
latvių.

Pasak jų vadų, bendradarbia
vimas su žydais būtų visiems 
naudingas, nes visų tikslas esąs 
bendras. Jų tikslas nesąs su
griauti sovietinę valstybę, bet 
tik pakeisti politinę sistemą. 
Ukrainiečių, lenkų ir baltiečių 
dalyvavimas žydų naikinime tu
rėtų būti suprantamas istorinė
je perspektyvoje, t.y. dėl paski
rų asmenų nusikaltimų negali 
būti pasmerkta visa tauta.

Buvęs lenkų kongreso pirm, 
adv. C. Bielski ir ukrainiečių 

(Nukelta į 6 psl.)

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose buvo surengta ir parodėlė. 
Ją apžiūri (iš dešinės) parlamento atstovas ir buvęs darbo ministeris M. 
O’Connell, KLB Toronto apylinkės pirmininkas Petras ■ šturmas ir Irma 
Šturmienė Nuotr. T. Tomsono

■ *
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priemonė nesumažintų benzino* 
pareikalavimo, kasmet būtų 
įvedamas papildomas 5 centų 
mokestis galionui benzino, kol 
pasiektų 10 centų ir galiono kai
ną padidintų iki $1 jau 1985 m. 
Panašus principas bus taikomas 
ir namų šildymui vartojamai 
alyvai, skatinant, izoliaciją, su
mažinančią alyvos suvartojimą, 
įvedimą namų šildymui saulės 
spindulių. Numatoma gerokai 
padidinti anglies kasyklų darbą, 
plėsti vadinamąsias atviras ka
syklas, nors jos yra žalingos 
gamtos apsaugai. Prez. J. Carte- 
rio planas, be abejonės, susi
lauks nemažų kliūčių JAV 
>kongrese. Atstovų rūmai jau su
darė specialų komitetą jo pasiū
lymams svarstyti. Į priekaištus, 
kad planas bus nepakeliamas ei
liniam amerikiečiui, prez. J. 
Carteris atsikerta, jog daugiau
sia nukentės turtingieji. Iš jų 
surinktais s p e c i aliais mokes
čiais bus sumažintos benzino iš
laidos kitiems amerikiečiams. 
Benzino ir alyvos pabrangini
mas jiems nebus žymus dėl įve
damu pajamų mokesčio nuolai
dų.

ŽMOGAUS TEISĖS
Artėjančios Belgrado konfe

rencijos proga žmogaus teisių 
klausimą palietė Europos Bend
rosios Rinkos užsienio reikalų 
ministerių pasitarimas Londone 
ir Amsterdame įvykusi V. Euro
pos socialistų konferencija, ku
riose dalyvavo socialistines vy
riausybes turinčių valstybių va
dai. Ir Londone, ir Amsterdame 
buvo nutarta žmogaus teisių pa
žeidimus kelti Belgrado konfe
rencijoje, kuri peržiūrės Helsin
kio susitarimų vykdymą. Šie nu
tarimai daugiausia liečia Sovie
tų Sąjungą ir jos satelitus, ne
siskaitančius su pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis. Atrodo, Belg
rade jų laukia vieningas vaka
riečių spaudimas. Žmogaus tei
sių kovotojai Kopenhagoje pra
nešė spaudai, kad Čilė yra pasi
ruošusi iškeisti 13 kalinamų ko
munistų į tokį pat skaičių politi
nių kalinių Sovietų Sąjungoje. 
Norimų išlaisvinti sovietinių 
kalinių sąrašan yra įtraukti trys 
žymūs disidentai — baptistų va
das V. Osipovas, psichiatras S. 
Gluzmanas ir Tarptautinės Am
nestijos grupės narys S. Kova
liovas, nuteistas Vilniuje.

KARAS ZAIRE
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas įspėjo užsienio vals
tybes nesikišti į pilietinį Zairo 
karą, kurį jis laiko tos šalies vi
daus reikalu, nors kovą pradėjo 
įsiveržėliai iš marksistinės An
golos. Jie yra buvusios Katan- 
gos provincijos žandarai, pasi
traukę Angolon, ten pradžioje 
kovoję portugalų pusėje, o vė
liau perėję pas marksistus, kai 
prasidėjo politinės kovos dėl 
valdžios nepriklausomoje Ango-y 
loję. Prez. gen. Mobutas, belgų 
Kongo pavadinimą pakeitęs į 
Zairą, teigia, kad įsiveržusius 
katangiečius paruošė bei ap
ginklavo Kuba ir Sovietų Sąjun
ga. Pirmasis pagalbos ranką Zai- 
rui ištiesė Marokas, o Prancūzija 
parūpino transporto lėktuvus ma
rokiečių tiekimui. Prez. J. Car
teris, prisimindamas Vietnamą, 
vengia karinio JAV įsivėlimo. 
Šią spragą dabar užpildė Pran
cūzijos prez. V. G. d’Estaingas, 
Dakare įvykusiame prancūziš
kai kalbančių Afrikos šalių va
dų suvažiavime pasiūlydamas

Prancūzijos pagalbą, kai į kurią 
nors valstybę pradeda veržtis ki- 
toje šalyje paruošti sukilėliai. 
Prez. V. G. d’Estaingas Zairan 
jau yra pasiuntęs prancūzus pa
rašiutininkus p e r o r g anizuoti 
prez. gen. Mobuto kariuomenei. 
Pastarajai taipgi talkina džiung
lėse gyvenančių pigmėjų dali
niai, ginkluoti užnuodytomis 
strėlėmis. Karinę paramą Zairui 
pažadėjo ir Ugandos diktatorius 
I. Aminas, aplankęs prez. gen. 
Mobutą. Maskvos suplanuotas 
valdžios pakeitimas Zaire su 
Angoloje apmokytais katangie- 
čiais greičiausiai nebus įvykdy
tas. Prez. J. Carterio ir kitų Va
karų pasaulio vadų rezervuotą 
laikyseną Zairo atžvilgiu iššau
kė faktas, kad jo dabartinis 
prez. gen. Mobutas yra diktato
rius, valdžion atėjęs perversmo 
keliu, stokojantis zairiečių pasi
tikėjimo.

PASIKEITĖ PREMJERAI
Izraelio finansų ministerija 

premjerą Y. Rabiną nubaudė fi
nansine $1.500 vertės bauda už 
dvi nelegalias sąskaitas Vašing
tono banke jo ir žmonos vardu. 
L. Rabinienei teismas paskyrė 
250.000 Izraelio svarų baudą, t. 
y. $25.000. Dėl tų nelegalių są
skaitų, kuriomis naudojosi jo 
žmona Leah, premjeras Y. Ra
binas atsistatydino. Naujuoju 
darbiečių vadu buvo išrinktas 
krašto apsaugos min. š. Pere- 
sas, bet oficialiai jis negali per
imti valdžios dėl gegužės 17 d. 
įvyksiančių parlamento rinki
mų. Iki to laiko Izraeliui turi va
dovauti laikinės vyriausybės 
premjeras, kuriuo yra Y. Rabi
nas. Pastarasis pasirinko komp
romisinę išeitį — pasitraukimą 
atostogų, vykdomąsias premje
ro pareigas perleisdamas Š. Per
sui. Viešosios nuomonės tyrėjai 
pranašauja, kad rinkimus 35- 
40% laimės lig šiol Izraelį valdę 
darbiečiai ir kad jiems vėl teks 
sudaryti naują koaliciją. Raudo
nojo Kryžiaus ir Jungtinių Tau
tų pastangomis Egiptas grąžino 
Izraeliui devynių karių ir dvie
jų šnipų palaikus, o egiptie
čiams buvo perduoti 47 arabų 
teroristai iš Izraelio kalėjimų. 
Šnipai M. Marzoukas ir Š. Aza- 
ras buvo pakarti 1955 m. už 
JAV diplomatinės įstaigos pa
degimą, kurio tikslas — įtempti 
JAV ir Egipto santykius.

NERIMAUJANTYS STUDENTAI
Naują problemą Italijai suda

ro jos nerimaujantys studentai 
didžiuosiuose u n i v ersitetuose. 
Pradžioje jie reiškė savo nepa
sitenkinimą dėl darbų trūkumo, 
o dabar protestuoja prieš numa
tytą universitetų reformą. Kai 
policija bandė pašalinti šimto 
demonstrantų grupę iš trijų pa
statų Romos universitete, nuo 
studentų šūvių žuvo vienas poli
cininkas ir du buvo sunkiai su
žeisti. Policija suėmė 15 demon
strantų. Dėl jų suėmimo masi
nes demonstrtcijas surengė Bo
lonijos studentai, o Florencijos 
universiteto studentai pro lan
gus pradėjo mėtyti Molotovo 
kokteilius — butelius gazolino 
su dagtimis. Studentų demon
stracijoms daugiausia vadovau
ja anarchistai, nekenčiantys vi
sų politinių partijų, net ir ko
munistų. Dėl šios priežasties 
studentų demonstracijas griež
tai smerkia ir Italijos komparti
ja. Romos universitetas šiemet 
jau buvo uždarytas tris kartus.
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Kur einame?
Kanados Lietuvių Bendruomenės rinkimams artėjant?

Kvebekas tarp rinkimų ir referendumo
Kvebekas nori atsiskirti, nes Kanadoje negali išlikti prancūzišku, nors nėra tikras,

Klausimas “Kur eini?” buvo 
labai populiarus romėnų lai
kais, bet jis nenustojo savo 
prasmės nė šiandien. Dirbame, 
plušame ir . . . kartais prie ka
vos puoduko susimąstome: ar 
mes einame tuo keliu, kuris 
yra naudingiausias mūsų tėvy
nės ir lietuvybės išlaikymui, ar 
gaištame laiką ir eikvojame 
energiją nieko pozityvaus ir sa
vo tautai naudingo nepasiek
dami? Mūsų veiklos atžvilgiu 
tenka girdėti nemažai kritikos: 
esą turime perdaug organizaci
jų, partijų ir t.t. Kiti gi teigia 
priešingai: daugiau organizaci
jų — daugiau lietuviškame lau
ke padaryta. Mano nuomone, 
remtina yra kiekviena organiza
cija, kuri tik siekia aiškaus, 
lietuviškam reikalui naudingo 
tikslo ir nesitenkina vien pro
tokolų rašymu ir pobūvių ren
gimu. Daug ar mažai organiza
cijų, viena tiktai yra aišku, kad 
tos organizacijos nelaikytinos 
lygiavertėmis: vienų organizaci
jų ar institucijų išnykimas gali 
būti labai mažai pasigestas, o 
kitų netekimas gali paralyžuoti 
visą veiklą. Pvz. lietuviškos 
spaudos likvidacija gali būti 
priežastimi ir visos veiklos su- 
šlubavimo ar net visiško jos 
sunykimo. Galima spėti, jei iš 
visų mūsų organizacijų ir insti
tucijų išliktų tik keturios, tai ir 
tuo atveju mūsų veikla duotų 
pakenčiamų vaisių ir netektų 
kalbėti apie išeivijos veiklos su- 
silikvidavimą ar nieko nenuvei- 
kimą. Mano nuomone, Į keturių 
skaičių {skaitytinos šios: Lietu
vių Bendruomenė, VLIKas, lie
tuviškos parapijos ir mūsų 
spauda.

Atrodo, nė pats gudragalvis 
Saliamonas nebūtų galėjęs su
galvoti geresnės organizacijos 
už mūsų Bendruomenę, visų or
ganizacijų tolerantiškiausią: i 
ją gali įeiti visi lietuviai kaip 
lygūs nariai, išskyrus tuos, ku
rie veikia prieš nepriklausomos 
Lietuvos interesus. Jos tikslai 
ir darbo metodai priimtini vi
siems susipratusiems lietu
viams ir atremti j pagrindinius 
demokratijos principus.

Jei ši organizacija yra mums 
tiek svarbi, tai mes turime jai 
skirti ir pirmaeilį dėmesį.

Š.m. gegužės 15 d. numatyti 
rinkimai į vyriausią jos organą 
— krašto tarybą. Tad jiems 
priartėjus nesakykime, kad ne
galime rasti keliolikos minučių 
laiko atlikti garbingos pilieti
nės pareigos — nuvykti pabal
suoti. Nesakykime, kad “apsieis 
ir be manęs” ar kad vienas bal
sas rinkimų nenulems. Neretai 
pasitaiko, kad ir pora balsų rei
kalą nulemia. Juk ir Carteris 
prieš Fordą laimėjo tik nežy
mia persvara.

Neužtenka tik pabalsuoti. Rei
kia žinoti ir už ką geriausia bal
suoti. Pasirinkime kandidatus 
ne per minutę, atvykę balsuoti, 
bet su jais iš anksto gerai su
sipažinkime. Nebalsuokime už 
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juos vien pagal jų pareigas, 
laipsnius ar amžių, bet pagal 
tai, kiek jie tokiai veiklai tin
kami. kiek jie pareigingi ir lie
tuviškam reikalui pasišventę. 
Juk vienas kitas kandidatų eina 
ir dėl garbės, o ne todėl, kad 
jis savo darbu nori lietuvišką 
veiklą pastūmėti pirmyn reikia
ma kryptimi.

Man yra susidaręs įspūdis, 
kad naudingiausia krašto tary
bai narių proporcija yra ši: pu
sė narių iš patyrusių visuomeni
ninkų, o kita pusė iš moterų ir 
jaunimo. Nerinkime vien todėl, 
kad jis jaunas. Pažiūrėkime, ar 
jis yra užtektinai pareigingas. 
O taip pat paklauskime save, 
kuria kryptimi mes norime eiti 
ir savo veiklą sukti. Nors esa
me ir labai kietas, svetimų vė
jų sunkiai virškinamas viene
tas, bet visdėlto esame negau
sūs. Dėlto pirmoje eilėje rinkti
ni asmenys, kurie su lietuviška 
trispalve eina į Kanados visuo-' 
menę, t.y., kurie neatsisako sa
vo lietuviškumo, savo tikslams 
paremti jieško draugų šio kraš
to visuomenėje.

Kiek žinau, ši linija yra pri
imtiniausia ir jaunajai mūsų 
kartai. Argi būtų buvęs įmano
mas Simo Kudirkos ir Bražins
kų atgabenimas ir kitų proble
mų išsprendimas, jei būtume 
tūnoję užsidarę savo kiaute ir 
neturėję draugų gyvenamo 
krašto visuomenėje?!

Mūsų veikla turi būti ne tik 
intensyvi, bet ir tikslinga. Be
tikslis blaškymasis tik silpnina 
mūsų jėgas, nepasiekdamas 
Bendruomenės užsibrėžtų tiks
lų. Veiklos užsibrėžta linija turi 
būti labai aiški. Tikslingos veik
los pavyzdžiu gali būti mažoji 
Otavos apylinkė ir kitos tuo ke
liu einančios.

Todėl iš anksto gerai susipa
žinkime su kandidatais, apsi
spręskime ir gausiai dalyvauki
me Bendruomenės rinkimuose 
gegužės 15, sekmadienį. Kaip 
balsuosime, taip pasuks mūsų 
pagrindinė organizacija ir di
džioji lietuviškos veiklos dalis. 
Kritika po rinkimų jau nepasie
kia tikslo — yra tik bereikalin
gas vandens drumstimas, žalin
gas mūsų veiklai. Mūsų įtaka 
yra veiksmingiausia rinkimų 
metu. Tai yra geriausia proga 
ir ją būtinai išnaudokime.

Arūnas

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

apdraustas. >
Skambinti tel. LE 4-1403
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PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

N. KVIETINSKAS
Iš šalies žiūrint atrodo, kad 

Kvebeko nuotaikos bėga iš vie
no kraštutinumo į kitą. 1970 m. 
separatistai kėlė didelį triukš
mą. Praėjus 3-jiem metam libe
ralai, griežti federacijos šalinin
kai, laimėjo rinkimus su tokia 
persvara, kad parlamente ki
toms partijoms teko tik 8 vie
tos. Dar po 3-jų metų, praėjusį 
rudenį, valdžią paėmė separatis
tinė Kvebeko Partija, sudariusi 
be vargo stiprią daugumą.

Tikrumoje Kvebeko nuotaikos 
yra gana pastovios. Tie kraštu
tiniai svyravimai — tai tik rin
kiminės santvarkos sukelta iliu
zija.

Posūkio priežastis
Tiesioginė priežastis, padariu

si separatistų laimėjimą įmano
mą, buvo liberalų išleistas gar
susis 22-asis įstatymas, priver
tęs ateivių vaikus lankyti pran
cūziškas mokyklas. Jo tikslas — 
sulaikyti prancūzų kalbos nyki
mą Kvebeke. Iš to kilo didesnis 
erzelis, negu laukta. Anglai ir 
ateiviai, vieningai rėmę libera
lus, tai palaikė išdavyste. Atsi- 
keršydami už tą akibrokštą, pra
ėjusį rudenį jie atidavė savo 
balsus mirštgy viai Tautinės Vie
nybės partijai, prižadėjusiai, jei 
laimės, tą įstatymą panaikinti. 
Taigi, ta partija įkėlė separatis
tus į valdžią iš dalies anglų bal
sais.

Daug kas yra linkęs manyti, 
kad liberalai minėtu įstatymu 
padarė neapsižiūrėjimą. Nevi
sai taip. Sustabdydami prancūzų 
kalbos nykimą, jie tikėjosi sulė
tinsią ir separatistų pasisekimą, 
kurs rėmėsi kvebekiečių nerimu 
dėl to nykimo, visiems ateiviams 
dedantis prie anglų.

Atsiskyrimo judėjimas iš tų 
nuogąstavimų ir kilo. Per eilę 
metų jis augo lėtai. 1968 m. R. 
Levesque, buvęs įtakingu minis- 
teriu Lesage kabinete, paliko 
rinkimus pralaimėjusius libera
lus ir įsteigė Kvebeko Partiją, 
pasireiškiančią saikingais socia
listiniais nusistatymais ir sutel
kusią didelę dalį geriausių pran
cūzų žmonių, kurių užsimojimas
— nepriklausomybė.

Ūkiniai rūpesčiai
Referendumui laimėti neuž

tenka pažadų. Reikės įrodyti, 
kad atsiskyrimas nuo Kanados 
ekonominiu atžvilgiu apsimoka. 
Dabar visur kartojamas tvirtini
mas, kad Kvebekas Otavai duo
da daugiau mokesčių pavidalu, 
kaip iš jos gauna. Tik nuo 1974 
m. ta sąskaityba pasikeitė. Per 
1974 ir 1975 metus Kvebekas 
gavo iš Otavos 2 milijardais dau
giau, negu jai įmokėjo.

Geroms referendumo nuotai
koms sudaryti būtina padidinti 
krašto gerovę. Si sritis ir kelia 
vyriausybei daugiausia rūpes
čio. Perimdama valdžią, ji rado 
milijardo nepriteklių ižde ir 
smarkų nedarbą. Praėję metai 
buvo blogi, o šie irgi nesirengia 
būti geresni. Liberalai, skelbda
mi paankstintus rinkimus, tai 
turėjo galvoje. Blogai padėčiai 
pabloginti viena kita įmonė, ne
sant tikrumo dėl Kvebeko atei
ties, iš provincijos išsikėlė ar 
rengiasi išsikelti. Nauji inves
tuotojai abejoja ir laukia.

Vyriausybė planavo pagyvin
ti ūkinį krašto gyvenimą, įde
dant daug pinigo į statybą. į ją 
įmesti kapitalai yra įšaldomi, 
bet laikinai būtų jaučiamas pa
gerėjimas. Tik jis nebūtų labai 
reikšmingas. Namų galima pri
statyti, bet kol tebesitęsia nedar
bas ir nepastovumas, jiems ne
atsiras pakankamai pirkėjų. Be 
to, tam tikras anglų skaičius iš
važiavo. Jų namai parduodami 
žema kaina.

Valdžia sugebėtų pagerinti 
krašto ūkį, duodama investuoto
jams įvairių lengvatų. Jos iždas 
yra tuščias, bet tas sunkumas 
yra apeinamas įprastiniu būdu
— paskolomis. Pernai Kvebekas 
pasiskolino iš užsienio 3 milijar
dus dolerių. Būtų įmanoma ir 
dabar skolintis tiek ar daugiau. 
Tiesa, R. Levesque Niujorko fi
nansininkų buvo šaltokai priim
tas, bet pasitikėjimas Kvebeku, 
kaip rodo Moody vertinimas, te
bėra nedaug pasikeitęs, tačiau 
jam paskolos kainuoja trimis 
ketvirtadaliais nuošimčio bran
giau, negu Kanadai. Taigi, Kve
bekas gali savo ūkinę padėtį pa
gerinti, bet stiprus valdžios įsi
kišimas į ją brangiai kainuoja ir 
yra rizikingas.

Pirmieji žingsniai
Bent iš dalies pildydama 

priešrinkiminius p a ž a dus, val
džia padidino įvairias paramas ir 
kaikuriuos atlyginimus, o dabar 
rengiasi duoti seniams nemoka- 

kad išliks ir atsiskyręs
mus vaistus, vaikams mokyklose 
pieno. Tai pasinešimas infliaci
ne kryptimi, kuri neaplenkia nė 
policijos. Įvyko miestų susikirti
mas su ja. Mat, antiinfliacinė 
vadyba sumažino perdaug padi
dintas algas. Policija pagrasino 
nelegaliais streikais, nors polici
ninkai uždirba per $300 į savai
tę. Įsiteikdama policijai, valdžia 
nutarė pripažinti tuos padidini
mus ir panaikinti antiinfliacinę 
valdybą. Iš to seks kitų atlygini
mų pakėlimas, kurie dabar jau 
perdaug dideli. Kvebeko pramo
nininkai skundžiasi, kad jiems 
algos kainuoja 11% daugiau, ne
gu Amerikoje. Be to, darbo na
šumas Kvebeke yra žemesnis, 
negu Ontario provincijoje ir 
ypač Amerikoj.

Svyravimai
Tikėdamasi pagerinti krašto 

padėtį, vyriausybė su referen
dumu neskuba. Tuojau po rinki
mų buvo paskelbta, kad jis 
įvyks tarprinkiniame laikotar
pyje. Tai gali būti už 4 ar net 5 
metų. Pramonininkams nuogąs
taujant dėl ilgai besitęsiančio 
netikrumo, pažadėta jį padaryti 
už 2 metų. Dabar jau vėl kalba
ma apie jo užtęsimą.

Kvebeko reikalai pasiliks ne
aiškūs labai ilgą laiką. R. Le
vesque sako, kad, nepasisekus re
ferendumui, jį bus galima pa
kartoti po 5 or 10 metų. Yra 
ženklų, rodančių vyriausybės 
linkimą į taikingumą. Atidary
damas dabartinę parlamento se
siją, R. Levesque apie atsiskyri
mą visai nekalbėjo. Ekonominio 
plėtojimo min. B. Landry pa
reiškė, kad Kvebekas, patenki
nus jo reikalavimus, gali nuo at
siskyrimo atsisakyti. Vėliau R. 
Levesque prisipažino su tuo 
tvirtinimu esmėje sutinkąs — 
jis Kanados sugriauti niekados 
nenorėjęs, o kalbėjęs tik apie 
ryšių tarp Kvebeko ir Kanados 
pakeitimą.

Nežiūrint tų nuolaidžių šne
kų, Kvebeko partija ruošiasi il
gai, rūpestingai ir atkakliai bal
suotojų įtikinimo veiklai, kuri 
turi įrodyti, kad atsiskyrimas at
neš daug gero. Tam reikės iš 
tikrųjų nemažai atkaklumo: ką 
tik paskelbti apklausinėiimo 
duomenys rodo, jog už nepri
klausomybę dabar tebalsuotų 
2271. Prieš rinkimus buvo 18%. 
Taigi nedidelis pasikeitimas. Iš 
antros pusės, į kovą metasi du 
s u s i j u n gę federaciniai sąjū
džiai, jau turį 25.000 narių. 
Kalbama, nors kol kas neper- 
daug rimtai, apie 11 provincijos 
sudarymą, atkertant pasienyje, 
atsiskyrimo atveju, dalį Kvebe
ko.

Ilgalaikė liga
Kokie bebūtų referendumo 

duomenys, Kvebeko klausimo 
sprendimas teturės laikinį po
būdį. Galutinis jo išsprendimas 
dabartinėmis aplinkybėmis yra 
neįmanomas. Kvebeko liga nėra 
vietinės rūšies. Ji reiškiasi visa
me pasaulyje ir kyla iš bendruo
meninių pagrindų subyrėjimo 
dėl pergreito gyvenimo kitimo. 
Dabar nedaug tėra valstybių, 
kur neitų kokia nors vidinė ko
va, ginkluota ar žodinė, tarp vi
suomeninių luomų ar tautinių 
vienetų.

Toks vidinis griuvimas reiš
kiasi taip pat visoje Kanadoje: 
neskaitant Kvebeko, atsiskyri
mo idėja yra gyva ir vakarų 
provincijose.

Kanados padėtį sunkina jos 
nepastovūs santykiai su Ameri
ka, turinčia labai augštą gyve
nimo lygį. Kanadoje gamyba yra 
brangi ir valstybės išlaikymas 
sunkus: kraštas didelis, gyven
tojų beveik dešimt kartų ma
žiau negu Amerikoje. Jie išmė
tyti atskirais telkiniais, tarp ku
rių įsiterpia šimtai kilometrų 
miškų ir akmenynų. Dargi ne
parankus ir klimatas. Visa tai 
reiškia, kad ūkinėje srityje Ka
nadai yra nelengva lygintis su 
Amerika.

Bet kaimynystės dėka Kanada 
yra priversta prisitempti prie 
Amerikos lygio. Kraštas, turėda
mas didelius gamtos turtus, stai
ga supramonėjo. Dabar jis, kaip 
ir kiti tos rūšies kraštai, priva
lėtų eksportuoti pramonės ga
minius, o taip pat ir kapitalą. 
Deja, Kanada tebegyvena žalia
vų ir pusiau apdirbtų gaminių 
pardavimu. Atbaigti gaminiai 
jos eksporte tesudaro ketvirta
dalį. Kanada skolinasi pinigus 
milijardais, ypač Amerikoje.

Iš kur toks nenormalumas? 
Kanados pramonininkams priki
šamas sustingimas, veržlumo 
stoka, pasitenkinimas vidaus 
rinka. Bet tai neviškai jų kaltė. 
Jų gaminiai, išskyrus vieną ki

tą, yra perbrangūs, kad galėtų 
varžytis su Amerika ir kitais 
kraštais. Kanadai supramonė- 
jus, algos ėmė vytis amerikiečių 
algas, su jomis susilygino ir tuo 
pačiu įsibėgėjimu jas net pra
lenkė. 1970 m. Kanados algos 
buvo 17% mažesnės, negu Ame
rikos, dabar jos yra 7% dides
nės. Visoms sąlygoms esant ma
žiau palankioms, gaminių kai
nos dar labiau pralenkė ameri
kiečių kainas.

Tų aplinkybių dėka ekspor
tas, išskyrus žaliavas, tapo sun
kus, gamyba sulėtėjo, nedarbas 
padidėjo. Negalėdama savo 
dirbtinai augšto gyvenimo lygio 
išlaikyti gamyba, Kanada jį iš
laiko užsienio investavimais ir 
paskolomis. Iki 1950 m. tie in
vestavimai sudarė 3,7 milijardo, 
1971 m. jau 46,2 milijardo do
lerių. Kasmet pasiskolinama po 
5 milijardus ar daugiau. Šiemet 
vien palūkanų už tas paskolas 
jau teks išmokėti 4,5 milijardo. 
Kanada išsiparduoda ir tirpsta 
Amerikos pašonėje.

Nykimo pavojus
Kokį ryšį visa tai turi su Kve

beko separatizmu? Ryšys yra 
tas, kad Kanada, palaikydama 
dirbtinai augštą gyvenimo lygį, 
priverčia ir Kvebeką eiti ta 
linkme: darbo unijos savo reika
lavimuose lygina Montrealio al
gas su Toronto algomis. Iš čia 
kyla daug nepatogumų. Dideli 
Kvebeko turtai yra išblaškyti to
limoje šiaurėje, klimatas sibiri- 
nis, išskyrus pietinę krašto dalį, 
gyventojai darbštūs, bet labai 
išlaidus. Visa tai reiškia žemą 
gyvenimo lygį ir kvebekiečių 
važiavimą svetur, jieškant leng
vesnių sąlygų. Taip Kvebekas 
laikėsi per porą šimtmečių. Jo 
žmonės sklido žarais į visas pu
ses, bet gimimai buvo tokie gau
sūs, kad tauta vistiek augo.

Po antrojo pasaulinio karo 
padėtis pasikeitė. Gimimai kri
to. Dabar jie žemesni, negu ki
tur Kanadoje, žemiausi pasau
lyje, išskyrus Vokietiją. Kvebe
kiečių šeima, kadaise turėjusi 
p u s a štunto vaiko, dabar netu
ri pilnai dviejų. Gimimų neuž
tenka nė esamam gyventojų 
skaičiui palaikyti. Kvebekas 
įėjo, kaip ir Kanada, Amerika 
bei daugumas Europos kraštų, į 
nematomojo mirimo laikotarpį, 
tik čia tas reiškinys yra dar 
staigesnis. 1951-55 m. Kvebeke 
buvo 3% gimimų, Ontario pro
vincijoje 2,61%; 1973 m. Onta
rio prov. 1,56%, o Kvebeke jau 
tik 1,38%.

Sumažėjus gimimams ir pa
gausėjus imigracijai, kvebekie- 
čiai pradėjo nykti Kanadoje. 
Anksčiau, nežiūrint imigracijos, 
jie sudarydavo maždaug 31% 
Kanados gyventojų. 1961 m. 
prancūziškai kalbėjo 28'/, o 
1971 m. tik 26,9'/. Dabar jų 
nuošimtis artėja prie 25.

Tuo rūpesčiai nesibaigia. Kve
bekas, būdamas nepatogiose ūki
nėse sąlygose, savo gyvenimo ly
giu turi prisitempti ir prie On
tario prov., ir prie Amerikos. 
Kitaip jo gyventojai bėga, jieš- 
kodami didesnių uždarbių, o 
vaikų siųsti kitur Kvebekas ne
beturi — jų neužtenka nė vie
toje. Bet bėgimas tebesitęsia. 
Per paskutinius 10 metų į Kve
beką įvažiavo 243.000 svetimša
lių, išvažinėjo 311.000 žmonių, 
daugiausia prancūzų.

Darbo unijų algoms pakilus 
iki Ontario prov. ir Amerikos 
lygio, gaminiai pasidarė neįper
kami kitur dėl savo perdaug 
augštų kainų. Tai didina nedar
bą. š. m. vasario mėnesį Kvebe
kas turėjo 11,3'/ bedarbių 
(kaip ir visados, daugiau nei 
Kanadoje aplamai imant). Pagal 
Montrealio Universiteto Tyrimų 
Centro duomenis, tikras bedar
bių skaičius yra visu penktada
liu didesnis — statistikos kaiku- 
rių nedirbančiųjų prie bedarbių 
nepriskaito.

Pusė visų darbininkų unijoms 
nepriklauso. Jų atlyginimai yra 
dukart mažesni, negu unijų na
rių, kartais dar blogiau. Tad 
Kvebeke susitelkia visi skaudu
liai — didelės algos, augštos 
kainos, nedarbas, apyžemis gy
venimo lygis ir iš jo kylanti 
emigracija.

Visam piktui padidinti Kve
beko investavimai yra dukart 
mažesni, negu Ontario provin
cijos. Didelė jų dalis ateina iš 
kitur, ypač Amerikos. Kvebekas 
išsiparduoda ir nyksta, kaip ir 
Kanada, tik greičiau. Kanadoje 
tas reiškinys bent nekrinta į 
akis — jį paslepia imigracija ir 
kalbinis tapatumas su Amerika. 
Kvebeke, priešingai, kalbinis 
skirtumas nykimą tik labiau pa
brėžia.

Padėka
Mūsų brangiam vyrui ir tėvui

a. a. Vincui Cerškui
mirus šių metų kovo 27 d. Londone, nuoširdžiai dėko
jame kun. J. Staškevičiui už Rožinio maldas ir šv. Mi
šias. Giliai dėkojame karsto nešėjams, draugams ir arti
miesiems pažįstamiems, gausiai palydėjusiems a.a. Vin
cą jo paskutinėje kelionėje. Padėka visiems už gėles, 
aukas Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, "Cancer Society" 
ir šv. Mišioms. Nuoširdi padėka geriems draugams iš 
Rodney apylinkės, paruošusiems pietus laidotuvių da
lyviams.

Dėkojame visiems, kartu su mumis liūdintiems —

žmona Aldona
duktė Rūta
sūnus Andrius ir marti Irena

Brangiai MAMYTEI
Brazilijoje mirus, mielą ALMĄ PADOLSKIENĘ 

ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

J. L. Macevičiai A. O. Želviai

S. V. K neitai Z. R. Pniauskai

A. S. Medeliai J. I. Grybai

P. H. Juodvalkiai

Mylimam tėveliui 

a.a. Pranui Kuncai
Vokietijoje mirus, dukrai JŪRATEI IGNATAVI

ČIENEI su šeima ir artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą bei kartu liūdime —

J. R. Vaitkevičiai

J. M. Duliūnai

Mielam choristui PETRUI MURAUSKUI 
ir jo šeimai,

žmonos sesutei
REGINAI

staigiai mirus, gilią užuojautą reiškia —
Prisikėlimo parapijos choras

/ A+A
REGINAI HILLENBRAND

mirus, jos tėvams A. A. ŠMIGELSKIAMS, vyrui, 
dukrai, seseriai L. MURAUSKIENEI su šeima ir 
artimiesiems šią gilaus liūdesio valandą reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

F. ir E. Senkai

A+A
Reginai Hillenbrand

staigiai atsiskyrus su šiuo pasauliu, tėvus A. ir A. 
ŠMIGELSKIUS, dukrą DALIĄ, vyrą JONĄ ir 
seserį LORETĄ su šeima giliai užjaučiame bei 
kartu liūdime —

Vacys, Marytė Vaitkai ir dukros

Mylimai DUKTERIAI
staigiai mirus,

tėvelius ANGELĘ ir ALFONSĄ ŠMIGELSKIUS bei 
kitus šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame —

S. E. Čepai Z. M. Zubrickai

J. Valiukienė I. J. Nacevičiai

Bandymas gelbėtis
Kvebeko klausimas yra visos 

Kanados klausimas. Kvebekas 
nori skirtis todėl, kad jis Kana
doje negali išlikti prancūzišku, 
nors nėra jokio užtikrinimo, 
kad išliktų ir atsiskyręs. Bet jį 
ima pagunda ką nors naujo ban
dyti. Jį būtų galima išlaikyti ne 
pakeičiant konstituciją, pasta
tant kur nors naują mokyklą ar 
įvedant kur nors į federacinės 
valdžios įstaigą dvikalbiškumą, 
bet tiktai sustabdant kvebekie
čių tirpimą. Tam įgyvendinti 
pirma turi būti sustabdytas pa
čios Kanados tirpimas. Tad rei
kalas eina apie pagrindinį gy
venimo pertvarkymą, jei tam 
atsiras pakankamai stiprybės.

Kvebekiečių nerimas yra arti
mas kiekvienai mažai tautai. To
kių tautų išlikimo dabar neužtik

rina nei ginklo kova, nei nepri
klausomybė. Išlikimą laiduoja 
kasdieninis kiekvieno žmogaus 
gyvenimas, pati gyvenimo sam
prata.

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

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Dviguba sidabrinė sukaktis
Lituanistinės mokyklos ir jos vedėjo L. Eimanto darbai

Kaip žaloia lietuvių morale
Reta mažoji apylinkė gali di

džiuotis išlaikymu lituanistinės 
mokyklos 25 metus be pertrau
kos. Juo labiau abejoju, ar at
siras bent vienas asmuo, išbu
vęs Kanadoje lituanstinės mo
kyklos vedėju 25 vargingus me
tus! Tačiau Londonas juos abu 
turi.

Leonardas Eimantas lituanis
tinės mokyklos steigimo minti 
pradėjo kelti vos tik Į Londoną 
atvykęs. Pagaliau 1952 m. jam 
pačiam esant LB apylinkės pir
mininku, o M. Chainauskui švie
timo ir kultūros vadovu, pavy
ko jam mokyklą įsteigti kovo 1 
d. Pirmoji mokyklos patalpa — 
kuklus kambarėlis Londono YM 
CA patalpų palėpėje, gautas be 
atlyginimo. Nuo 1952 m. ru
dens naudotasi (irgi be atlygi
nimo) Šv. Petro kat. parapijos 
viena klase rūsyje. Įsteigus lie
tuvių parapiją, 1964 m. rudeni 
persikelta Į nuosavas patalpas 
— parapijos salę. Tai jau buvo 
didelis palengvinimas, nes ne
bebuvome kampininkai, nuolat 
prašinėją malonės užleisti 
mums patalpas, kurios dažnai 
būdavo paimamos pačių kana
diečių. Todėl nuolat reikėjo tik
rinti, ar tokią tai dieną bus Įma
noma patalpa pasinaudoti.

Visose trijose patalpose buvo 
vienas nemažas trūkumas — 
nebuvo mokyklai pritaikytų 
stalų ir kėdžių. Todėl tekdavo 
naudotis paprastais štai ais ir 
kėdėmis, atsineštais iš kitų 
kambarių. Tik 1969 m. tėvų ko
miteto rūpesčiu gautos keturios 
šviesios ir modernios klasės ka
talikų šv. Jono mokykloje. 
Taut, šokiams ir dainavimui 
vieną valandą galima buvo nau
dotis ir erdvia mokyklos sale.

U. Bliskienė buvo pirmoji 
1959 m. atėjusi L. Eimantui Į 
talką. Truputį vėliau į darbą 
pradėjo įsijungti daugiau asme
nų ir mokykloje dirbo, be dvie
jų anksčiau paminėtų, dar šie 
londoniškiai: D. Chainauskienė, 
I. Daniliūnienė, E. Paulionie- 
nė, G. Petrauskienė, L. Petra- 
šiūnaitė, R. Bliskytė, A. Petra- 
šiūnas ir kunigai — J. Danie
lius, Pr. Jokūbaitis ir B. Pace- 
vičius. Be to, J. čegienė įvai
riomis progomis paruošdavo 
įdomius ir. kruopščiai parengtus 
vaidinimus vaikams, atliekamus 
mokyklos mokinių.

Šiuo metu mokykloje dirba: 
kun. J. Staškus, L. Eimantas, 
V. Gudelis, B. Kerienė, L. Dra- 
gūnienė, M. Chainauskas ir dvi 
atsarginės mokytojos — A. 
Markow ir L. Radzevičienė. 
1974-75 m.m. mokytojos Gr. 
Petrauskienės rūpesčiu ir pa
stangomis paruošta speciali 
programa lietuvių k. ir litera
tūros klasei, kurią baigusieji 
dabar gali gauti vieną užskaitą 
Kanados XIII skyriaus baigi
mui. Taigi, ji tapo dešimties 

Sidabrinės pedagoginio darbo sukakties proga pagerbtas Londono, Ont., 
lituanistinės mokyklos vedėjas L. Eimantas su J. Eimantiene Nuotr. S. Kero
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LOUIS TEMPORALE — oficiolus skulptorius — 
Bonk of Conodo, Bonk 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 pasirinkimo pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.

(Banaėian dirt dffemorials£t&

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namu telefonas 278-4529

176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 

Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

skyrių mokykla, nes devintas 
sk. jau veikė nuo 1972 m. Be 
to, nuo 1974 m. pradėjo veikti' 
viena klasė nekalbantiems lie
tuviškai.

Pradžioje dėmesys mokyklai 
buvo nedidelis. Mokytojai dirbo 
iš pasišventimo, negaudami jo
kio atlyginimo. Po dvylikos 
metų, įsteigus parapiją, pradė
jo gauti minimalų atlyginimą, 
kuris šiuo metu yra žymiai pa
gerėjęs.

Vienas svarbiausių mokyklos 
rėmėjų per visą laiką buvo Lon
dono lėšų telkimo ir kat. mote
rų skyrius. Rėmė taipgi KLB 
Londono apylinkė, skautai, K. 
Lietuvių Fondas. Dabar stam
bia auka ją parėmė kredito ko
operatyvas “Talka”.

Daug asmenų vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie mokyklos 
išlaikymo, bet . . . bendroje iš
vadoje tenka pasakyti, kad mo
kykla per 25 metus be pertrau
kos išsilaikė tik L. Eimanto pa
sišventimo dėka, nes per pir
muosius ir sunkiausius septyne
rius metus jis buvo vienintelis 
asmuo ją aptarnaująs: ne tik 
vedėjas ir vienintelis mokyto
jas, bet ir tvarkdarys, pasirūpi
nąs stalų bei kėdžių sunešimu 
ar išnešimu, švara ir t.t. Ir už 
visa tai jis nelaukė ne tik atly
ginimo, bet ir padėkos žodžio. 
Jis visada atvykdavo mokyklon 
savo patikimiausia priemone —- 
dviračiu, nežiūrint ir blogiausio 
oro. Pamokos prasidėdavo, jei 
atvykdavo bent pora mokinių. 
Pradėta su 11 mokinių sąrašuo
se. Geriausiais metais buvo 40- 
50 mokinių.

Londoniškiai labai įvertino jo 
ir jo žmonos Jadvygos nuopel
nus mokyklai. Dėkingumui iš
reikšti tėvų komitetas įteikė 
jam visą mokyklos istoriją nu
sakančią dovaną — paveikslo 
didumo šaržą žinomojo Kana
dos karikatūristo Ting-Tingley. 
Šarže L. Eimantas, iškėlęs lie
tuvišką trispalvę, aplūžiusiu 
dviračiu vyksta į lituanistinę 
mokyklą.

Kai vyras būdavo mokykloje 
ar posėdžiuose, visa namų naš
ta tekdavo žmonai. Jei durys 
sugesdavo, J. Eimantienė nė ne
laukdavo, kol vyras grįš ir su
tvarkys, bet pati susiremontuo
davo.

Pagirtinas mokyklos dėmesys 
spaudai — mokiniai leidžia sa
vo laikraštėlį “Tėvynės ateitis”. 
Mokykla visada, bet ypač per 
pirmuosius 12 metų, mažie
siems buvo svarbiausia suėjimo 
vieta — kad ir miniatiūrinis, 
bet lietuviškai veiklai ir lietu
vybės išlaikymui labai svarbus 
židinys.

Sveikatos ir dar daug darbin
gų metų Eimantams ir visiems 
mokykloje dirbantiems bei jos 
išlaikymu besirūpinantiems!

D. E.

A.a. kun. Jono Staškevičiaus kapas Sverdlovske, Sibire

Kunigo kapas Sibire
PRANYS ALŠĖNAS

Tenai, kur Sibiro šalčiai, tary
tum replėmis, turi sukaustę že
mę, kažkur klaikiai ūžauja vėt
ros, nešdamos didžiulius sniego 
gūsius, kažkur Sverdlovsko sri
tyje yra kuklutis tremtinio ku
nigo kapas su baltu mediniu 
kryželiu ir tokia pat tvorele ap
linkui, pastatytas to pat likimo 
draugų.

Tai — tremtinio kankinio, 
lietuvio kunigo Jono Stazškevi- 
čiaus kapas. Iš ten komunistinė 
valdžia neleidžia jo palaikų per
vežti Lietuvon, nežiūrint, kad jo 
buvę parapijiečiai Pakalniškių 
bažnytkaimio kapinėse (apie 20 
km. nuo Kruopių miestelio) jam 
yra pastatę ir pašventinę pa
minklą.

A. a. kun. Jonas Staškevičius 
yra gimęs 1910 m. lapkričio 22 
d. Pavarių vnk., Anykščių vlsč., 
Utenos apkr. (7 km. nuo Anykš
čių). Baigęs Anykščių pradinės 
mokyklos 3 skyrius, per vasaros 
atostogas, mokyt. J. Puodžiūno 
paruoštas, išlaikė egzaminus į 
pirmąją Anykščių vidurinės mo
kyklos klasę. Po ketverių metų 
ją baigė. Toliau dvejus metus 
mokėsi Utenos gimnazijoj ir, 
baigęs 6 klases, išvyko į Telšių 
kunigų seminariją, kurią baigė 
1935 m. Įšventintas į kunigus 
vysk. Justino Staugaičio Tel
šiuose. Primicijų Mišias laikė 
Anykščių šventovėje 1935 m. 
kovo mėnesį.

Kun. J. Staškevičiaus pirmoji 
parapija buvo Kruopiai, į kurią 
buvo paskirtas vikaru. Už poros 
metų — perkeltas į Šilutę (Klai
pėdos krašte) gimnazijos kape
lionu. Kai vokiečiai užėmė Klai
pėdos kraštą, kun. J. Staškevi
čius ir kiti du lietuviai kunigai 
buvo palikti ten pat Klaipėdos 
krašte.

Kun. J. Staškevičius į Lietu
vą grįžo tik prasidėjus vokiečių- 
rusų karui. Kurį laiką buvo 
vysk. J. Staugaičio sekretoriumi 
ir jo nuodėmklausiu. Vėliau bu
vo paskirtas į Akmenę klebonu 
ir tenai liko iki antrojo rusų 
atėjimo. Darbavosi su jaunimu 
ir organizacijose. Buvo didelis 
blaivininkas, tikras vysk. M. 
Valančiaus palikuonis.

Į Sibirą išvežtas 1950 m. spa
lio 19 d. Buvo laikomas Sverd
lovsko kalinių 'lageryje.

Ten mirė 1955 m. gegužės 31 
d. Būdamas lageryje, nors labai 
retai, susirašinėjo su sesers duk
ra, gyvenančia Kaune, ir su 
tremtiniu broliu, tuo laiku bu
vusiu Krasnojarsko lageryje, su 
broliene (kito brolio žmona, buv. 
partizano, žuvusio 1945 m.), ku
ri irgi tuo laiku buvo Krasno
jarsko kitoj stovykloj.

Kun. J. Staškevičius, valyda

mas arklides, įsidrėskė delną į 
surūdijusią vinį ir gavo kraujo 
užkrėtimą. Tuo laiku brolienei 
į Krasnojarską rašė esą girdėti 
geresnių žinių, kalbama apie 
paleidimą ir kad rašąs kaire 
ranka. Vėliau buvo žinių, kad 
jis miręs kraujo užkrėtimu, ne
gaudamas jokios medicininės 
pagalbos. Palaidotas Sverdlovs
ke, prie stovyklos, kalinių kapi
nėse. Jį palaidojo bendro likimo 
kaliniai. Buvę parapijiečiai iš 
Lietuvos nuvežė vainiką ant jo 
kapo ir rūpinosi pervežti jo kū
ną į Pakalniškių kapines, bet 
valdžia neleido.

Iš Lietuvos laiške apie tai ra
šoma: “Girdėjo ten, kad a. a. 
kun. Joną rehabilitavo — atėjo 
jam išlaisvinimas. Tokia jau 
Augščiausiojo valia! Jeigu ne 
mirtis, būtų galėjęs grįžti į na
mus. Ten kalbama apie palaikų 
pervežimą, bet neaišku. Tokių 
pervežti neleidžia. (Manoma, 
kad kalbėjo mamai raminti). 
Taigi maža vilties. . .”

Apie šį šventą kunigą kun. 
Vaclovas Martinkus rašė a. a. 
kun. Jono Staškevičiaus broliui 
Juozui Staškevičiui, gyvenan
čiam Toronte:

“Sveikinu kaip a. a. kun. Jo
no brolį, nes mes jį visi klasėje 
mylėjom ir šiandien didžiuoja
mės, kad jis buvo mūsų kurso 
alumnas. Tai verus israelita — 
kilnaus charakterio ir kunigiš
kos. dvasios žmogus^ ..

Vysk. L. Povilonis iš Telšių 
kankinio kunigo a. a. Jono Staš
kevičiaus broliui Kanadoje ra
šė:

“Be galo gaila anksti mirusio 
Jūsų brolio kunigo Jono. Dar 
tik prieš kelias dienas varčiau jo 
tarnybinę bylą, esančią mūsų 
Kurijos archyve ir stebėjausi jo 
uolumu bažnytiniams reikalams, 
jo dideliu kruopštumu. . .”

A. a. kun. Jonas Staškevičius, miręs 
Sverdlovske, Sibire, kaip tremtinys

Gamina įvairius meniškus 
kapų paminklus. Projek
tai paruošiami skulpto
riaus iš Europos. Pamink
lai gaminami pagal Jūsų 
projektus arba pageidavi
mus. Taip pat turime 
didelį pasirinkimą paga
mintų paminklų. Kainas 
galite sužinoti be jokių 
įsipareigojimų. Dėl pasi
matymo kreiptis į Mr. 
King dirbtuvės patalpoje

VIDIMANTAS VALATKA
Šio rašinio autorius yra kurį lai

ką dirbęs sovietiniam Saugumui Lie
tuvoje, vėliau radęs kelius į laisvą
jį pasaulį ir nutraukęs ryšius su So- 
vietija. Čia spausdiname jo pasta
bas, paremtas patirtimi. RED.

Iš senesnių žmonių pasakoji- 
Lietuvoje dažnai tekdavo girdė
ti ir vėliau pačiam atvykus į 
Ameriką pastebėti, kad išeivi
jos lietuviai, atvykę po karo į 
Ameriką, pasižymi augštesne 
morale, negu dabar gyvenan
tieji Lietuvoje. Nenoriu būti 
teisėju ir smerkti savo vargs
tančių tautiečių okup. Lietu
voje, bet tik noriu iškelti tai, ką 
aš pastebėjau begyvendamas 
Lietuvoje.

Didelę žalą lietuvių dvasiai ir 
moralei padarė tikėjimo nieki
nimas, Dievo nepripažinimas. 
Tai sunaikino artimo meilę, ku
ri taip reikalinga žmonių santy
kiuose. Kai dirbau Klaipėdoje 
baigęs miškų fakultetą želdymo 
viršininku Klaipėdos geležinke
lio distancijoje, mano žinioje 
buvo nemaža darbininkų. Tie
siog būdavo skaudu klausyti, 
kai darbininkai skųsdavo vienas 
kitą ir stengdavosi vienas kitam 
pakenkti, kad tik galėtų gauti 
truputį daugiau uždirbti arba 
kitų netaip jau didelių privi
legijų. Skųsdavo vienas kitą vi
sokiais būdais: vienas sakydavo, 
kad pvz. Jonas yra fašistas, ne
kenčia sovietų valdžios, Petras 
pvz. skųsdavo kitą kokį nors 
darbininką, kad juo negalima 
pasitikėti ir t.t. Aiškiai matė
si, kad skundai asmeninio po
būdžio, siekią pakenkti. Tuomet 
pagalvodavau: kur gi dingo tie 
žmoniški ryšiai, tie tarpusavio 
santykiai, kurie anksčiau rišo 
lietuvius? Kildavo mintis: argi 
ir laisvų kraštų žmonių santy
kiai yra tokie, kaip dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje?

O k u p a n to politika nuteikti 
kaimyną prieš kaimyną, sūnų 
prieš tėvą, draugą prieš draugą 
davė labai liūdnus rezultatus 
Lietuvoje. Ten laikraščiuose ir 
per radiją nuolat šaukiama: 
“Kovokime su tais, kurie gyve
na ne pagal pajamas”, “Kovo
kime prieš kolektyvinio turto 
grobstytojus” ir t.t. Visur “ko
vokime vienas prieš kitą!” Pvz. 
paskelbia įstatymą, leidžiantį 

BKILTJC Of WKI - 
meniški suvenyriniai medaliai

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio)
PASKUTINIS TERMINAS JIEMS UŽSAKYTI 
PRIES KAINŲ PAKĖLIMĄ!

DABAR:
Dailaus 99.9% sidabro — $26.50
22 karatų aukso — $324.00
Platinos — $393.00

PO 1977 M. BIRŽELIO 1 D.
S28.50

$338.00
$395.00

Kanados Baltiečių Federacija 
gauna $1.50 komiso už 
kiekvieną parduotą medalį.

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi į Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 

Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.
3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.
5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 

teisę į savo kraštą, kalbą ir nepriklausomybę.
6. “Mirties šukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei

sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.” Winstonas Churchillis 1950.
7. Jau 30 metų dešimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 

žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.
8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.
9. Eglė, beržas, ąžuolas

10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

UŽSAKYMO ATKARPA
Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 
Prašau atsiųsti man: L8P 1X7, Canada
THE BALTIC SAGA ______________________ _____ ..medals in 99,9% silver $26.50 each $.......... ........... ........
THE BALTIC SAGA ___________________________ medals in 22 karat gold $324 each $
Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus $1.00
Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $
Name ....---------------------------------------------------------------- Address 
City----------------------- ----------------Province Postal Code 

(Please print)

statyti smulkius namus, o po to, 
kai namai pastatyti, visu balsu 
okupanto propaganda rėkia: 
“demaskuokime tuos, kurie pa
sistatė namus ir grobė liaudies 
turtą!”

Labai didelį smūgį sudavė 
jaunimo moralei religijos nieki
nimas. Girdėdavau jaunų žmo
nių pokalbius pobūviuose, ves
tuvėse ir t.t. Pagrindinė tema 
būdavo gyrimasis: daug išgėrė, 
turėjo laisvų merginų, Prano ar 
Antano žmonos neištikimos, 
meilės iš viso nėra, kvailas Va
cius, kuris tiki, kad jo žmona 
yra ištikima ... Įsigalėjęs ne
gerbimas vyresnio amžiaus žmo
nių ir savo viršininkų. Ryškiai 
matyti visiškas praradimas pa
garbos viskam, kas turėtų būti 
brangu ir šventa. Kiek kartų 
man teko matyti gatvėje sukri
tusi vyrą arba moterį. Pirmas 
praeivių įspūdis: “tiek pasigė
rė, kad nepaeina”. O kiek buvo 
atveju, kai žmogus buvo ištik
tas širdies smūgio ar kitų ligų ir 
dėl žmonių abejingumo mirė, 
nes nebuvo laiku nuvežtas į li
goninę!

Labai didelę žalą padarė blo
gas pavyzdys rusų, kurie gyve
na Lietuvoje. Tas jų besaikis 
girtuokliavimas, skyrybos, bar
niai šeimoje, grubumas visuo
menėje padarė labai neigiamą 
įtaką mūsų visuomenei ir jau
nimui.

Tik nedidelė dalis žmonių Lie
tuvoje gali pragyventi iš gau
namo atlyginimo. Kiti yra pri
versti vogti įvairiausiais būdais. 
Bet vogimas iš įmonės ar iš kol
chozo laikomas ne vogimu, o 
“kombinavimu”. Dažnai vaikai 
sako: “mano tėtė “sukombina
vo” iš įmonės tą ir tą”, t.y. pa
vogė. Vaikai tai žino, bet jau 
nuo mažens pratinami prie gy
venimo, kurį vėliau jie patirs.

Važiuoju kartą vasaros metu 
į Šakius ir išsikalbu su autove- 
žimio vairuotoju. Žmogus jau 
netoli 60, atrodo, doras. Jis 
man pasakojo ir piktinosi. Sako, 
parėjo vaikai iš mokyklos, ku
rios mokytoja liepė vaikams 
meluoti, kad jie neitų į pamal
das.

Esą mokytoja sakė: senų tė
vų jūs, vaikai, nepakeisite; kai 
tėvai lieps eiti į bažnyčią, nuei
kite kur nors kitur, o sakykite, 

kad buvote bažnyčioje. Mano 
pašnekovas vairuotojas piktino
si: koks vaikas išaugs iš tokio 
auklėjimo? Aš tylėjau, nieko 
nesakiau, o širdyje liūdėjau. 
Dirbau saugumui ir kiekvieno
je vietoje mačiau okupanto da
romą žalą kraštui.

Kartą pritrenkė mane vienas 
įvykis — prigėrė jauna mergi
na. Vyrai, kurie ją upėje paste
bėjo, ištraukė iš vandens, bet 
neturėjo kuo nuvežti į ligoninę. 
Šalia stovėjo “Volga”. Jos savi
ninkė atsisakė vežti merginą į 
ligoninę, nes ji be sąmonės ir 
galinti supurvinti automobilį.

Kai dabar palyginu, kaip gy
vena žmonės, kur niekinamas 
tikėjimas į Dievą, ir tuos, ku
rie gyvena laisvame krašte, kur 
gali Dievą laisvai garbinti ir 
mylėti, matau didžiulį didžiulį 
skirtumą. Kai nesilaikoma Die
vo įsakymų, atsitinka kaip 
moksle — jeigu nesilaikai rei
kiamos formulės, negauni re
zultato.

Įsitikinau, kaip teisingi yra 
Dešimt Dievo įsakymų ir kokią 
jie turi gilią reikšmę. Nuo pat 
mažens buvau mokomas religi
jos — ankstyvoje jaunystėje gi
liai tikėjau į Dievą, bet vėliau 
komunistinė propaganda ir 
draugai atliko savo — nustojau 
tikėjęs, niekinau tikėjimą ir 
Dievą. Bet kažkas giliai širdy
je buvo likęs. Kai vienu metu 
savo sekamą auką turėjau “sa
vo rankose”, prabilo sąžinė. Ne- 
pražudžiau jos, nepražudžiau ir 
savęs.

Kas man padėjo? O gi ta skie
pyta meilė Dievui, artimui ir 
žmonėms, padėjo Dievas.

Kartais pagalvoju: kai Lietu
va atgaus nepriklausomybę, o 
toks laikas ateis, tie, kurie pa
dės mūsų tautai, pirmiausia tu
rėtų pradėti nuo Dievo meilės, 
nuo tikėjimo, vienybės, artimo 
meilės, čia bus didžiausia mū
sų tautai okupanto padaryta 
žala. Tvirtai esu įsitikinęs, kad 
tautos vienybę išlaiko tikėjimas 
į Dievą. Jeigu tauta pradeda by
rėti, reiškia kažkas yra nege
rai, žmonės pradeda niekinti 
Dievo įsakymus. Mano nuomo
ne, laisvam lietuvių radijui rei
kėtų skirti tokią pačią reikšmę 
Dievo meilei ir jo įstatymams, 
kaip ir okupanto demaskavimui.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
349 Weston Rd,, Toronto, Ontario
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LĖKTUVŲ SKRYDŽIAI
“Komjaunimo Tiesa” kovo 29 d. 

laidoje paskelbė pasikalbėjimą su 
civilinės aviacijos valdybos viršinin
ko pavaduotoju J. Goldbergu apie 
orinio susisiekimo naujoves Lietu
voje šią vasarą. Nuo balandžio 1 d. 
pradėjo skraidyti lėktuvai “JAK-40” 
linija Kaunas—Šiauliai—Leningra
das, nuo balandžio 15 d. veikia ori
nio susisiekimo linija Šiauliai—Vil
nius. Pirmosiomis balandžio dieno
mis lėktuvai sujungė Vilnių su Var
šuva. Birželio 1 d. atnaujinami skry-' 
džiai Vilnius—Taškentas, Palanga— 
Minskas, Palanga—Šiauliai. Vasarą 
pagausės skrydžių iš Vilniaus į Ode
są, Mineralinius Vandenis, Simfero
polį, pradės veikti linija Ryga— 
Vilnius—Brestas. Svarstoma galimy
bė atidaryti tiesioginį susisiekimą iš 
Vilniaus su Alma Ata. J. Goldber- 
gas taipgi praneša kelionės bilietų 
pabranginimą maždaug 20%. Pvz. se
niau skrydis iš Vilniaus į Maskvą 
kainavo 16 rb., į Leningradą — 14 
rb., o dabar kainuos 20 ir 18 rub
lių. Didesnio pabrangimo gali su
silaukti vietiniai skrydžiai Lietuvo
je, duodavę žymesnį nuostolį. Civili
nės aviacijos Lietuvos valdyba šie
met yra pasiruošusi aptarnauti 840.- 
000 keleivių. Sekančiame dešimtme
tyje Vilnius susilauks naujo aero
uosto, kurio pajėgumas bus 700 ke
leivių per valandą.

NUBAUSTI JAUNUOLIAI
Vanda Bogušienė “Tiesos” 69 nr. 

paskelbė pranešimą iš teismo salės 
“Prievartautojai nubausti”. Augš- 
čiausiojo teismo baudžiamųjų bylų 
kolegija paskyrė griežtas kalėjimo 
bausmes keturiem klaipėdiečiam: 
Vytautui Lukošiui — 13 metų, Arū
nui Jarui — 12, Emanueliui Kinui 
ir Vytautui Cibui — po 10. Apie jų 
nusikaltimą rašoma: “Visi keturi, iš 
anksto susitarę, naktį įsiveržė į pa 
gyvenusios moteriškės butą, sakyda 
miesi esą milicijos pareigūnai. Pa 
rodė kažkokį neva dokumentą ir ėmė 
“daryti kratą”. Pasigrobė, kas pati 
ko, sudaužė indus, baldus, o mo 
terį išprievartavo ...” V. Lukošius ii 
A. Jaras jau yra pilnamečiai, o E 
Kimas ir V. Cibas — ant pilname 
tystės slenksčio. Iš V. Bogušienė: 
pateikiamų trumpų biografinių duo 
menų paaiškėja, kad jie tingėjo mo 
kytis ir nemėgo dirbti. Mums betgi 
įdomesnis yra jų įsiveržimo į sve
timą butą pretekstas — milicininkų 
vardu suvaidinta krata nakties me
tu. V. Bogušienė diplomatiškai nu
tyli klausimą, iš kur jiems kilo to
kia idėja? Atrodo, kad vidurnak
čio kratos, labai populiarios Stalino 
laikais, tebėra praktikuojamos ir 
dabar. Priešingu atveju minėtoji mo
teriškė nebūtų patikėjusi, kad tie 
keturi jaunuoliai yra milicininkai, 
ir nebūtų jų įsileidusi.

LIETUVOS VILKAI
Vytautas Nedzinskas, apsilankęs 

Žuvinto draustinyje, “Tiesos” 55 nr. 
paskelbė rašinį “Vilko pasmerkimas 
ir išteisinimas”. Draustinyje 1963 m. 
buvo nušautas paskutinis vilkas, bet 
jų čia vėl užsiveisė nuo 1974 m. Da
bar jie vėl padaro nemažos žalos 
nuolatiniams d r a u s ti nio gyvento
jams. 1948 m. Lietuvoje buvo 8.000 
stirnų, 4.000 šernų, 91 briedis ir 
1.725 vilkai. Šiuo metu stirnų yra 
apie 55.000, šernų — 18.000, brie
džių — 9.000, vilkų — 180. Prof. T. 
Ivanauskas 1968 m. siūlė vilkų skai
čių sumažinti iki 30-40. Dabartiniai 
zoologai pasisako už 100-150 vilkų 
visoje Lietuvos teritorijoje. Jie at
lieka naudingą miško sanitarų vaid
menį, natūralios atrankos būdu iš
pjaudami paliegusius, ligotus žvėris.

RUSNIEČIŲ STINTOS
Aleksandras Kezys kovo 30 d. 

“Tiesoj” paskelbė reportažą apie 
Skirvytėje ir Nemune Rusnės žuvi
ninkystės ūkio žvejų su talkininkais 
gaudomas stintas, kurios Kanadoje

yra vadinamos smeltėmis: “Stintos! 
Šitas žodis visus lyg pakeri. Nedide
lės Baltijos žuvelės, o jų laimikis le
mia žvejų nuotaiką ištisus metus. 
Stintos eina! Jų kelionių metas 
trumpas — savaitė ar keliolika die
nų. Tad ir žvejai skuba, darbuojasi 
ištisą naktį. Meta ir meta tinklus. 
Valtys vis labiau sunkėja nuo stin
tų, mėnesienoje žvilgančių sidabru. 
Darbas išsiurbia jėgas. Prie laužų, 
kur vyrai atsisėda atsipūsti, susišil- 
dyti nuo vėjo, vandens sugrubusių 
rankų, atskuba jų moterys ir vaikai. 
Lauknešėliuose karšti pietūs, veiduo
se — tas pats smalsumas ir nerimas, 
kuriuo gyvena žvejai...” Nemune 
sunkiau valdyti tinklą, negu Skirvy
tėje, bet žvejai iš Rusnės nuplaukia 
iki Rambyno ir net Jurbarko. Sugau
tos stintos kas rytą išsiunčiamos į 
Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Kauną 
ir Vilnių.

KULTŪROS VEIKĖJAS?
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

prezidiumas pirm. A. Barkausko ir 
sekr. S. Naujalio pasirašytu įsaku 
suteikė nusipelniusio kultūros veikė
jo vardą amžiaus penkiasdešimtmetį 
mininčiam Vytautui Zenkevičiui, 
šiuo metu vaidinančiam sovietinamos 
Lietuvos užsienio reikalų “ministe- 
rį”. Iš enciklopedijoje pateikiamų jo 
biografinių duomenų sužinome, kad 
V. Zenkevičius savo karjerą pradėjo 
1944-45 m. kaip komjaunimo organi
zatorius Giedraičiuose ir Vepriuose, 
1948 m. baigė respublikinę kompar
tijos mokyklą, 1957 m. — augštąją 
kompartijos mokyklą Maskvoje. Šios 
dvi mokyklos jį, nestudijavusį žur
nalistikos, padarė žurnalistu ir net 
Vilniaus universiteto žurnalistikos 
katedros dėstytoju 1960-62 m., o 
1962-68 m. politrukas V. Zenkevi
čius dirbo antruoju ir pirmuoju sek
retorium Sovietų Sąjungos atstovy
bėje JAV. Propagandinėn Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijon įsijun
gė 1968 m. kaip “ministerės” L. Dir- 
žinskaitės - Piliušenkos pavaduoto
jas. Visas jo gyvenimas buvo susie
tas ne su kultūrine, bet su grynai 
partine • propagandine veikla.

JŪROS UŽTVANKA
Rytis Palionis iš Tauragės rajono 

paskelbė pranešimą apie Jūros upės 
užtvanką, kuri bus įrengta prie 
Balskų kaimo, žygaičių apylinkėje.- 
Projektą yra paruošęs Respublikinis 
vandens ūkio projektavimo institu
tas, priklausantis Lietuvos meliora
cijos ir vandens ūkio ministerijai. 
Naujas marias sukurs besveik 15 
metrų augščio gelžbetonio luitas, pa
stojantis kelią neramiai ir nepasto
viai Jūros srovei. Kaikurios jos vie
tos kartais būna seklios, o po dienos 
kitos vanduo jau veržiasi iš vagos. 
Užtvankos sutelkti marių vandenys 
pirmiausia bus panaudoti planuoja
mam įsteigti žuvininkystės ūkiui. 
Jais taipgi galės būti drėkinami prie 
marių prisišliejusių Šilutės. Šilalės 
ir Tauragės rajonų ūkių pasėliai, 
daržovės, ganyklos.

LIAUPSINA PARTIJĄ
Teminis vakaras “Partija — mūsų 

epochos protas, garbė ir sąžinė” 
įvyko XXIV-joj vidurinėj Kauno mo
kykloj. Jame dalyvavusieji mokslo 
pirmūnai ir komjaunimo aktyvistai 
darė pranešimus apie laimėjimus 
moksle, komunistinėje veikloje, įsi
pareigojimus sovietinės Spalio revo
liucijos šešiasdešimtmečiui. Tos mo
kyklos choras, Kauno miesto savi
veiklininkų prizininkas, su mokytoju 
R. Šilobertu dainavo dainas apie tė
vynę, kuria kompartija laiko Sovietų 
Sąjungą, Lietuvai palikdama gerokai 
kuklesnį gimtinės vardą. Vakaro te
mą, be abejonės, sugalvojo patys 
partiečiai, nes juk niekas kitas, bū
damas pilno proto, kompartijos ne
pavadins mūsų epochos garbe ir net 
sąžine. v. Kst.

TRADICINIS LONDONO “BALTIJOS” 
ANSAMBUO

f . -
^vakaras

(Važiuoti Dundas gatve į rytus. Pravažiavus Šiluvos parapijos l 523 Fist St 
a. šventovę, sukti pirma gatve i kairę. Pervažiavus geležinkelį

gegužės 7, 
šeštadienį, 
Plumbers 
Hall,

@ LIETUVIAI PASAULYJE

(Važiuoti 
šventovę,
— antras pastatas kairėje pusėje.)

Muzika: "Atspindžiai". Pradžia 8

Ekskursijos 
i Lietuva

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 ...... $826
Dviejų savaičių ekskursijose į 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
Liepos 17 - liepos 31

$1,253
$1,253

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 .......... $1,276
Skrydžiai — iš Bostono, Niujorko ir Montrealio “Part American World 
Airways” ir “IATA”.
Tolimesniu informacijų apie mūsų ekskursijas į Lietuva teiraukitės
Algirdas Mitkus
BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168, USA

Tel. (617)969-1190 
arba 

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

“Pavasario Kviečiame

S HAMILTON
KLB HAMILTONO APYLINKĖS ~ 

valdyba Motinos Dienos minėjimą 
rengia gegužės 8, sekmadienį. Moti
nas pagerbsime 11 v. AV parapijos 
šventovėje Mišiomis ir tuoj po pa
maldų Jaunimo Centre akademija. 
Paskaitą skaitys teisininkė, šiuo me
tu atliekanti praktiką advokato įstai
goje — J. Kuraitė. Meninę progra
mos dalį atliks šeštadieninė mokyk
la ir “Gyvataro” šokėjai.

UŽ GRAŽIUS SPORTINIUS laimė; 
jimus, ypač stalo tenise, gegužės 11 
d. Toronte bus atžymėta Hamiltono 
LSK Kovas 11 m. sportininkė Ramu
nė Raguckaitė. Ontario prov. įstaiga 
atsiuntė raštą, pranešdama, kad min. 
pirm. W. Davis, šalia kitų sportinin
kų, įteiks žymenį ir hamiltonietei.

Krepšininkai išvyko į Niujorką, 
kur dalyvaus Š. Amerikos lietuvių 
sportinėse žaidynėse. Sėkmės! K. B.

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS. Balan
džio 16 d. Hamiltone įvyko Kanados 
Šaulių . Rinktinės kuopų atstovų su
važiavimas. Dalyvavo 62 atstovai iš 
Kanadoje esančių 9 kuopų. Buvo 
renkamas Rinktinės pirmininkas. 
Kandidatavo Juozas šiaučiulis ir 
Ignas Petrauskas. Balsų dauguma 
išrinktas Juozas šiaučiulis iš Mont
realio.

“AUKURAS” sparčiai ruošiasi 
teatrų festivaliui, kuris jau labai 
arti. Festivalyje vaidins Balio Sruo
gos 3 v. lyrinę dramą
giesmė”, o balandžio 30 d. ją vaidins 
Bostone. Vaidina aukuriečiai: Mary
tė Kalvaitienė, Dalia Jonikaitė, Al
gis Ulbinas, Alfonsas Stanevičius, 
Kęstutis Kalvaitis, Ina Kudabaitė 
ir Loreta Kalvaitytė. Režisorė — 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė, me
džio darbai — Kazio Mikšio, daili
ninkė — Aldona Matulicz, scenos 
reikmenis daro Ada Petraitienė.

Teatrų festivalio bilietus Hamil
tone platina A. Juozapavičius, 20 
Kensington N., tel. 544-5015, o To
ronte V. Ignaitis, 7 Prentice Crcs., 
Weston, tel. 242-4689. Ad.

St. Catharines, Ont.
DIDIEJI KANADIEČIŲ RENGI

NIAI, kaip Folk Arts Council, Nia
garos vynuogių festivaliai, paradai 
bei “Open House” ir kiti jau pra
deda judėti. Lietuviai yra kviečiami 
pasisakyti kuo galės prisidėti. Mūsų 
jaunimo daugumai išvykus kitur 
studijuoti, kažkuo prisidėti nebega
lėsime, bet vistiek-darysime, ką ga
lime. Festivalio parade dalyvaus da
lis mūsų jaunimo ir dalis “Gyvata
ro” iš Hamiltono. Jei galėsime, tai 
pasirodysime ir su vienu kitu šokiu 
arenoje. Tikimės pagalbos iš “Gyva
taro”.

SPAUDOS VAKARO metu su spe
cialiais valgiais pernai stipriai pasi
reiškė Petronėlė Kalainienė. Ji ir 
šiemet rengėjų yra paprašyta neat
sisakyti dalyvauti. “Open House” 
metu bus prašomos visos šio kraš
to lietuvės ką nors pagaminti ir 
atnešti į Daugiakultūrio Centro 
salę. Vėliau joms bus už tai atsily
ginta. Pernai daugelis atsilankiu
sių į lietuvių “Open House” nebe
galėjo nieko gauti, nes viskas grei
tai buvo išparduota. Valdyba pati 
viskam vadovaus. Mūsų moterys yra 
prašomos tik ką nors pagaminti. 
Pernai daug žymių kanadiečių ap
silankė. “Standart” rašė, kad tai bu
vo iš visų tautybių geriausiai pa
ruoštas vakaras. Bus meninė pro

gramėlė ir parodėlė. Iš anksto pra
šomi tautiečiai paruošti vieną kitą 
įdomesnį lietuvišką rodinį. Folk 
Arts festivalis įvyks gegužės pabai
goje.

ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI 
300 dolerių gauta iš Kanados Lietu
vių Fondo per KLB krašto valdybą. 
Tai tikrai labai didelė moralinė ir 
materialinė parama. Mokykloje mo
kosi apie 10 vaikų. Mokytojauja 
Stasė Zubrickienė, įpratusi dirbti 
su jaunimu.

PERSITVARKĖ ramovėnų valdy
ba: Petrui Balsui pasitraukus, pir
mininku išrinktas A. Šetikas, vice
pirmininku Steponas Ulbinas, sek
retoriumi Juozas Vyšniauskas.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE
TO posėdin, kuris įvyko balandžio 
28 d. Paderevskio salėje, buvo pa
kviesti iš visų tautybių po keletą 
žmonių. Čekas profesorius V. Fic 
padarė pastarųjų laikų tarptautinės 
politikos apžvalgą.

Šios organizacijos veikla populia
rėja, atsiranda paramos iš visų pu
sių. Komitetas tikisi būti priimtas 
Otavoje Kanados vyriausybės. Tiks
las — pateikti kaikuriuos pasiūly
mus, surištus su R. Europos paverg
tų tautų būkle. Kor.

London, Ontario
“BALTIJOS” ANSAMBLIO šokių 

vakaras įvyks gegužės 7, šeštadienį, 
“Plumbers” salėje, 523 1st Street.

visus lietuvius ir jų
draugus. Šokiams gros jau plačiai 
pagarsėjas Londono orkestras “At
spindžiai”.

APYLINKĖS VALDYBA intensy
viai ruošiasi 1977 m. Lietuvių Die
noms. Parengiamieji darbai eina ga
na sklandžiai. Jau parūpintos salės 
didžiajam baliui ir koncertui. Salės 
labai erdvios, didelės, tadėl iš anks
to kviečiame visus į Londoną Padė
kos savaitgalyje. Būtų malonu, kad 
kitos kolonijos tuo laiku neorgani
zuotų jokių kultūrinių bei visuome
ninių renginių. M. Ch.

MALONU KONSTATUOTI, kad 
lietuviai suprato reikalo svarbumą 
ir įgalino Londono spaudos baliaus 
rengėjus pasiųsti lietuviškai Kana
dos spaudai paremti $546. Tikrai 
nuoširdus ačiū visiems, nepabijoju
siems lietaus ir į spaudos balių at
silankiusiems, o taip pat aukoju
siems baliaus loterijai ar spaudai. 
Ypatingas ačiū G. Mačienei, paau
kojusiai didelį raguolį, jai talkinu
siai M. Juodagalvienei, tautiečiui X, 
paaukojusiam dovanas sportinin
kams. Nepaprastas ačiū visus links
mai nuteikusiam aktoriui Vitaliui 
Žukauskui ir jo Poniai už tokį di
delį ryžtą nugalėti visas kliūtis ir 
nebojant audros pas mus iš Niujor
ko atskristi. Tikrai didelė padėka 
“T. Žiburiams” už nuoširdžią viso
keriopą pagalbą. Ačiū A. E. Pociui, 
sklandžiai pravedusiam vakaro pro
gramą. D. švilpaitei, savo skambio
mis dainomis paįvairinusiai links
mąją programos dalį. Ačiū klebonui 
kun. J. Staškui, Edm. Petrauskui ir 
E. Paulionienei už meninę pagalbą. 
Ačiū Rodnės lietuviams, taip gausiai 
atsilankiusiems, ypač Paketurams 
(vieniems iš pirmųjų atėjusiems “T. 
Žiburiams” į talką, telkiant lėšas jų 
kūrimosi stadijoje) ir Rastapkevi- 
čiams, mums padėjusioms Rodnės 
apylinkėje, kun. J. Staškui ir P. 
Laureckienei Delhi apyl., P. Gečui 
ir B. Jurkui Paris apylinkėje.

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui 'ennincjcr Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125
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.

“TALKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ............. 7’/į %
term, depozitus 1 m. 814 %

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

Rengimo našta nevisada yra leng
va ir maloni. Šį kartą ji ypatingai 
daug iš rengėjų pareikalavo. Tikrai 
nuoširdus ačiū komiteto nariams — 
E. Paulionienei, A. Pocienei, O. Švil- 
pienei, Zabulionienei, J. Butkui, J. 
Launikaičiui, P. Tumosui, jaunimo 
atstovui J. Butkui, taip pat niekada 
neatsisakantiems padėti talkinin
kams — V. Gudeliui, J. L. Eiman
tams, Vaitkui, S. Žulpai ir M. S. 
švilpoms.

Tikrai buvo malonu sutikti spau
dos baliuj daug seniai matytų veidų. 
Tikimės, kad tiek jie, tiek ir nuola
tiniai mūsų balių lankytojai bus kar
tu su mumis ir ateinančiuose mūsų 
renginiuose. Dar kartą nuoširdžiau
sias ačiū visiems, visiems —

E. Daniliūnas

ANTANAS KISIELIUS prieš Ve- 
Velykas grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namuose.

Kitchener, Ontario
TAUTOS FONDUI Waterloo, 

Kitchener, Cambridge vietovėse 1977 
m. aukojo $50: A. Dvarionas; $30: S. 
Saldžiūnas; $20: V. Bardziliauskas, V. 
Petrušaitis; $15: V. Jagučianskis, 
Herta Luters; $10: A. Broga, J. Gris, 
W. Kukujukas, J. Juscka, B. Šmata- 
vičius, A. Sturmas, J. Sturm; $5: 
A. Biveinis, Sk. Šibilskienė, V. Lau
rinaitis ir kiti. Iš viso surinkta $450 
ir pasiųsta Tautos Fondo atstovybei 
Kanadoje. Kr.

Calgary, Alberta
Į PILIETYBĖS DOKUMENTŲ 

įteikimo iškilmes teismo salėje kvie
čiami etninių grupių atstovai. Šį kar
tą iš eilės teko dalyvauti Kalgario 
lietuvių org. atstovams — B. Šimo- 
nėlienei, M. Nevadienei, V. Grigie
nei. Po iškilmingo posėdžio lietuvės 
šeimininkės vaišino dalyvavusius ka
va ir pyragaičiais. Valgių paruošė: 
tortą — B. Šimonėlienė, ežiuką — 
J. Vyšniauskienė, pyragaičius — 
Elv. Krausienė, M. Nevadienė, V. 
Grigienė.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ - ŠO
KIAI. KL Draugija surengė Rose
mont Com. salėje velykinių margu
čių vakarienę-šokius balandžio 16 d. 
Vakaro programą atliko tautinių šo
kių ratelis, vadovaujamas J. Vyš
niauskienės, artistai A. Mackevičienė 
ir V. Baronas padainavo kupletą. 
Artistams, vadovams buvo įteikta gė
lių, o jaunimui už jų gražų pasiro
dymą prisiminimui duota Kalgario 
Stampedes “doleri ų”. Vakarienei 
valgius paruošė draugijos narės. Bu
vo išdalinta daug prizų - laimėjimų. 
“Westlite” prekybos savininkų T. A. 
Mackevičių dovaną laimėjo A. Kar- 
pienė. Už gražiausiai papuoštus vely
kinius kiaušinius prizą gavo A. Šal- 
kauskaitė. Šokiam grojo geras “Buer- 
germeister” orkestras. Vakaro prog
ramą tvarkė adv. J. Snith ir Draugi
jos pirm. Ev. Ammon.

ATVYKĘS IŠ VANKUVERIO kun. 
I. Grigaitis atlaikė velykines pamal
das Corpus Christ šventovėje. Po 
pamaldų ten pat, parapijos salėje, 
dalyvaujant par. klebonui, vyko 
bendri pietūs. Rengėjų komitetas 
dėkoja visoms šeimininkėms už su
neštus valgius ir kun. J. Petravičiui 
už patalpos. Komiteto nariai B. Yau- 
ga ir A. Janeliflnas tvarkė organiza
cinius pamaldų reikalus. Kor.

WINDSOR, Ontario
PADĖKA \

Prieš pat Kalėdų šventes sunko
ka operacija, kiek vėliau sunegala
vusi širdis net du kartus mane pri
vertė šauktis gydytojų pagalbos. Abu 
smūgiai buvo mane prislėgę ne tiek 
fiziniai, kiek morališkai. Nuoširdžią 
padėką noriu išreikšti ne tik gydy
tojams ir slaugėms, bet ir visiems 
Windsoro apylinkės lietuviams, ku
rie ir kurios taip nuoširdžiai mane 
lankė, pirko dovanas ir geru žodžiu 
mane stiprino. Jų visų dėka kartu su 
pavasariu jaučiuosi atgijęs naujam 
gyvenimui.

Tariu ačiū Detroito-Windsoro Lie
tuvių Fronto Bičiuliams ir kitiems 
už linkėjimus raštu.

B. Balaišis

Rodney, Ontario
RODNEY KLB APYLINKĖ ren

gia Motinos Dienos minėjimą gegu
žės 8 d., 5 v.p.p., Lietuvių Namuo
se. Programoje: G. Paulionienės va
dovaujamas oktetas, A. Naruševi
čiaus paskaita ir šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Valdyba visus iš 
arti ir toli kviečia dalyvauti.

JA Valstybės
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ GY

DYTOJŲ DRAUGIJOS naujon val- 
dybon Los Angeles mieste išrinkti: 
pirm. dr. Z. Brinkis, vicepirm. dr. 
J. Gudauskas, ižd. dr. K. Žirgulienė 
ir sekr. R. Giedraitis.

VAKARONĖ Čikagos Jaunimo 
Centro kavinėje kovo 18 d. buvo 
skirta jaunimo vasaros stovykloms. 
Apie jų reikšmę jaunų skaučių auk
lėjimui kalbėjo rašytoja N. Užuba- 
lienė. Seselė Oliveta, atvykusi iš 
Montrealio, dalyvius supažindino su 
N. Pr. Marijos seselių vadovaujama 
mergaičių stovykla Dainavoje. Skaid
rių iš mergaičių stovyklos šioje sto
vyklavietėje parodė kun. A. Tamo
šaitis.

NIUJORKO ŠV. LUKO LIGONI
NĖJE balandžio 3 d. padaryta inks
tų operacija VLIKo pirm. dr. K. J. 
Valiūnui. VLIKe jį pavaduoja vice
pirm. dr. Br. Nemickas.

KUN. PROF. DR. PRANAS MANE
LIS po sunkios vėžio ligos balandžio 
10 d. vakarą mirė Brocktone, Mass, 
sulaukęs 69 metų amžiaus. Velionis 
buvo baigęs Marijampolės gimnazi
ją, Vilkaviškio kunigų seminariją, 
kunigu įšventintas 1931 m. Teologi
jos doktoratą gavo Gregoriaus uni
versitete Romoje. Profesoriavo Tel
šių ir Vilkaviškio kunigų seminari
jose, Kauno universiteto teologijos 
fakultete, 1945-50 m. buvo lietuvių 
klierikų prefektu Eichstaetto semi
narijoje. JAV iki pensijos 1973 m. 
ėjo Belmonto kolegijos studentų ka
peliono ir profesoriaus pareigas Ka
lifornijoje. Išėjęs pensijon, buvo 
Nukryžiuotojo seserų vienuolyno ka
pelionu Brocktone. Yra išleidęs ke
letą veikalų lotynų ir lietuvių kalbo
mis, bendradarbiavęs teologinėmis 
temomis lietuviškoje spaudoje. Pa
laidotas vietinėse kapinėse balandžio 
13 d.

VILIUS BRAŽĖNAS, gyvenantis 
Floridoje, įvairiose vietovėse padarė 
apie 30 pranešimų tema “Atolydis su 
pabaisomis”, atskleidžiančių tikrąjį 
Sovietų Sąjungos veidą politiniame 
žaidime su JAV. V. Bražėno ir kitų 
kalbėtojų pranešimus suorganizavo 
John Birch draugija. Savo praneši
muose V. Bražėnas remiasi daugiau
sia asmenine patirtimi Lietuvoje 
pirmosios sovietinės okupacijos me
tais.

INŽ. JUOZAS KARKLYS, su žmo
na Elvyra ir sūnumi Rimu gyvenan
tis St. Joseph, Mich., dirba “Whir
pool” bendrovėje. Jis yra padaręs 
daug išradimų ir gavęs jų patentus. 
Naujausias inž. J. Karklio išradimas 
— automatinė skalbimo mašina, kuri 
bus pradėta gaminti šių metų pa
baigoje. Nors St. Joseph vietovę nuo 
Čikagos skiria 100 mylių, ši šeima 
savo sūnų 8 metus vežiojo į litua
nistines Čikagos mokyklas. Dabar sū
nus Rimas studijuoja elektros inži
neriją Michigano technologijos 
institute.

LIETUVOS VYČIAI pradėjo laiš
kų rašymą koncentracinėje stovyklo
je kalinamai Nijolei Sadūnaitei, pri
simindami ją švenčių, gimtadienio 
progomis. Tokie laiškai galėtų būti 
siunčiami ir kitiems lietuviams kali
niams. Siųsti reikia registruotus su 
reikalavimu, kad būtų pristatytas ga
vėjo parašas. Kai jo negaunama, ga
lima kreiptis į JAV pašto įstaigą. 
Už nepristatytą registruotą laišką 
atsilyginama $15.76, kuriuos JAV 
paštas vėliau išreikalauja iš Sovietų 
Sąjungos.

TAUTINIUOSE ČIKAGOS LIE
TUVIŲ NAMUOSE įvykusiame vi
suotiniame savo susirinkime Lietu
vos Dukterų Draugija prisiminė šios 
organizacijos steigėją a. a. kun. dr. 
F. Gurecką. Apie šio veiklaus kuni
go labdaringą veiklą kalbėjo gen. 
konsule J. Daužvardienė ir kun. 
Pr. Garšva, MIC, buvusi draugijos 
pirm. E. Kielienė.

PEDAGOGAS PETRAS MALDEI- 
KIS, šešerius metus gyvenęs Arizo
nos Phoenixe, su žmona Jadvyga iš
sikėlė į Hot Springs, Ark. P. Maldei- 
Ids Phoenixe parašė knygą apie pręl. 
M. Krupavičių, redagavo “švietimo 
Gaires”, pastaruoju metu — “Tėvy
nės Sargą”. Phoenixo lietuviai veik
liai P. J. Maldeikių šeimai surengė 
gražias išleistuves.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 

specialiomis kun. J. Petraičio atna
šautomis Mišiomis vietinėje švento
vėje ir jaukiomis vaišėmis paminėjo 
46-tuosius savo veiklos metus. Drau
gijos istoriją trumpu žodžiu atsklei
dė J. šišlauskas, iš juostelės perda
vęs PLB valdybos pirm. inž. B. Nai
nio sveikinimą. Juostelę atvežė sol. 
Adriana Jocytė, su mama grįžusi iš 
ilgos viešnagės Kanadoje ir JAV. Ji 
taipgi padainavo keletą dainų lie
tuviškai ir ispaniškai, pasidalijo ke
lionės įspūdžiais. Mindaugiečius svei
kino: Argentinos Lietuvių Organiza
cijų ir Spaudos Tarybos pirm. J. 
Stalioraitis. Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje pirm. J. Deveikis, Auš
ros Vartų parapijos klebonas kun. 
J. Petraitis, “Nemuno” draugijos 
pirm. Jonas Nicolach ir keli kiti kal
bėtojai. Jiems ir visiems šio susibū
rimo dalyviams padėkojo Mindaugo 
Draugijos pirm. Z. Mikelaitienė.

Brazilija
TREČIOJO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO finansų komisija savo 
darbą užbaigė kovo 3 d. posėdyje

Sao Paulo mieste. Kongreso pajamų 
likutį sudarė 66.000 kruzeirų, banko 
nuošimčių dėka per metus paaugę 
28.000 kruzeirų. Iš šios sumos 75.000 
kruzeirų buvo panaudota lietuviškai 
stovyklavietei įsigyti, o liekaną ko
miteto pirm. prel. F. Ragažinskas ir 
ižd. J. Tatarūnas perdavė Brazilijos 
LB pirm. Alg. Saldžiui. Stovyklavie
tės dalininkai yra Brazilijos LB, Bra
zilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir 
Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Drau
gija.

METINIUOSE ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS atlaiduose Sao Paule 
dalyvavo vysk. D. L. Mendes de Al
meida, SJ, save laikantis lietuvių 
vyskupu, nes jo vyskupijoje yra abi 
Sao Paulo lietuvių parapijos. Pa
moksle jis apgailestavo lietuvių jė
zuitų išvykimą iš Sao Paulo ir linkė
jo jų darbą perimantiems lietuviams 
saleziečiams rūpintis tolimesniu lie
tuviškos kultūros įnašu į Brazilijos 
gyvenimą. Po pamaldų įvykusiame 
koncerte programą atliko “Palan
gos” skautai su vadove ps. E. Bace
vičiene, L. Ralicko diriguojamas 
“Aušros” choras ir tautinių šokių 
ansamblis “Nemunas” vadovauja
mas J. Lukoševičiaus.

Urugvajus
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Monte

video mieste surengė Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugija savo sa
lėje. šios šventės temomis kalbėjo 
draugijos pirm. V. Josponis, dr. A. 
Stanevičius, M. I. Kamandulytė, Vyt. 
Dorelis, iš Čilės atvykęs prof. P. 
Stelingis, dirbantis dviejuose Santia
go universitetuose. Keletą dainų pa
dainavo V. Dorelio diriguojamas 
jungtinis choras, kurį sudarė dides
nieji “Rintuko” nariai, kanklininkai, 
“Ąžuolyno” ansambliečiai ir buvu
sieji “Aido” choro dalyviai. Tauti
nių šokių programą atliko “Rintu- 
kai” ir “Ąžuolynas”, o ją eilėraščiais 
papildė A. Šleivytė-Grigorio, C. Do- 
relytė, A. Mačanskaitė. Po minėjimo 
įvyko vaišės su šokiais.

KUN. STANISLOVAS GRIGALIŪ
NAS, buvęs Urugvajaus lietuvių ko
lonijos kapelionas, balandžio 2 d. 
šventė auksinę kunigystės sukaktį. 
Liepos mėnesį jam sukaks 75 metai 
amžiaus. Sukaktuvininkas yra gimęs 
prie Šiaulių, baigęs Kauno universi
teto teologijos fakultetą licenciato 
laipsniu, ėjęs prokuratoriaus parei
gas Telšių kunigų seminarijoje. Iš 
Lietuvos išvyko pirmosios sovietinės 
okupacijos metais, Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje, suorganizavo naują pa
rapiją. Urugvajun persikėlė 1943 m. 
ir čia ilgus metus dirbo su vietiniais 
gyventojais, kartu rūpindamasis ir 
lietuvių sielovada bei bendruomeni
ne veikla. Kun. S. Grigaliūnas dabar 
yra jau pensininkas. Jo adresas: 
Caribes 2355 Y Br. Artigas, Monte
video, Uruguay.

Australija
METINIAME ALB MELBURNO 

APYLINKĖS susirinkime praneši
mus padarė pirm. A. Pocius, ižd. F. 
Sodaitis. Susirinkimo dalyviai karštu 
plojimu pritarė ligšiolinei valdybos 
veiklai, ypač jos energingam pirm. 
A. Pociui, suradusiam daug bičiulių 
Lietuvos laisvinimo kovai, savo raši
niais pasiekusiam didžiąją Australi
jos spaudą. Valdybon vėl buvo iš
rinkti tie patys asmenys ir tuojau 
pat pasiskirstė pareigomis: pirm. — 
A. Pocius, vicepirm. ir jaunimo rei
kalų vadovas — R. Steponavičius, 
sekr. — Br. šilvienė, ižd. — F. So
daitis, parengimams — L. Padgurs- 
kis. Kol buvo skaičiuojami balsai, 
kalbėjo Australijos Lietuvių Fondo 
pirm. J. Meiliūnas, Jaunimo Sąjun
gos pirm. B. Prašmutaitė, skautų 
“Džiugo” tunto vadovas ps. Narcizas. 
Su JAV Lietuvių Fondo veikla supa
žindino J. Normantas, atvykęs iš 
Geelongo.

VIKTORIJOS BALTIEČIŲ KOMI
TETAS vėl atgaivintas Melburne pa
keisti į Adelaidę išsikėlusiai Viktori
jos Baltiečių Tarybai. Komiteto 
pirm, išrinktas Latvių Bendruome
nės vadovas V. Rolavs, I vicepirm. 
— estė M. Taimler, II vicepirm. 
ALB Melburno apylinkės valdybos 
pirm. A. Pocius. Komitetas birželio 
19 d. Lietuvių Namuose surengs 
bendrą trėmimų į Sibirą minėjimą.

Britanija
INŽ. ARCHITEKTAS PROF. JO

NAS KOVA, svečias iš JAV, prade
dantis kelionę po Europą, staiga mirė 
Londone, eidamas 71-sius amžiaus 
metus. Architekto diplomą velionis 
buvo gavęs Paryžiuje 1935 m. Lietu
voje vadovavo dekoratyvinei studi
jai Kauno taikomosios dailės insti
tute, dėstė architektūros istoriją, ar
chitektūrinę kompoziciją ir akvare
lę Kauno universitete, atvykęs į 
JAV, dirbo savo specialybėje. Lietu
voje buvo suprojektavęs keletą dė
mesio vertų pastatų, paruošęs Kauno 
Ąžuolyno parko, Kulautuvos kuror
to planus, laimėjęs premijų daugely
je konkursų. Pagal jo projektą Či
kagoje yra pastatytas Šv. Kryžiaus 
vienuolynas, Lietuvių katalikų spau
dos centras, Tėvų marijonų vienuo
lynas. Architektūriniais klausimais 
rašė spaudoje.

Vokietija
KUN. V. ŠARKA persikėlė į nau

ją butą, kuriame taipgi bus lietu
vių sielovados būstinė ir Hamburgo 
lietuvių centras. Jo adresas: Holz- 
dam 2000, Hamburg 1, W. Germany. 
Tol, 280-3129.



DAIL. ROMAS VIESULAS kūrybinio darbo metu. Jo dailės paroda buvo surengta Toronte balandžio 23-24 d. d.
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Niekad neįtilpau į sroves.
Pokalbis su dailininku Romu Viesulu, kurio dailės paroda buvo surengta Toronte

— Kaip matyti iš biografijos, 
esate gimęs ir mokęsis Latvi
joje. Ar nebuvo pagundos įsi
jungti latvių kultūron bei tau- 
ton? Kas lėmė, kad neprarado- 
te kelio į lietuvių kultūrą bei 
tautą?

— Mano mama. Kai aš Latvi
joj pradžiamoksliu būdamas 
ėmiau ginčytis su mama ir teig
ti, kad Latvijos rašytojas Rai
nis yra didesnis ir svarbesnis 
poetas už Maironį, mama pama
tė, kad čia jau blogai, ir sau nu
tarė: šis berniukas yra perga- 
bus “ir gaila man jį latviams 
atiduoti”. Jau tada, nors man 
nieko nesakė, bet buvo tvirtai 
nutarusi būtinai mane leisti į 
lietuvių gimnaziją Rygoje. Gim
nazija išmokė sąmoningumo bū
ti lietuviu ir išsilaikyti svetimoj 
aplinkoj. Mūsų namai buvo 
skurdūs, nebūt buvę iš ko už 
mokslą mokėti. Už viską mokė
jo Lietuva. Lietuvos stipendija 
mokėjo man ir už universiteto 
mokslą, pradėtą Rygoje.

— Ar Jūsų polinkis į dailę 
buvo pastebėtas vaikystėje ir 
metodiškai ugdomas, ar jis pa
sireiškė jau vyresniame am
žiuje?

— Nuo pat mažens ėmiau 
piešti — krosnies anglimis ant 
popieriaus ar sienų . .. (matyt, 
grafikas!) Močiutė ėmė girti ir 
kaimynams rodyti kas nupiešta. 
Dar priešmokykliniais metais 
nupiešiau caro Mikalojaus I 
portretą iš knygos — ne tik 
močiutė buvo įtikinta, bet ir 
kaimynai, kad vaikas gabus. 
Vos nuėjus į pradžios mokyklą, 
mokyklos vedėjas davė savo fo
tografiją, kad nupieščiau iš jos 
portretą. Parsinešiau. Piešiau, 
piešiau ilgai: plaukus, ausis, 
švarką, marškinuis, visas sagas 
ir šlipsą, o veidą taip ir pali
kau baltą... Nedrįsau jo piešti. 
Tai taip (jau septynerių metų 
amžiaus) pasibaigė portretisto 
karjera. Be 
mo, jokios 
tos nebuvo.

— Rodos, 
talentą ir aktoriaus bei scenos 
srityje. Ar tai buvo savųjų ta
lentų jieškojimo apraiška, ar 
noras 
lės?

močiutės entuziaz- 
metodiškos paska-

esate bandęs savo

atsipalaiduoti nuo dai-

— Tai buvo klaidžiojimai. 
Nors iš pat mažens visiem buvo 
aišku apie mano meno polin
kius, apie meno mokyklą aš net 
ir negalvojau. Ir nustebinau vi
sus, kai po gimnazijos pano
rau studijuoti politinės teisės 
mokslus. Kokia musė mane bu
vo įkandusi, nesu tikras, bet 
norėjau eiti į diplomatiją. Taip 
pat turbūt iš tėvo turėjau polin
kių teatrui ir dar gimnazijoje 
vaidinau ir rašiau pastatymams 
škicus. Kai atėjus rusams visa 
teisė, politinė ir nepolitinė, kar
tu su diplomatijomis apsivertė 
augštyn kojom ir visos aspira
cijos sugriuvo, teatras atėjo be
veik pripuolamai studentų savi
veikloje. Tai atvedė eventualiai 
į Vilniaus Miesto Teatrą.

— Kas pagaliau įtvirtino Jus 
kaip dailininką ir visas jėgas 
palenkė dailės sričiai?

— Visų pašalinių iliuzijų su
griuvimas. Vieną pavasarį man 
paaiškėjo, kad aš plakuosi kaip 
pamišęs į uždaras sienas, kai 
čia pat yra didžiuliai vartai ati- 
dari: tai mano polinkis dailei. 
Nuo tada nebuvo jokių abejo
nių kuo esu ir kuo liksiu.

— Kurias dailės šakas puose- 
lėjote ir kuri jų yra pagrindi
nė, labiausiai atspindinti viesu- 
lišką Jūsų dvasią?

Ritami Lietuviai dailininkai Paryžiuje
TELESFORAS VALIUS

— Grafika. Esu dirbęs įvai
riomis technikomis — tapęs, 
daręs skulptūrą, liejęs akvare
les, bet visuomet grįžtu atgal į 
grafiką. Beje, vykdamas į Frei- 
burgo meno mokyklą, kaip pa
grindinę šaką buvau nutaręs 
imti tapybą, bet nutiko taip, kad 
visiškai pasinėriau į grafiką ir 
kitiems dalykams vargiai beliko 
laiko.

— Kaip ir dauguma dailinin
kų, tikriausiai esate pergyvenęs 
nevieną savo dailės etapą. Gal 
galėtumėte trumpai nusakyti 
pagrindinius posūkius, atvedu
sius į dabartinį etapą?

— Sugrįžus dėmesiui į dailę, 
vėl atgijo interesas portretui. 
Dar prieš meno mokyklą dariau 
iliustracijų, bet labiausiai domi
no žmogus — žmogaus veidas. 
Kai nupiešiau rašytoją Antaną 
Rūką, ir mano skeptikai buvo 
įtikinti, kad gal iš to vaikino 
kas nors ir bus. Pačioj meno 
mokykloj Freiburge mano in
teresą portretams ištiko šokas: 
mūsų piešimo mokytojas sukri
tikavo mano vieno barzdylos 
piešinį ir kaip pavyzdį parodė 
kito kolegos studento labai jau 
neįdomiai nupieštą galvą — be
jausmę, buką, bet “struktūriš
kai teisingą” piešinį. Tai buvo 
mano portretinio intereso pa
baiga. Prie portreto praktiškai 
niekad negrįžau. Aišku, grafikos 
išraiškoje turėjau savo meno 
mokyklos mokytojo Telesforo 
Valiaus įtaką, kuris man darė 
nepaprastą įspūdį. Didelę eks
presionistinę įtaką padarė man 
meksikiečių meno reprodukci
jos, kurias beveik pripuolamai 
aptikau “Biblioteque Nationa
le” Paryžiuje, ten būdamas sti
pendininku po meno mokyklos 
Freiburge. Įdomu tai, kad jau
nam žmogui nebūtinai reikia 
svarių pavyzdžių pažadinti kū
rybinei dvasiai. Prasidėjo eks
presionistinis periodas mano 
darbuose su mūsų lietuvių gra
fikos tradicija. Šis periodas tru
ko iki 1950-jų m. pabaigos. 
Baigminėje fazėje čia būtų lie
tuvių liaudies dainų ciklas “Dai
nos”, darytas Paryžiuje 1958- 
59 m. Po to figūra ir objek
tai kinta ir abstraktėja, nors 
niekad nėra visiškai išėję iš ma
no kūrybos. Dabartini etapą bū
tų labai sunku charakterizuoti 
— aš niekad neįtilpau į grynas 
sroves ar grupes. Tai, mano ma
nymu, buvo mano lame. Ekspre
sionistinis elementas laikui bė
gant, manau, užsiliko, nors nie
kad jis nesireiškė gryna for
ma.

— Vienu metu esate bandęs 
gilintis į tautosakines lietuvių 
gelmes ir sukūręs eilę kūrinių 
dainos motyvais. Jie yra labai 
ekspresingi, kiekvienam su
prantami, artimi lietuvio sielai. 
Kodėl atsisakėte šio stiliaus ir 
pasukote naujoviška linkme?

— Stilius ir kūryba auga na
tūraliai, savaimingai ir nesi
duoda racionaliai formuojami. 
Man atrodo, kad pirmapradžiai 
Lietuvos dirvos šaltiniai natū
raliai išseko. Žmogus ir kūrė
jas, kaip augmuo, auga ir min
ta svetimoj žemėj ir norom ar 
nenorom ta žeme lapoja, žydi. 
Mes liekame sąmoningi lietu
viai, o mūsų vaizdiniai pojūčiai 
kinta. Ir štai tas pats žmogus, 
bet jo kūrybinis motoras paki
tęs. Galima vadint tai stiliumi.

— Ar lietuvių liaudies kūry
ba, ypač jos dailė, Jums tebė
ra įkvėpimo šaltinis? Jei taip,
tai kokiomis formomis ji pasi- nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
reiškia? nėra. j. ERETAS

— Dailė — ne. Gi mūsų liau
dies dainos liko betarpis ir gy
vas ryšys su Lietuva. Išgirdus 
jas, kažkas-supurto visą mano 
esmę — lyg Lietuva būtų čia 
pat. Visa eilė mano abstrakčių 
ar pusiau abstrakčių kūrinių 
yra sukurti begrojant lietuvių 
liaudies dainų juostas.

— Dabarties dailininkai yra 
pasinešę į abstraktą ir pusiau 
abstraktą. Jų kūriniai darosi 
panašūs į senovės hieroglifus, 
kurie kažką sako, bet plačiajai 
visuomenei yra neprieinami, 
svetimi. Tuo būdu dabarties 
dailė izoliuojąs! nuo visuome
nės. Ar, Jūsų nuomone, tokia 
kūryba nėra grynai akademinio, 
eksperimentinio pobūdžio, ne
turinti platesnės ateities?

— Visuomet buvo kūrėjų, ku
rie buvo tik ribotos grupės su
prasti. Tą galima pasakyti apie 
filosofiją, literatūrą ar muziką. 
Ir visuomet buvo tokių kūrėjų, 
kuriuos suprato plačios masės. 
Prieinamumas visiems ar dau
gumai, ar neprieinamumas dau
gumai nereiškia gero lygio. Yra 
“peckelių” lengvai • supranta
moj kūryboj, yra taip pat “pec
kelių” pas vadinamus “abstrak
tus”. Tiesa, dabartinio moder
naus meno elitas yra izoliavęsis 
nuo plačios visuomenės. Kas iš 
dabartinio elito išliks amžių ei
goje, mes tikrai nežinom, čia 
gal bus pranašų, čia gal bus ir 
šarlatanų. Eksperimentinis kū
rybos pobūdis, kurį Jūs minit, 
yra apraiška totalinės, visiškai 
visiškos kūrybinės laisvės. Tai
gi, ta maišatis įvairiausių indi
vidualinių pasisakymų mene 
yra akinanti, bet tai yra šios 
dienos simptomas.

— Kaip galėtumėte Įrikiuoti 
savąją dailę, žvelgdamas į da
bartines sroves?

— Negaliu įrikiuoti. Ir džiaug
čiausi, jeigu laikui bėgant me
no istorikai prasikrapštytų sau 
pakaušius bandydami įrikiuoti 
Viesulą į kokią nors specifinę 
srovę (jei Viesulo kūryba iš
liktų ilgam). Kažkaip visais me
tais aš neplaukiau su jokiomis 
specifinėmis srovėmis.

— Ar nuolat dirbdamas ame
rikiečių dailės institucijose ne
jaučiate kontakto stokos su lie
tuviškuoju pasauliu, kuris buvo 
toks gyvas ankstyvesnėje Jūsų 
kūryboje?

— Darbas amerikiečių insti
tucijose ir mano kūryba neturi 
tiesioginio sąryšio. Kai kūriau 
“Dainų” ciklą, dirbau žinomoje 
amerikiečių inžinerijos firmoje. 
Taip pat universitetinis dėsty
mas, nors dėstau meną, visai 
nėra susijęs su mano kūrybos 
raida. Kažkaip kūryba ir darbas 
mano sąmonėje užima du para
lelius takus ir vienas kito ne
saisto. Taip, pavyzdžiui, tie dar
bai, kurie rodo labiausiai lietu
višką elementą, galėjo būti su
kurti betkurioj aplinkoj, nepri
klausomai nuo tiesioginio ryšio 
su lietuviškuoju pasauliu. “Dai
nų” ciklas sukurtas Paryžiuje, 
“Raudų” ciklas sukurtas Romo
je, o jie galėjo būti sukurti 
Aliaskoje.

— Dėkojame už įdomų pokal
bį ir linkime Jums kūrybinės 
sėkmės.

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten

Vytautas Kasiulis dalyvavo 
88-je Nepriklausomųjų Daili
ninkų S-gos parodoje Grand 
Palais des Champs-Elysėes pa
talpoje š.m. kovo 10 — balan
džio 3 d.d. Paroda kasmetinė ir 
apima nuostabiai didelį daili
ninkų skaičių. Šių metų paro
da turėjo keturis skyrius: per
spektyvinė Izraelio dailė, jau
nųjų dailininkų horizontai, mo
dernusis kilimas ir bendroji pa
roda su 4574 dailės darbais. Pa
rodoje atsispindi skirtingų mo
kyklų, idėjų bei filosofijos iš
raiška. Tai reto masto ir įvairu
mo paroda. Kasiulis išstatė 2 
didelio formato jam būdingo 
stiliaus aliejinės tapybos dar
bus. Kataloge pažymėtas 2281 
numeriu darbas vaizduoja vyrą 
su katarinka ir gitaristą kairė
je, o dvi fantastines šokėjas 
— dešinėje. Darbas pavadintas 
muzikantų vardu. Antrasis ta- 
pinys pažymėtas nr. 2282 yra 
Paryžiaus vaizdas, kuriame 
Montmartre Sacre Coeur šven
tovė dramatiškumu ir nevingu- 
mu virpančiame danguje su
skamba Kasiuliui charakterin
gomis spalvomis. Abu darbai 
puikiai atstovauja dailininkui 
parodoje.

Džiugu, kad vaikams ir jau
nimui skirtų leidinių knygų rin
koje vis dažniau pasirodo. Ga
limas dalykas, atsirado lėšų, ku
rių anksčiau nebuvo. Matyt, ir 
mažųjų skaitytojų dar turime 
pakankamą skaičių, ir tėvų, ku
rie rūpinasi, kad jų vaikai ne
nusigręžtų nuo lietuviškų skai
tinių. Sakykim, viskas dar susi
derina, ir su tokia pakilia nuo
taika sutinkame Adelės Jonu- 
šaitės-Abromaitienės “Nykštu
kų mokyklą”. Tai 64 psl. ryškių 
spalvingų iliustracijų, plačių 
tuščių vietų ir trumpų apsaky
mėlių knygelė. Suaugęs ją per
skaitys ir pervers per valandą, 
tačiau vaikas, versdamas leidi
nio puslapius, ilgėliau sustos 
prie kiekvienos dail. Vandos 
Aleknienės iliustracijos. Jam 
čia bus Įdomus ir tikroviškas ža
liom kelnėm nykštukas, akių 
neatitrauks greitai nuo suasme
nintų žaislų ar tokio labai gyvo 
sniego senio. O ką jau bekal
bėti apie pelėdas, lėles, mergy
tes, berniukus. Visur vyrauja 
aiškios, plačios spalvos. Nėra 
nieko paslėpta, kiekviena deta
lė matoma. Laisvi dailininkės 
brūkšniai natūralumo nekomp
likuoja, nors pačių iliustracijų 
natūralistinėmis pavadinti ne
galima.

Rašytinė kūryba pavadinta 
pasakaitėmis ir apsakymėliais 
vaikams. Atspausdinta aiškiu, 
tamsiai rudu raidynu. Daug 
tuštumos, kaikur gal net per
daug, kaip pvz. 53 psl., kur tė
ra antraštė ir trys nepilnos eilu
tės. Taigi, iliustracijos, laužy
mas ir parinktas raidynas kny
gelę padaro patrauklią. Skai
tant apsakymėlį po apsakymė
lio, susidaro įspūdis, kad labiau 
parinktais žodžiais klasėje kal
ba mokytoja. Vaizdingumo ryš
kinimui daug kas suasmenina
ma. Būtų tik gal geriau tikę, jei 
suasmeninti metų laikai būtų 
buvę spausdinti pradedant di
džiąja raide, nes suasmenintas 
ruduo jau yra Ruduo.

pietų Paryžiuje. Erdvi studija 
talpina daugelį skulptoriaus, 
darbų, kuriuos jis yra sukūręs 
daugelio metų laikotarpyje. 
Studijoje, šalia savo asmeninės 
kūrybos, Mončys duoda pamo
kas universiteto studentams, 
kurie bando reikšti savo idėjas 
medyje, akmenyje metale ir 
gipse. Paskutiniu metu Mončys 
savo kūryboje, šalia anksčiau 
naudotų medžiagų, skulptūroje 
naudoja retą medžiagą — ragą; 
žinoma, tik miniatiūriniams 
darbams.

Žibuntas Mikšys, grafikas, sa
vo oforto darbų kūrybai nau
dojasi Friedlanderio studija 
keletą dienų į savaitę. Vasaros 
metu atliko studijines keliones 
į Bremeną, Vokietijoje, ir Ve
neciją, Italijoje. Venecijos ke
lionės (vieno mėnesio) proga 
Mikšys padarė eilę darbų. Žie
mos metu turėjo parodą Švei
carijoje. Šiuo metu dailininkas 
pradeda parengti Milašiaus kū
rybos ir jo gyvenimo parodą 
valstybės bibliotekoje Paryžiu
je (Bibliotheque Nationale).

Pranas Gailius, grafikas, sa
vo darbus spausdina gyvenama
jame bute esančioje dirbtuvėje, 
šiuo metu išgyvena liūdesio 
dienas — vasario 21 d. Pary
žiuje mirė jo žmona .Monika,

Antanas Mončys jau kelinti, palikdama vaikus Nataliją ir 
metai savo skulptūros dirbtuvę- Vincentą (abu mažamečiai) dai- 
studiją turi Cite Universitaire lininko rūpesčiui.

"NYKŠTUKŲ MOKYKLA”
Č. SENKEVIČIUS Didaktika kaikur aiškiai pra

sikiša. Tai truputį nesiderina su 
noru viską išsakyti grožiniu bū
du. Pvz. “Rimo saldainių” pa
baiga tokia: “Rimas tik dabar 
įsitikino, kad tėtis tiesą sakė: 
mamytė turi akis, kurios viską 
mato; ausis, kurios viską girdi; 
širdį, kuri viską nujaučia, my
li ir atleidžia”. Tektų labai abe
joti, ar betkoks penkerių metų 
berniukas po nepasisekimo ga
lėtų taip filosofuoti, kaip para
šyta. Tos išvados yra autorės, 
ne berniuko. O tai jau kenkia 
vaizdeliui.

Vaizdelis “Žaislų linksmybės” 
primena kaikuriuos teatrų pa
statymus, kur gyvybę gavę žais
lai naktį ima veikti. Originales
nis apsakymėlis yra “Sniego se
nio darbas”, kuriame pasakoja
ma, kaip išsigando zuikiai snie
go senio pamanę, kad tai žmo
gus. Vienintelis eiliuotas daly
kas yra “Nykštukų mokykla”. 
Jis labai brazdžioniškas. Tai 
“Meškiuko Rudnosiuko” seki
mas. Kaikur net rimavimas 
meškiukiškas; pvz.

Kada vėl sugrįžta gandras 
Iš šiltų pietų kraštų, 
Kur medus bitelių randas 
Ir kas staugia ū-ū-ū?

Neskaitant vieno kito netiks
lumo, kalba taisyklinga, peržiū
rėta. Pasakojimas kondensuo
tas, sklandus. Vaizdinės prie
monės standartinės, be preten
zijų ar naujoviškumo. Mažybi
niai daiktavardžiai, trumpi sa
kiniai, gausūs dialogai pasakoji
mus nuleidžia iki vaikų litera
tūros lygmens. O tai ir yra svar
biausia. Knygelė bus lengvai 
“įkandama” • kiekvienam mo
kyklinio amžiaus vaikui. Taipgi 
ji galėtų tikti ir auklėtojams 
kaip literatūrinė priemonė pa
sakoti įvykėlius ir po to disku
siniu būdu jieškoti išvadų.

Adelė Jonušaitytė-Abromaitienė, 
“NYKŠTUKŲ MOKYKLA”. Pa
sakaitės ir apsakymėliai vaikams. 
JAV LB švietimo Tarybos leidi
nys. Tiražas 1000 egz., 64 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina nepažymėta.
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<1 KULTMĖJl VEIKIOJE
JAV LB KULTŪROS TARYBA 

muzikinę $3.000 premiją paskyrė či- 
kagiečiui kompoz. Dariui Lapinskui 
už operą “Miguel Manara”, skirtą 
šimtosioms poeto Oskaro V. Milašiaus 
gimimo metinėms. Operos libretą 
pagal O. V. Milašiaus draminę poe
mą “Miguel iManara” parašė poetas 
ir žurnalistas Kazys Bradūnas. Pre
mijos mecenatas — JAV Lietuvių 
Fondas. Jos skyrime LB kultūros ta
rybai talkino muz. Aleksandras Ku- 
čiūnas.

BALTIEČIŲ DAILININKŲ KŪ
RINIŲ skaidrių popietę Niujorko 
Estų Namuose surengė estų, latvių 
ir lietuvių kultūrininkų grupė, ku
rioje vyrauja dailininkai. Popietei 
buvo pasirinkta Niujorke bei neper- 
toliausiai nuo jo gyvenančių daili
ninkų kūryba. Estams atstovavo 20 
dailininkų, latviams — 23, lietu
viams — 16. Prie pastarųjų buvo 
p r i j u n g tas ir dail. V. Žilius, ne
seniai atvykęs iš okupuotos Lietu
vos. Su latviais dailininkais bei jų 
kūriniais popietės dalyvius supažin
dino meno kritikė Eleonora Sturms, 
su estais — Rutgers universiteto 
meno istorijos prof. Olga Berendsen, 
su lietuviais — dail. Albinas Elskus. 
Lietuvių dailininkų darbų skaidrės 
buvo gautos iš dail. V. Vizgirdos 
rinkinio. Popietei vadovavo latvis 
dail. Ilmars Rumpeters.

DR. VYTAUTAS KLEMAS, jūros 
mokslų profesorius Delaware uni
versitete, trečiojo lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumo reikalais lankė
si Čikagoje. Jis yra šio simpo
ziumo, įvykstančio lapkričio 
24 — 29 d. d. Čikagos Jaunimo Cent
re, tiksliųjų mokslų programos va
dovas. Pakviestas i Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos Čikagos skyriaus susirinkimą, 
prof. dr. V. Klemas skaitė paskaitą 
“Vandenų reikšmė ateities perspek
tyvose”. Žemė yra vadinama mėly
nąja planeta, nes tokią ją mato erd
vėse skriejantys astronautai dėl van
denynų atspindžio. Tiriant vandeny
nus, buvo nustatyta, kad kartaginie
čiai dar gerokai prieš Kolumbą ir 
vikingus prekiavo su Amerikos že
myno indėnais. Nemažą dėmesį savo 
paskaitoje prof. dr. V. Klemas sky
rė jūrų bei vandenynų taršos prob
lemoms. Labai apgailėtinoje būklė
je yra Baltijos jūra su vidutiniu 200 
metrų gyliu, per metus pakeičianti 
tik 3% savo viso vandens. Net ir ne
didelė tarša jai sudaro didžiuli pa
vojų.

ŠIMTĄJĮ POETO O. V. MILA
ŠIAUS GIMTADIENĮ savo klube, va
dovaujamame pirm. A. Karniaus, pa
minėjo St. Petersburgo lietuviai Flo
ridoje. Išsamią paskaitą apie šį 
prancūziškai rašiusį ir Lietuvai tar
navusį poetą skaitė svečias rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, O. V. Milašiaus 
kūrinių vertėjas. Jo verstus O. V. Mi
lašiaus eilėraščius deklamavo A. Kar- 
nienė ir F. Grigaitienė.

DETROITO LIETUVIAI penkias
dešimtąsias arkiv. Jurgio Matulaičio, 
MIC, mirties metines paminėjo kle
bono kun. G. Kijausko, kun. St. 
Ylos, kun. A. Goldikovskio konce- 
lebruotomis Mišiomis N. D. Motinos 
Pagalbos parapijos šventovėje ir re
liginiu Čiurlionio ansamblio kon
certu. Pirmojoj daly ansamblis, di
riguojamas vadovo muz. A. Mikuls
kio, prie vargonų giedojo G. P. Pa- 
lestrinos, W. A. Mocarto, J. Gruo
džio, J. Siniaus, J. Dambrausko kom
pozicijas, talkinant solistams I. Gri- 
galiūnaitei, O. Mikulskienei, V. Žie- 
doniui, o antrosios dalies programą 
atliko prie altoriaus. Didžiąją jos 
dalį sudarė paties A. Mikulskio gies
mės. Kun. St. Ylos intarpas tarp 
abiejų koncerto dalių buvo skirtas 
arkiv. J. Matulaičio, MIC, gyveni
mui, jo veiklai, beatifikacijos bylai.

DAIL. MAGDALENA B. STAN
KŪNIENĖ savo kūrybinį derlių či- 
kagiečiams atskleidė Jaunimo Cent
ro surengtoje tapybos ir grafikos pa
rodoje. Tapybai atstovavo egzotiškų 
gėlių ciklas, o grafikai — “Moterų 
darbų” ciklas, atspindintis lietuvės 
kaimietės namų ruošą — verpimą, 
audimą, skalbimą, linų brukimą, 
drobių baltinimą, grūdų malimą, 
duonos kepimą. Trumpą įvadinį žo
dį apie dail. M. B. Stankūnienę bei 
jos kūrybą tarė Jaunimo Centro di
rektorius kun. A. Kezys, SJ.

KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS 
Čikagoje jau paruošė ir spaustuvei 
atidavė knygą apie lietuvius tremti
nius bei kalinius Sibire. Jon yra su
telkti Sibiro kankinių atsiminimai, 
laiškų ištraukos, apie 200 Sibire da
rytų nuotraukų.

DVIEJŲ VALANDŲ FILMĄ apie 
Simą Kudirką amerikiečių CBS tele
vizijos tinklui sukurs “Jozak Co.” 
bendrovė. Filmo režisorius — David 
Lowell Rich, S. Kudirkos vaidmens 
atlikėjas — televizijos aktorius Alan 
Arkin. Scenarijaus paruošime talki
na S. Kudirka su vertėja R. Mironie- 
ne iš Filadelfijos ir D. Keziene iš 
Niujorko. Norima įvesti daugiau 
kalinimo scenų. Filmavimą numato
ma pradėti gegužės mėnesį.

LATVIŲ LAIKRAŠTIS “Australi- 
jas Latvietis”, leidžiamas Melburne, 
paskelbė Los Angeles mieste gyve
nančio rašytojo Jurgio Gliaudos no
velę “Merginos širdis”, latvių kalbon 
išverstą rašytojo Anšlavo Egličio. 
Prie novelės pateikta ir kūrybinė J. 
Gliaudos biografija.

DRAMOS VETERANAS JURGIS 
PETRAUSKAS balandžio 5 d. mirė 
Vilniuje, beveik sulaukęs 91 metų 
amžiaus — trūko tik vienos dienos. 
Velionis, gimęs Pakaunėje, Armoniš- 
kių kaime, pirmuosius sceninius 
žingsnius pradėjo ukrainiečio S. 
Glazunenkos operetės teatre Baku 
mieste. Lietuvon grįžo jau kaip pa
tyręs aktorius, vaidinęs ukrainiečių 
ir rusų operetėse, kariniame Kauka
zo srities teatre, Stavropolio ir 
Aleksandrovsko dramos teatruose. 
Lietuviškoje scenoje debiutavo V. 
Mykolaičio - Putino “Valdovo” Kir
mio vaidmenyje, įsijungęs į Meno 
Kūrėjų Draugijos dramos sambūrį. 
Didžiąją savo gyvenimo dalį atidavė 
Kauno dramos teatrui, sukurdamas 
apie 250 vaidmenų, surežisuodamas 
keletą veikalų bei operečių. Stipriau
sias buvo komiškuose vaidmenyse. 
Polinkis į humorą J. Petrauską pa
darė ilgamečiu “Linksmųjų brolių” 
trijulės nariu, su aktoriais V. Dinei
ka ir H. Kačinsku apdainavusiu Lie
tuvos gyvenimo aktualijas. Pokario 
metais vaidino lietuviškuose fil
muose “Marytė”, “Kol nevėlu”. Iš
ėjęs pensijon, dalyvavo Vilniaus fil
harmonijos renginiuose, talkino sa
viveiklinėms dramos grupėms.

MARIJA PIASECKAITĖ - ŠLAPE
LIENĖ, žymioji Vilniaus lietuvių 
kultūrinio darbo veteranė, išgyvenu
si beveik 97 metus, mirė Vilniuje 
balandžio 4 d. Velionė bene giliau
sią darbo vagą išvarė su lietuvišku 
knygynu, kurį su savo vyru kalbi
ninku J. Šlapeliu įsteigė 1906 m. 
pradžioje Vilniuje. Knygynas, veikęs 
43 metus, tapo reikšminga ne tik 
knygų platinimo, bet ir leidimo įstai
ga. Lenkų okupacijos metu velionė, 
kaip knygyno vedėja, keliskart buvo 
suimta ir tardoma už nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapių bei knygų pla
tinimą. M. Piasackaitė - Šlapelienė 
jaunystės metais gyvai reiškėsi ir te
atrinėje Vilniaus veikloje: 1904 m. 
atliko Teklės vaidmenį M. Petrausko 
operetėje “Kaminkrėtys ir malūni
ninkas”, 1905 m. — pagrindinį Ago
tos vaidmenį A. Vilkutaičio - Ketur
akio komedijoje “Amerika pirtyje”, 
o 1906 m. spalio 24 d. dainavo Biru
tę pirmojoje tautinėje to paties pa- 
vadinimo M. Petrausko operoje su 
K. Petrausku, S. Audiejum, A. 
Žmuidzinavičium bei kitais daininin
kais. Su gyvaisiais šio spektaklio da
lyviais ji buvo prisiminta ir pagerb
ta 1956 m., švenčiant auksinį “Bi
rutės” jubilėjų, spaudoje paskelbė 
pluoštą savo atsiminimų.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMUOSE įvykusiame trumpų 
novelių vakare savo kūrinius skaitė 
rašytojai J. Aputis, E. Balionienė, 
E. Ignatavičius, E. Mikulėnaitė, J. 
Mikelinskas, A. Pocius, A. Sprindis, 
R. Šavelis, S. Šaltenis, Vilniaus jau
nųjų rašytojų grupės nariai S. Kond- 
rotas, J. Malašauskas ir V. Mikai- 
lionis.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į amerikiečių H. 
Stotharto ir R. Frimlio operetės 
“Rose Marie” premjerą, paruoštą 
rež. R. Vaitkevičiaus, dirigento S. 
Čepinskio, dail. F. Linčiūtės-Vaitie- 
kūnienės.

EDUARDAS KANIAVA, Vilniaus 
operos baritonas, su grupe sovietų 
menininkų lankėsi Šri Lankoje (Cei- 
lone). Aštuoni jų koncertai buvo su
rengti Kolombo, Kandio ir Mataros 
miestuose, šia išvyka paminėtas So
vietų Sąjungos ir Šri Lankos diplo
matinių santykių užmezgimo dvide
šimtmetis.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS ma
žiesiems žiūrovams paruošė naują 
premjerą, kuriai buvo pasirinkta po
etės Janinos Degutytės pjesė “Aš 
jieškau fleitos”, režisuota S. Rat
kevičiaus. Spektaklio dailininkė — 
J. Stauskaitė-Bičiūnienė.

DAIL. JUOZO KĖDAINIO skulp
tūros parodą surengė Vilniaus dai
lės parodų rūmai, šiai individualiai 
savo parodai jis pateikė skulptūrų, 
bareljefų, medalių, daug gipse at
lietų modelių, kuriuos ateityje teks 
įkūnyti metale ar akmenyje.

JON6 AVYŽIAUS KŪRYBOS 
VAKARE respublikiniuose Vilniaus 
aktorių namuose ištraukai iš jo ro
manų “Į stiklo kalną”, “Kaimas 
kryžkelėje”, “Sodybų tuštėjimo me
tas” ir iš naujojo romano “Chame
leono spalvos” skaitė aktorius A. 
Bružas. Su šia programa jis taipgi 
yra dalyvavęs J. Avyžiui skirtuose 
vakaruose Tauragėje, Šilalėje, Kvė
darnoje ir Kaltinėnuose.

JAUNIEJI PABALTIJO AKOR
DEONISTAI savo jėgas išbandė Ta
line įvykusiame IV konkurse. Jau
nesniojo amžiaus akordeonistų gru
pėje I vietą laimėjo Vilniaus J. 
Tallat - Kelpšos augštesniosios muzi
kos mokyklos pirmakursė O. Myko
laitytė, paruošta dėstytojo E. Gab- 
nio. Dvi pirmąsias vietas vyresnio
jo amžiaus akordeonistų grupėje iš
sikovojo Kauno J. Gruodžio muzikos 
mokyklos ketvirtakursiai: I vietą — 
G. Smolskis, II — L. Šlekonytė, 
akordeoną studijuojantys pas dėsty
tojus V. Pliskų ir R. Pliskienę. Pri
zą už geriausiai atliktą privalomą 
konkurso kūrinį laimėjo Klaipėdos 
S. Šimkaus augštesniosios muzikos 
mokyklos trečiakursis E. Zulcas, ku
rio mokytoja yra A. Jutkonienė. Ver
tintojų komisija geriausiu koncert
meisteriu pripažino kaunietį R. Jag
miną. v. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO, ONT. M6R 1 X6

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

MISSISSAUGA, Cawthra Rd. — Delkus Cresc., naujos statybos, 7 
kambariai, 4 miegamieji, du gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvi
gubas garažas, didelis kiemas. Įmokėti S6.000.
PARKSIDE DR. — GARDEN AVE., 7 kambarių namas, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, įrengtas rūsys. Įmokėti $5.000.
SUNNYSIDE — WRIGHT AVE., atskiras namas, 9 kambariai, 3 vir
tuvės, 3 prausyklos, vieta dviem garažam. Naujai atremontuotas. 
Įmokėti $10.000.
PACIFIC — ANNETTE, 8 kambarių namas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 
ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir šoninis įvažiavimas. Įmokėti $7.000.
HIGH PARK BLVD. — INDIAN RD., atskiras mūrinis namas, 10 
kambariu, 3 virtuvės, 3 prausyklos, garažas. Prašo $58.900, įmokėti 
$8.000.
HWY Nr. 2 — COLBORNE, maždaug 90 mylių į rytus nuo Toronto, 
apynaujis pastatas, mūrinis, 8 dideli kambariai ir 3 akrai gražios 
žemės arti Ontario ežero. Prašo $38,500 su $6-7,000 įmokėjimu. Geras 
pirkinys.
HAMILTONE, Kenilworth gatvė, 20 kambarių (4 butai), atskiras, 
mūrinis namas, visą laiką išnuomotas. Prašo' $59.000 su $10.000 
įmokėjimu.

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

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
S?HCi°«9e St" Toronto- Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virs 1T milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 
= pensijų ir namų s-tas 
= taupomąsias s-tas.......
= depozitų-čekių s-tas. ..

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines ...................
E nekiln. turto
E investacines ................

814%
.... 9%
...7%
.....6%

9’/2%
914%

10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

Nemokoma visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų 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 Stites. 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, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių drauda • 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
" “ws* 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. užbaiis

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

®bSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tradicinėse šaudymo nuo atramos 
varžybose Varšuvoje taiklumą išban
dė Lenkijos “Legijos” ir Lietuvos 
šaulių rinktinės. Apkasų aikštelėje 
geriausiu šauliu tapo vilnietis V. 
Galinaitis, iš 200 galimų taškų su
rinkęs 177. Antroji vieta teko lenkui 
A. Smelčinskiui, Europos čempijo- 
nui. Moterų grupėje I vietą laimė
jo vilnietė N. Jonaitytė. Apvalioje 
aikštelėje taikliausias buvo “Legi
jos” atstovas P. Valickis su 191 taš
ku iš galimų 200. Trys šauliai surin
ko po 190 taškų. Jų tarpe buvo ir 
kaunietis M. Sosnovas, pasiekęs nau
ją Lietuvos rekordą. Moterų eilėse 
pagrindinė kova vyko tarp varšuvie
tės G. Chitrovskos ir vilnietės V. 
Marcinkevičiūtės. Jos abi varžybas 
užbaigė su 132 taškais. Po papildo
mos dvikovos I vieta teko lenkei.

Du Lietuvos rekordus pagerino 
šiaulietė Violeta Penkauskaitė tarp
tautinėse “Komsomolskaja Pravda” 
taurės plaukimo varžybose Lenin
grade. Krūtine ji nuplaukė 100 m 
per 1 min. 16,29 sek., o 200 m — per 
2 min. 39,65 sek. Pirmojoj rungty 
V. Penkauskaitė laimėjo sidabro me
dali, antrojoj užėmė IV vietą ir bu
vo įtraukta į Sovietų Sąjungos jau
nių rinktinę varžyboms su R. Vokie
tijos plaukikais. Sidabro medalį 100 
m plaukime krūtine laimėjo ir olim
pietis Arvydas Juozaitis, šį nuotolį 
įveikęs per 1 min. 6,11. Už jį grei
tesnis buvo tik V. Vokietijos plauki
kas H. Merkenas. Blogiau A. Juozai
čiui sekėsi 200 m plaukime krūtine, 
kur jam teko tik V vieta. A. Juozai
tis taip pat dalyvaus rinktinių R. Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos plauki
kų varžybose. Didžiausią rūpestį jam 
sudaro tinkamas pasiruošimas ir for
mos atgavimas Europos plaukimo 
pirmenybėms, kurios įvyks rugpjū
čio 14 — 21 d. d. Švedijoje.

Vilniaus “Žalgirio” futbolininkai 
turėjo dvejas draugiškas rungtynes 
R. Vokietijoje: Stralsunde — su 
“Vorwaerts” komanda. Greifswalde
— su KKV klubu. Abu vilniečių su
sitikimai su šiom pirmos lygos vo
kiečių komandom baigėsi lygiomis
— 1:1.

Antrąsias Lietuvos fechtavimo var
žymas Kaune komandiniu požiūriu 
laimėjo kauniečiai su 91 tašku. Ant
roji vieta teko Vilniui 84 tšk., III — 
Panevėžiui 28, IV — Šiauliams 27,3, 
V — Klaipėdai 27 ir VI — Alytui 10. 
Rapyros čempijonais tapo kaunietė
R. Kajokaitė ir vilnietis J. Mašala, 
kardo — kaunietis A. Paperis, špagos 
— kaunietis K. Butkevičius. Šiose 
varžybose debiutavo alytiškių ko
manda.

Sąjunginiame “Auksinio ritulio” 
turnyre Rygoje varžėsi paaugliai 
ledo ritulininkai. Lietuviams atsto
vavo Vilniaus “Olimpijos” komanda, 
kuriai, deja, teko paskutinė vieta 
dvylikos komandų sąraše.

Lietuvos studentų šachmatų pir
menybes Vilniuje laimėjo vilniečiai
S. Survilaitė ir V. Gefensas, II vieto
je palikę kauniečius A. Ramanaus
kaitę ir P. Ragelį, III — vilnietę G. 
Gineikaitę ir kaunietį E. Einorį.

ŽAIDYNĖS NIUJORKE
Kovo 26-27 Niujorke įvyko JAV 

Rytų apygardos žiemos rato sporto 
žaidynės. Dalyvavo Baltimorės, Bos
tono, Hartfordo, Niujorko, New Jer
sey, Filadelfijos ir Vašingtono spor
to klubai. Krepšinio rungtynėse žai
dė 16, o tinklinio varžybose — 12 ko
mandų. Be to, vyko stalo teniso ir 
šachmatų pirmenybės.

Visose krepšinio grupėse šeiminin
kų klubas išėjo laimėtoju. Jauna 
Niujorko vyrų komanda lengvai nu
galėjo Vašingtono Vėją 89:50 ir 
baigmėje Hartfordą 96:56. Niujorko 
LAK žaidė penki 1974 m. meisterių 
komandos nariai (Beleckas, Kruli- 
kas, Ger. Mikalauskas, Skeivys ir 
Torney), kurių nė vienas nebežaidžia 
universitetų komandose. Kiti žaidė
jai, kaip Birutis. Gvildys, Krivickas, 
Matulaitis, Šimkus, atėjo iš jaunių 
A ir B komandų ir puikiai papildė 
veteranų sudėtį.

Jaunių A grupėje Niujorko LAK 
nugalėjo Bostono Grandį 61:32 ir 
baigmėje Hartfordo Grandį 53:44. 
Jaunių B Niujorkas įveikė Hartfor
dą 50:29 ir Bostoną 66:45. Jaunių C 
prieauglis laimėjo prieš Bostoną 27: 
17 ir Hartfordą 40:13. Net ir patys 
mažiausieji D grupės jaunučiai su
pliekė Bostono varžovus 30:13.

Tinklinio pirmenybėse Niujorko 
mergaitės nustebino žiūrovus puikia 
žaidimo klase, nugalėdamos Baltimo
rės ir Bostono moteris bei mergai
tes de didelio vargo. Kadaise M. Čer- 
keliūnas parašė mandagią pastabą, 
esą į Detroito pirmenybes Niujorko 
tinklininkės “atvyko tik pasimoky
ti”, bet kartu pagyrė, kad jos “pra
dėjo rimtai treniruotis” ir kad jau 
matyti “ryškūs gero brendimo pra
dai”. Tai buvo 1973 m. Šiandien be
veik tos pačios mergaitės jau pasi
ruošusios susitikti ne tik Kanados, 
bet ir Klevelando ar Čikagos varžo
ves.

Vyrų tinklinyje tebekaraliauja 
Bostono Grandis. Bostoniškiai supy
lė visus RSA varžovus ir dramatiš
kose baigmės rungtynėse dar kartą 
parklupdė Baltimorės LSK 2:0 pa
sekme. Reikia manyti, kad Bostono 
ir Baltimorės vyrų tinklinio koman
dos šiuo metu yra stipriausios ne tik 
Rytų pakraštyje, bet ir kitose apy
gardose. Žinoma, tai paaiškės tiktai 
ŠALFASS metinėse kamuolio žaidy
nėse balandžio 29 — gegužės 30 d. d. 
Niujorke. Alg. Š.

TORONTIEČIŲ GOLFAS
Pirmasis Toronto Lietuvių Golfo 

Klubo pavasario turnyras įvyks ba
landžio 30 d., 11.30 v. r., Hornby To
wers aikštyne.

Norint išvengti ilgo laukimo, ket
veriukės bus sudarytos iš anksto ir 
kiekvienam bus pranešta iš vakaro 
žaidimo pradžios laikas.

Dalis narių dar nėra sumokėję na
rio mokesčio. Primename kiek galint 
greičiau tai padaryti, nes dovanas ga
lės laimėti tik pilnateisiai nariai, su
mokėję nario mokestį.

Po turnyro visi nariai susirinksi
me pas p. p. Danaičius pasidalinti 
pirmaisiais golfo įspūdžiais,

TENISO VARŽYBOS
Vitas Gerulaitis sėkmingai varžėsi 

River Oaks teniso turnyre Houstone. 
Pusbaigmyje nugalėjo garsųjį pasau
lio tenisininką rumuną Ilie Nastase.

Baigmės žaidimas vyko karštoje 
saulėje prieš Italijos meisterį Adria
no Panatta. Vitą trečiajame kėliny
je pradėjo varginti kojos mėšlungis, 
kuris ir nulėmė šį susitikimą jo ne
naudai.

Panatta po 7-6, 6-7, 6-1 įtemptos 
kovos laimėjo meisterio vardą ir 
$20.000, V. Gerulaitis — $10.000.

Š i s turnyras (laimėti taškai pa
siekiant baigmę) padidino Vito ga
limybes patekti į astuonių išrinktųjų 
žaidėjų grupę, kuri gegužės 10 — 15 
d. d. susitiks “World Championship 
Tennis” baigmėje. Šiuo metu V. Ge
rulaitis yra šeštas besivaržančių žai
dėjų grupėje. J. B.

“TAURO”KLUBO VADOVYBĖ
Nežinau, kaip atsitiko, kad per 

klaidą į ŠALFASS sąrašus buvau 
įrašytas “Tauro” pirmininku, nors 
juo nesu jau kelinti metai. Dabar 
jaunimas tvarkosi savarankiškai, va
dovaujamas J. Butkaus. Todėl visais 
klubo ir aplamai sporto reikalais 
Londone kreiptis ir informaciją 
siųsti: “Tauras”, c/o J. Butkus, 687 
Brant St., London, Ont. Tel. 439- 
6889. E. Daniliunas, sn.

VYČIO ŽINIOS
Kviestinis jaunių C (14) krepšinio 

turnyras, kurį organizavo St. Chris, 
įvyko balandžio 16 d. Ir šį kartą, ne- 
atvykus kviestoms komandoms, 
rungtynes težaidė Vytis ir St. Chris. 
Vytiečiai pradžioje vedė žaidimą, ta
čiau žaidimo pabaigoje atsigavo St. 
Chris ir laimėjo rungtynes 51:43. 
Vyčio komandoje žaidė: J. Ažubalis, 
A. Balsys 4, R. Budrys 2, V. Gra
bauskas 8, J. Karpis 13, S. Namikas, 
P. Tutlys 11, A. Slapšys 5, A. Sap- 
lys, P. Sukauskas. Komandai suma
niai ir energingai vadovavo Austra
lijos lietuvaičių rinktinės žaidėja 
Rūta Araitė.

CYO lygos paskutinės dvejos krep
šinio rungtynės buvo sėkmingos vy- 
tiečiams. Jauniai A (18) nesunkiai 
įveikė St. Peters 74:30 ir jauniai C 
(14) lygioje kovoje nugalėjo Holy 
Name 25:24. Žaidė: jauniai A — Du- 
liūnas 29, Kaknevičius 15, Krawczyk, 
Arlauskas 16, Gataveckas 12, Staus
kas 2; jauniai C — Karpis 9, Balsys
5, Tutlys 11, Saplys, Sukauskas, 
Budrys.

G. Nešukaitytė C. Ontario stalo te
niso pirmenybėse laimėjo dvi pir
mas vietas — mišriame dvejete po
roje su latviu V. Skujinš ir mergai
čių 17 m. grupėje.

Naują golfo sekcijos vadovybę su
daro: Jonas Žukas, Juozas Balsys ir 
Antanas Supronas. Numatoma su
ruošti kelis turnyrus.

Į sportines žaidynes Niujorke 
vyksta trys Vyčio jaunių krepšinio 
komandos — jauniai A (18), jauniai 
B (16) ir jauniai C (14). Buvęs Vy
čio pirm. Pr. Gvildys žada priglausti 
jauniausius krepšininkus savo na
muose.

Klubo valdyba papildyta šiais pa
reigūnais: Birutė Eižinienė — sek
retorė, Jonas Budrys — parengimų 
vadovas. Jaunasis Algis Balsys pa
kviestas Vyčio archyvo vedėju.

Turintieji Vyčio klubo turto pra
šomi pranešti naujajam turto globė
jui Vytautui Stočkui. tel. 762-6483 
po 4 .v. p. p. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda — To

ronto čempijonės. Balandžio 19 d. 
moterų krepšinio komanda laimėjo 
Toronto lygos moterų krepšinio baig
mės žaidimą 67:60, nugalėdama Cen
tennials komandą. Šiame žaidime 
taškus laimėjo Silvija O’Sulivan-Ra- 
nonytė 19, Kristina Galiūnaitė 17, 
Dita Klimaitė 15, Jonė Simonaitytė
6, Roma Breen-Birštonaitė 5, Lola 
Jull-Kėkštaitė 4, Milda Rost-Roma- 
novaitė 1, Gražina Maskionytė 0. 
Šią komandą treniravo Albinas Pu- 
zeris. Jau antri metai iš eilės ji iš
kovojo Toronto moterų (seniorių) 
lygos čempijonatą. Taurės įteikimas 
bus š. m. gegužės 10 d.

Aušros II vyrų komanda balandžio 
16 d. žaidė draugiškas rungtynes su 
Hamiltono Kovu. Pastarasis laimėjo 
71:54.

Atitaisymas. “Tž” balandžio 14 d. 
krepšinio pirmenybių aprašyme įvy
ko pora netikslumų, nes rezultatai 
buvo gauti telefonu ir netiksliai už
rašyti. Pirmoji Kovo vyrų komanda 
laimėjo prieš Aušros vyrų II koman
dą 127:63. Aušros ir Kovo jaunių žai
dimo buvo duoti tik pirmo puslaikio 
rezultatai. Kovo jauniai įveikė Auš
ros jaunius 54:51. Už netikslumus 
labai atsiprašau Kovo klubą. V.M.

Ateitininkų žinios
• Sveikiname Hamiltono ateitinin

kus jų metinės šventės proga ir lin
kime augti, stiprėti Kristaus meilė
je ir lietuviškoje dvasioje.

• Bilietus į Toronto ateitininkų 
metinę šventę, kuri įvyks balandžio 
30 d., prašome įsigyti iš anksto, nes 
šeimininkei yra svarbu žinoti daly
vių skaičių. Salėje prie įėjimo bilie
tų nebus galima gauti. Jaunučiams, 
moksleiviams, studentams, kurie 
lanko susirinkimus ir yra užsimokė
ję nario mokestį, vakarienė bus ne
mokama. Jiems bilietai bus išdalin
ti per susirinkimus.

• Nuoširdi padėka Tėvui Juozapui 
ir seselei Ignei, vedusioms mokslei
vių rekolekcijas, kurios praėjo labai 
sėkmingai jaukioje atmosferoje 
“Sisters of Good Sheppard” rekolek
cijų namuose. Dalyvavo 17 mokslei
vių.

• Jaunučiai ir moksleiviai yra ra
ginami įsigyti naująją uniformą.

• Moksleiviai dėkoja S. Šimkui, 
parėmusiam jų veiklą $10 auka.

Skautų veikla
• Toronto skautininkų ramovės, 

vad. s. V. Sendžiko, renginys “Va
landa su K. M. Čiurlioniu” bal. 17 d. 
mažojoje Anapilio salėje sutraukė 
nemažą būrį dalyvių. Sueigą pradėjo 
v. s. V. Skrinskas, pakviesdamas s. 
dr. A. Kulpavičių ir N. Kulpavičie- 
nę pranešimams, kurie buvo iliust
ruojami skaidrėmis, vaizdus papil
dant pritaikyta muzika. Programos 
pabaigai muz. D. Rautinš auklėtiniai 
A. Kišonas, D. Jokubaitytė, G. Frei- 
manienė ir A. Paškauskas paskambi
no M. K. Čiurlionio kūrinių. Sueiga 
baigta jaukiu pobūviu prie kavutės 
ir skanumynų. Rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja visiems programos dalyviams
— atlikėjams ir žiūrovams; ačiū p.p. 
Arštikaičiams už gėles, sesėms skau- 
tininkėms už talką, kun. kleb. P. 
Ažubaliui už patalpas.

• LSS vadovų-vių suvažiavimas 
Klevelande — gegužės 14-15 d. d. 
Kadangi į šį suvažiavimą numato 
vykti didesnis asmenų skaičius, yra 
užsakytas specialus autobusas. Iš- 
vyktama gegužės 13, penktadienį, 8 
v. v., nuo L. Namų, grįžtama gegu
žės 15, sekmadienį, vakare. Kaina
— $17. Suvažiavimo dalyviams nak
vynė ir maistas abiem dienom $30. 
Vykstančius autobusu vadovus-ves 
registruoja s. L. Gvildienė, tel. 439- 
7888 arba s. D. Keršienė, tel. 762- 
5521.

• Laužavedžių kursai pradedami 
gegužės 1 d. 11 v. r. skautų būkle. 
Suinteresuoti kreipiasi į ps. B. Pa
liulytę tel. 961-5675. Vadovių pasita
rimas taipgi šaukiamas gegužės 1 d. 
11 v. r.

• Tėvų k-to narei L. Murauskienei 
ir sesei Ramonai gili užuojauta, ne
tekus mylimos sesutės ir tetos.

• “Šatrijos” tunto skautės, keti
nančios keliauti į Australiją Vl-tojon 
tautinėn stovyklon, registruojasi pas 
s. D. Keršienę. Č. S.

Užkasti senuosius 
karo kirvius
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

federacijos pirm. L. Fil pareiš
kė, kad jų bendruomenės esan
čios labai palankios bendradar
biavimui su žydais. Latvių fede
racijos pirm. T. Kronbergs pri
minė, kad visos tautos turėjo 
karo nusikaltėlių. Latvijoje žy
dus naikino vokiečiai, ne lat
viai. KLB pirm. J. Simanavi
čius sakė, kad su žydais mažai 
turėta ryšių iki šiol, žydus nai
kinti Lietuvoje įsakė vokiečiai, 
ne lietuviai.

Ukrainietis dr. O. Pidhainy 
Įrodinėjo, kad abi pusės viena 
kitai priekaištauja, remdamo- 
sios klaidinga informacija. Pvz. 
ukrainiečių liaudis mano, jog 
visi žydai yra komunistai. Sta
tistika betgi rodo, kad tik ne
pilnas 1% Rusijos žydų pri
klausė komunistų partijai. Di
džioji jų dalis buvo sionistai, 
bundistai ir tikybinių partijų 
nariai. Tačiau Ukrainoje 40% 
kompartijos narių sudarė žydai, 
28% ukrainiečiai. Aplamai, uk
rainiečiai esą tolerantiški žmo
nės. Kanadoje visos mažumos 
turėtų bendradarbiauti, suda
ryti bendrą politinę jėgą ir tuo 
būdu iškovoti jai pridedamą 
respektą.

Iš visų minėtų pareiškimų 
matyti, kad žydų nuomonės 
bendradarbiavimo klausimu nė
ra vieningos, tačiau dauguma 
šiuo metu linksta į rezervuotą 
laikyseną R. Europos ateivių 
atžvilgiu dėl nemalonių praei
ties atsiminimų ir dėl politinių 
motyvų (antisovietizmas nenau
dingas). R. Europos ateiviai yra 
visi už bendradarbiavimą, ve
dantį į vieningą frontą kovoje 
už žmogaus teises ir didesnę 
laisvę Sov. Sąjungoje. Toks pa
žiūrų skirtumas ir kliudo žydų 
ir R. Europos ateivių organiza
cijų bendradarbiavimą. Tokia 
situacija naudojasi sovietai, 
ypač jieškant vadinamųjų “ka
ro nusikaltėlių”. Jei tokia žydų 
laikysena truks ilgesnį laiką, 
apnuodys santykius ir su busi
mom kitų grupių kartom, nes 
kolektyvinė neapykanta įsi
skverbia ir į jaunąsias kartas.

WL!
GARBENS

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BLOOR — DUNDAS, atskiras tributis, 14 kambarių; vandeniu šildo
mas; arti Bloor gatvės ir Lietuviu Namų; 2 garažai; įmokėti apie 
$25.000.

INDIAN ROAD, arti Bloor ir požeminio, atskiras namas, 9 kambariai; 
užbaigtas rūsys; vandeniu šildomas; privatus įvažiavimas, dvigubas 
garažas; įmokėti apie $20.000.

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

BLOOR ST. KRAUTUVĖ — “Cleaning” verslas — valykla ir pastatas 
arti Lietuvių Namų; verslas veikia jau 40 metų; įmokėti apie $15.000.

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

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

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.
DOVERCOURT — COLLEGE, netoli Prisikėlimo parapijos, atskiras 
gražus namas, 10 kambarių; vandeniu šildomas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kiemas, 2 garažai; savininkas ima viena atvirą mort- 
gičių.
JANE — ANNETTE, gražus vienaaugštis su pilnai užbaigtu rūsiu, 
elektrinis apšildymas, privatus įvažiavimas, garažas; įmokėti apie 
$8.000.
ANNETTE — RUNNYMEDE, atskiras, 10 kambarių, pilnai moder
nizuotas namas; užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas, 2 garažai; įmo
kėti apie $10.000.

Reikalingi pinigai mortgičiams (pirmieji ir antrieji) geros palūkanos.
VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

489-1543

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

814% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9!4% 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 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1113 Dundas St. W., . e?} KAKA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e,w NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

cholinui
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE

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- 
low), 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.

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST 

tel. 763-5555 namų 535-1584



Čikagos lietuvių horizonte
; _________________ VIRPĄS RAMOJUS_________________

"DAINAVA” Į SCENĄ
Praėjus įspūdingiems Čikagos Lie

tuvių operos spektakliams, į tą pačią 
Marijos Augšt. Mokyklos sceną ge
gužės 7 ir 8 d. d. sugrįš “Dainavos” 
ansamblis 32-jo savo darbo sezono 
proga. Sį kartą “Dainavos” ansamb
lis, vadovaujamas muz. Aloyzo Jur- 
gučio, į sceną išveda naują lietuviš
ką muzikinį veikalą “Kūlgrinda”. 
Veikalui libretą parašė rašyt. N. 
Jankutė-Užubalienė, o muziką — 
muz. A. Jurgutis. Daugeliui skaityto
jų, ypač tiems, kurie nėra žemaičiai, 
gali kilti klausimas, kas yra toji 
"kūlgrinda”? Kovo 23 d. O. ir J. 
Gradinskų bute įvykusioje spaudos 
konferencijoje susirinkę lietuvių 
spaudos ir radijo valandėlių atsto
vai pirmiausia ir klausė apie “kūl
grindą”. Pasirodo, kūlgrinda yra se
novės laikų takas, paslėptas po giliu 
vandeniu ir grįstas akmenimis. Muz. 
A. Jurgučio žodžiais, toks takas dar 
yra išlikęs okup. Lietuvoje netoli jo 
tėviškės Žemaitijoje. Gi veikalo lib
reto autorė rašyt. N. Jankutė-Užuba
lienė pasipasakojo, kad vaikystėje 
labai mėgo skaityti pasakas, su di
deliu įdomumu skaitė J. Basanavi
čiaus pasakų knygą “Iš gyvenimo vė
lių ir velnių” ir iš tų pasakų susi
formavo naujojo veikalo siužetas. 
Rašytojos pareiškimu, jos nežavi pa
prasti, dažnai vartojami žodžiai bei 
vardai. Todėl veikalo pavadinimui 
ir pasirinkusi daugeliui gal nesu
prantamą žodį. Aplamai, naujasis 
muzikinis veikalas nukels žiūrovus 
į senovės Lietuvą, apdengtą gilia ro
mantika bei mistika, nukels į seno
vės kaimą ir į miškus, pilnus lau
mių. Ir visa tai vyks masinėse sceno
se, skambant choro ir solo dainoms 
bei duetams.

ILGOKAS VEIKALO KELIAS
Naujasis muzikinis veikalas “Kūl

grinda” negimė lengvai. Nors libre
tas buvo parašytas 1968 m. ir greit 
pasiekė vieną muzikę Kalifornijoje, 
bet ji muzikos taip ir neparašė. Ta
da libretas pateko į kruopštaus muz. 
J. Zdaniaus rankas. Kūrėjas dirbo, 
bet sunkiai susirgo ir iškeliavo į am
žinybę. Kai iš okup. Lietuvos pasi
traukė muz. A. Jurgutis ir perėmė 
“Dainavos” ansamblio meno vadovo 
pareigas, pernai pastatęs rašyt. D. 
Brazytės - Bindokienės “Pamario pa
saką”, “Kūlgrindos” veikalu susido
mėjo ir praėjusią vasarą jam parašė 
muziką. Praėjusį rudenį pradėjęs 
naują darbo sezoną, “Dainavos” an
samblis, šiame sezone gerokai padi
dėjęs ir atjaunėjęs, jau iš karto ga
lėjo pradėti repetuoti “Kūlgrindą”. 
Naujasis veikalas, kurį palydės 16 
žmonių orkestras, yra dviejų veiks
mų su prologu ir epilogu. Salia an
samblio, kuris sudarys masines vei

Heritage life----------------------------
^VSSU rance Cjompang Commerce Court, Toronto

Greitas ir tikslus

KOMPIUTERIO

patarnavimas 

piniginiais 

reikalais

LIETUVIAMS

Registruotos 
pensijos 
Palikimo 
planavimas 
Investacijos 
Drauda

• Gyvybės
• Invalidumo
• Pajamų
• Verslo

Įstaigos: 863-9709 Rima Zubaitė, B.A. Namų: 762-6122

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

SlTnnTT? TELEVISION k! i 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 Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

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

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

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 •

y iMisis Visais kelionių 
reikalais betkur

i n o rr i i pasaulyje skambintiAll Seasons Travel, B.D?---------------- -
2224 Dundas Street W., tel. 533-3531 
Toronto, Ontario AA 6 R 1 3 nuo 11 v. r iki 7 v* v»

kalo scenas, solo dalis atliks M. 
Mcmkienė, R. Mastienė, A. Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė (okup. Lietuvos 
muzikos konservatorijos auklėtinė, 
anksčiau už Jurgutį pasiekusi lais
vuosius Vakarus ir iki vedybų buvu
si “Dainavos” ansamblio meno vado
vė), V. Liorentas, V. Radys. Žodi
niuose vaidmenyse pasirodys “Antro 
kaimo” aktorė V. Kavaliūnaitė, J. 
Platakis, J. Panka.

Į “Kūlgrindos” veikalą taip pat 
įvestas baletas. Jį šoks J. Puodžiūno 
baleto studijos mokiniai ir balerina 
V. Karosaitė. Veikalą režisuoja akt. 
Z. Kevalaitytė-Visockienė ir jos asis
tentė — JAV universiteto dramos fa
kulteto absolventė Ž. Numgaudaitė. 
Veikalui dekoracijas piešia dail. A. 
Korsakaitė • Sutkuvienė, pirmą kar
tą debiutuojanti scenos apipavidali
nime. Aprangos ruošėja yra Monika 
Kripkauskienė, akompaniatorė dr. 
Ž. Mcdestienė, chormeisteris — Br. 
Jančys. Į veikalo pastatymą įjungta 
arti 160 žmonių. Repeticijos šiuo 
kartu vyksta net po tris kartus į sa
vaitę. Vyriausias meno vadovas ir 
dirigentas — muz. A. Jurgutis.

YRA SUNKUMŲ
Ansamblio v-bos pirm. A. Smilga 

neseniai čia rašančiam pareiškė, kad 
jei ne dr. L. Kriaučeliūnas ir jo 
žmonos globa, ansamblis gal jau se
niai būtų išsiskirstęs. O jį, kaip ir 
kitus meno vienetus, slegia finan
siniai reikalai. Ansamblio globėjų 
Kriaučeliūnų, kapeliono kun. A. 
Stašio, O. ir J. Gradinskų bei kitų 
nuolatinių ansamblio rėmėjų parama 
iki šiol vis padėjo ansambliui ir fi
nansiškai išsiversti.

“Kūlgrindos” pastatymas atsieis 
apie §20.000. Išpardavus visus abiem 
spektakliam bilietus, gauta suma toli 
gražu nebus surinkta. Todėl “Dai
navai” labai reikalingi mecenatai 
bei rėmėjai. Jų iki šiol vis atsiras
davo, reikia tikėti atsiras ir toliau.

Norėtų ansamblis išvykti ir gastro
lėms su “Kūlgrindos” veikalu į kitas 
didesnes lietuvių kolonijas, kur vie
toje galima pasamdyti nedidelį or
kestrą. Gastrolės ansambliui būtų 
naujo kraujo transfūzijos.

Mes, gyvenantieji Čikagoje, ne
kantriai laukiam “Kūlgrindos” 
premjeros. Premjeros dieną rengia
mas ir Lietuvių Fondo narių visuo
tinis suvažiavimas, kad vakare, vie
toje vaišių, visi pamatytų lietuviškos 
dainos šventę.

• Stiprių žmonių esame reikalingi, 
nes stovime prieš didelį uždavinį — 
nesunykti trąša svetimuosiuose, o 
išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu, 
kuriant dvasinės erdvės Lietuvą.

DR. J. GIRNIUS

čikagiškės “Dainavos” ansamblio meno vadovas muz. A. Jurgutis ir akom
paniatorė dr. ž. Modestienė repeticijos metu Nuotr. V. Jasinevičiaus

Naujasis Ontario biudžetas, 
paskelbtas finansų ministerio 
D. McKeough, neatnešė dides
nių staigmenų, išskyrus tabako 
bei jo gaminių ir automobilių 
registracijos pabrangimą. Už 20 
cigarečių dabar reikės mokėti 
5 centais daugiau. Cigarečių, ci
garų ir tabako pabranginimas 
Ontario iždą per metus papil
dys $58 milijonais. Kitus papil
domus $78 milijonus tikimasi 
surinkti augštesniu automobilių 
registracijos mokesčiu, taikomu 
tiem jų savininkam, kurie gyve
na pietinėje Ontario dalyje, t.y. 
į pietus nuo French upės. Nuo 
š.m. gruodžio 1 d. keturių ci
lindrų automobilio registracija 
pabranginama $7 iki $30, šešių 
cilindrų — $13 iki $45, aštuonių 
cilindrų — $20 iki $60. -Tiems, 
kurie Įsigis naujus automobilius 
su didesniu varikliu kaip 397 
kubiniai coliai, pirmasis jų už
registravimas kainuos $80. Šiau
rinės Ontario dalies gyvento
jams metinis automobilių re
gistracijos mokestis sumažina
mas iki $10, nes jie mažiau va
žinėja dėl nepakankamo kelių 
tinklo. Penkiais centais nuo 
birželio 1 d. bus pabranginti 
nealkoholiniai gėrimai, parda
vinėjami metalinėse dėžutėse.

Nedarbui sumažinti nedide
lių nuolaidų susilaukė pramo
nės įmonės bei pramoninės in
vestacijos. Apie 3.400 darbų tu
rėtų parūpinti $75 milijonai, 
kuriuos vyriausybė nukreips j 
tokias statybas, kaip kelių tiesi
mas, kanalizacijos pravedimas, 
vandens valymo stočių Įrengi
mas. Jaunimo darbams skiria
ma suma padidinama iki $58 
milijonų. Už juos tikimasi duo
ti darbo 45.000 jaunuolių iki 
25 metų amžiaus ar bent pa
ruošti juos darbams įmonėse. 
Iš tikrųjų tokiom paslaugom te
galės pasinaudoti 25.000 jau
nuolių, nes 20.000 numatomi tik 
laikiniai keturių mėnesių vasa
ros darbai. Juos turės parūpinti 
ne vyriausybė, o privačios Įmo
nės, kurioms Ontario iždas už 
valandinį tokio jaunuolio darbą 
duos specialią vieno dolerio pa
šalpą samdymo išlaidom suma
žinti. Ontario provincijoje šiuo 
metu yra 312.000 bedarbių. Biu
džetinės priemonės nedarbui 
sumažinti yra aiškiai nepakan
kamos. Finansų min. D. Mc- 
Keogh išlaidų numato nurėti 
$13.698.000.000. Biudžetui su
balansuoti trūks $992 milijonų. 
Pernykštis deficitas buvo dides
nis $287 milijonais. Subalan
suotą biudžetą D. McKeough 
pažadėjo pateikti 1980 m. Tai 
bus padaryta metinių išlaidų 
didinimo apribojimu: 6,3% — 
sekančiais dvejais metais, 6% 
— 1980 m. Socialistinė Onta
rio NDP partija su savo vadu S. 
Lewisu pasisakė prieš biudže
tą, bet jį remia Ontario libera
lai ir jų vadas S. Smithas.

Premjeras P. E. Trudeau, lan
kydamas tris prerijų provinci
jas, pagrindinę kalbą, transliuo
tą televizijos, pasakė Winnipeg 
ge. Ji buvo skirta ne tik kvebe- 
kiečiams, bet ir vakariečiams, 
kurie yra nepatenkinti ligšioline 

federacinės vyriausybės politi
ka. P. E. Trudeau aiškino Va
karų Kanadoje labai nepopulia
rią dvikalbiškumo politiką, nes 
čia ji dažnai suprantama kaip 
mokymasis dviejų oficialių Ka
nados kalbų. Iš tikrųjų ji reiš
kianti dviejų kalbų lygybę. Sa
vo kalboj Saskatūne premjeras 
P. E. Trudeau puolė Kvebeko 
partijos ir jos vado R. Leves
que pastangas apgaulingu būdu 
gauti Vakarų Kanados pritari
mą Kvebeko atsiskyrimui, čia 
jis, matyt, turėjo galvoje Kve
beko tarpvyriausybinių reikalų 
min. C. Morino apsilankymą 
Manitoboje, jo pažadą finansiš
kai remti Manitobos prancūzus, 
su Manitobos premjeru E. 
Shreyeriu pasirašytą kultūrinių 
bei švietimo mainų programą. 
Jos dėka Kvebekas su Manitoba 
keisis mokytojais, mokiniais ir 
mokslo priemonėmis. Premje
ras P. E. Trudeau įspėjo vaka
riečius nepriimti tokių svečių, 
kurie kalba apie Kanados grio
vimą.

Federacinėn liberalų parti- 
jon perėjo albertietis konserva
torius Jack Horner iš Crowfoot 
rinkiminės apylinkės, konserva
torium buvęs beveik 20 metų. 
Jis yra 20.000 akrų ūkio savi
ninkas. konservatyvių pažiūrų 
politikas, nesėkmingai kandida
tavęs į konservatorių vadus. 
Šias varžybas tada laimėjo da
bartinis konservatorių vadas J. 
Clarkas, antroje vietoje palikęs 
C. Wagnerj, trečioje — J. Hor- 
nerį. Pagrindinė pasitraukimo 
priešastis, atrodo, yra J. Hor- 
nerio nusivylimas naujuoju 
konservatorių vadu J. Clarku, 
susikirtimas su konservatorium 
A. Malone dėl teisės kandida
tuoti rinkiminėje Crowfooto 
apylinkėje. Pertvarkius rinki
minių apylinkių ribas, į J. Hor
nerio Crowfoota pretenzijas 
ėmė reikšti ir A. Malone. J. 
Horneris pareikalavo, kad kon
servatorių vadas J. Clarkas šią 
apylinkę paliktų jam be vidi
nių varžybų.

Liberalų partija ir premjeras 
P. E. Trudeau ekskonservato- 
rių J. Hornerį sutiko ištiestomis 
rankomis, nes liberalai neturi 
nė vieno atstovo iš Albertos 
provincijos. J. Horneris tuojau 
pat buvo paskirtas ministeriu 
be portfelio ir ateityje turbūt 
gaus kurią nors ministeriją li
beralams Albertoje sustiprinti. 
Ligšiolinis ministeris be portfe
lio J. Guay buvo paaugštintas 
į valstybės ministerius daugia- 
kultūriams reikalams, kuriuos 
lig šiol tvarkė darbo min. J. 
Munro. Buvęs konservatorių va
das J. Diefenbakeris, net ir gi
lioje senatvėje nepraradęs ašt
raus liežuvio, J. Hornerio įsi
jungimą liberalų partijon pava
dino vakarietiško šerifo perėji
mu pas galvijų vagis kaubojiš
kais laikais. J. Hornerio ma
nevru yra nepatenkinti ir kai- 
kurie liberalai, ypač iš Kvebe
ko provincijos, nes jis yra bal
savęs prieš oficialių kalbų įsta
tymą 1969 m., o premjerą P. E. 
Trudeau kadaise yra pavadinęs 
diktatorium.

Winnipeg, Manitoba
L I E TUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES MINĖJIMAS įvyko vasario 16 
d. Pamaldas atlaikė klebonas kun. J. 
Bertašius, pasakydamas tai dienai 
paruoštą pamokslą, Sv. Rašto ištrau
kas skaitė Marius Timmermanas, jn., 
KLB Winnipeg© apyl. v-bos vicepir
mininkas ir jaunimo atstovas Winni- 
pege. Prie Lietuvos tautinės vėliavos 
garbės sargybą ėjo J. Demereckas ir 
V. Rutkauskas, Rožė Virkutytė ir Z. 
Brazauskaitė. Pamokslo metu klebo
nas pranešė, kad bus renkamos au
kos šventovei ir Tautos Fondui. Kas 
aukojo Tautos Fondui, turėjo pažy
mėti ant voko. Tautos Fondui su
rinkta §86 ir dar renkama. Vargo
nais grojo choro vadovė Danguolė 
Januškaitė. Pamaldos - minėjimas 
baigtas Tautos himnu, kurį giedojo 
visi pamaldų dalyviai. Sis minėjimas 
įvyko tik klebono kun. J. Bertašiaus 
dėka, nes KLB v-ba Winnipege bu
vo užsiėmusi rinkiminėmis rieteno
mis. Vos bepasisekė sudaryti 1977 m. 
valdybą tik trečiame visuotiniame 
narių susirinkime.

NAUJA VALDYBA. 1977 m. va
sario 27 d. tuojau po pamaldų buvo 
išrinkta KLB-nės valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė: pirm. J. Deme
reckas, vicepirm. ir jaunimo atsto
vas Marius Timmermanas, sekr. K. 
Strikaitis, ižd. Jonas Drianavičius, 
Tautos Fondo atstovas V. Šerkšnys, 
Šalpos Fondo įgaliotinė T. Timmer- 
manienė. Kandidate liko Monika 
Virkutytė. Jonas Bėžis buvo išrink
tas, bet atsisakė. Kandidatais dar su
tiko įeiti ir pagelbėti valdybai: Pet
ras Bagdonas ir Vacys Stankevičius. 
Revizijos komisija: Stasys Raman- 
čiauskas, Vincas Januška ir Valenti
nas Rutkauskas. J. T. Timmermanų 
namuose buvo sušauktas v-bos posė
dis. Nutarta Motinos Dienos minėji
mą surengti gegužės 8 d., tuojau po 
pamaldų, lietuvių parapijos salėje. 
Minėjimui vadovauja M. Timmerma
nas, jn., kuris šiais metais pradeda 
studijuoti. Aptarta “Folkloramos 77” 
programa, kuri įvyks rugpjūčio 14 — 
20 d. d. Taip pat apsvarstyta ir visa 
kita metinė programa iki visuotinio 
narių susirinkimo, kuris bus šaukia
mas gruodžio pradžioje. T. Timmer- 
manienė, kaip šalpos Fondo atstovė, 
į v-bos veiklą ateičiai įjungė daug 
naujų pasiūlymų, kurie išvystys gy
vesnę veiklą bendruomenėje. Posė
džiui pasibaigus, v-bos narius šeimi
ninkai pavaišino kavute ir užkan
džiais.

PRIE FOLK ARTS COUNCIL pa 
skirti KLB Winnipego apyl. v-bos 
atstovai: stud. Marius Timmerma
nas ir mokytojas Romas Ramančiaus- 
kas, kurie dalyvaus posėdžiuose ir 
palaikys ryšį su mūsų B-nės v-ba.

R. RAMANČIAUSKAS kaip apy
linkės valdybos atstovas balandžio 2 
d. dalyvavo Department of Tourism, 
Recreation and Cultural Affairs su
ruoštame seminare Centennial Con
cert salėje.

RINKIMAMS Į KLB KRAŠTO TA
RYBĄ ir Lietuvių Jaunimo S-gos ta
rybą sudaryta Winnipego apylinkės 
rinkiminė komisija, į kurią įeina: 
Valentinas Rutkauskas, Eugenija Fe- 
darienė ir Antanas Kuncaitis. Komi
sija į kr. tarybos narius pasiūlė Juo
zą Grabį ir į Jaunimo S-gos tarybą
— Marių Timmermaną. Esant tik po 
vieną kandidatą, prašyta šioje apy
linkėje rinkimų nedaryti.

K. Strikaitis

S YPSENOS
Trumpa biografija

“Buvo stenografė ir rašė laiš
kus, kuriuos jis jai diktavo. Su
situokė su juo. Dabar — ji jam 
diktuoja”.

Susirinkime
— Pirmininke, prašau balso!
— O kur savo balsą padėjai, 

kad manęs prašai?
— Faktinai — tai ne balso 

prašau, tik leidimo išsižioti.. .
— paryškino susirinkimo daly
vis.

Kiek iš viso?
Marlena Dietrich pasirodė 

naujame filme. Kažkas tada pa
stebėjo:

— Tik žiūrėk, ji turi kojas aš- 
tuoniolikinės, judesius — dvi
dešimtmetės, temperamentą — 
merginos dvidešimt penkerių 
metų, veido išvaizdą — trisde
šimties metų.

Girdėjusi tai kita aktorė atsi
liepė:

— Suskaitykite, kiek tai bus 
viską sudėjus ...

Po koncerto
— Taip, taip, gerbiamoji... 

Dainininke turi būti užgimu
si...

— Neteko girdėti, kad kas 
negimęs dainuotų . ..

Parinko Pr. Alš.

A+A 
Reginai Hillenbrand

mirus, jos tėvelius, dukrq, vyrq ir seserį LORETĄ 
MURAUSKIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame

S. J. Andruliai

A+A
Reginai Hillenbrand

mirus, giliame skausme likusius tėvelius A. ir A. 
ŠMIGELSKIUS, dukra DALIĄ, vyrq JONĄ ir seserį 
LORETĄ MURAUSKIENĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučia —

Krilavičių šeima
Keswick, Ont.

Lietuviškos stambmenos
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pastangų pagaliau gavo leidimą 
išvykti Kanadon pas savo bro
lį, gyvenantį Hamiltone. Tai 
naujas laimėjimas, iškovotas 
daugelio asmenų iniciatyva. 
Kas nulėmė K. Jokūbyno išlei
dimą, nėra žinoma, tačiau dau
giausia jo iškvietimu rūpinosi 
brolis Hamiltone. Jam talkino 
ir kanadiečiai, ir amerikiečiai. 
Daug padėjo ir Kanados vyriau
sybė. Turimomis žiniomis, K. 
Jokūbynas turėtų išvykti iš 
okup. Lietuvos š.m. gegužės mė
nesio pradžioje.

Nauja “Kronika”
Laisvąjį pasaulį pasiekė “Lie

tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” 26 nr. Įžanginiame 
straipsnyje “S.O.S.” šaukiamasi 
laisvojo pasaulio dėmesio. Esą 
Tėvynę pasiekusi žinia, jog no
rima skirti Lietuvai naujų vys
kupų. Pasak “Kronikos”, Lietu
voje yra du tremtyje laikomi 
vyskupai — J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius, kuriems jau 15 
metų neleidžiama eiti pareigų. 
Dabar Lietuvai esą reikia ne 
naujų vyskupų, o naujų kunigų, 
nes senieji miršta, o seminari
ją baigia tik keletas. Pvz. 1976 
m. mirė 25 kunigai, o naujų 
įšventinta tiktai 9. “Kronika”

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

jieško energingų nekilnojamo turto 
PARDAVĖJŲ,

daugiausia lietuvių aptarnavimui.

Skambinti W. G. DRESHERIUI 

tel. 233-3334 arba 231-6226.

HETHERINGTON
Marius Rusinas —

5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS į™™*
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

Įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0T00
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077

px INSURANCE
DrESHER-DARAUSKAS fTGDENCJ

T> T? Q TT T? r> realestate. W. G.UrtlLO JtllLll REALTOR 

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

M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

pasisako prieš dabartinį semina
rijos rektorių kun. dr. V. But
kų, kuris esąs “susikompromi
tavęs”. Maskva smaugianti ku
nigų seminariją ir aplamai reli
ginį gyvenimą per sau palan
kius dvasiškius. Dėlto “Kroni
ka” rašo: “įspėkite Apaštalų 
Sostą dėl bedievių kėslų.” M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visut kelionių reikalus j 
betkuriq šąli sutvarkys

Tel. 531-4674

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
{prie Howard Park Aye.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ . _  __ __ . * Namu — Gyvybės
į O A ★ Automobiliu
< bC * Komerciniai

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

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— šį sekmadienį, 10 v.r. pamaldų 
metu. Vaikai su tėvais renkasi pus
valandžiu anksčiau.

—- Lietuvos Kankinių šventovės 
statyboje šią savaitę vykdomi plieno 
darbai. Statybos fondui aukojo $600: 
B. b. Sergančiai, Florida; $500: S. 
Saldžiūnas, Kitchener, Ont,; po 
$200: V. M. Gumauskai ir A. Bany- 
lis; po $100: A. A. Šmigelskiai, J. 
Kvedėrys, V. G. Balsiai, M. Bložie- 
nė, Pr. Eidukaitis ir V. Anskiai; $50: 
A. Mikšienė. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį sekmadienį Anapilio 
salėje įvyko metinis Anapilio Sody
bos Korporacijos susirinkimas.

— Šį šeštadienį vestuvės Rocco 
Patafio ir Rūtos Vinckutės. — Ruo
šiasi tuoktis Darius P. Vaičiūnas ir 
Vita M. Balčiūnaitė.

— Pamaldos šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Barborą Rudvalienę, 11 v. 
už a.a. kun. B. Liubauską, a.a. Vy
tautą Plačiakį, Dementavičių šeimos 
mirusius.

— Pakrikštyta: Indra-Loreta-Mari- 
ja Sakutė.

Lietuvių Namų žinios
— Balandžio 23 d. Gedimino Pi

lies menėje Lietuvių Pensininkų Klu
bas, minėdamas 4 metų sukaktį, su
rengė simpoziumą. Apie dvasinę 
veiklą kalbėjo kun. B. Mikalauskas, 
apie fizinį aktyvumą — V. Ignaitis. 
Ypač fizinio aktyvumo tema sukėlė 
susidomėjimą ir net klausytojų pa
sisakymo. Visų pasisakymų santrau
ką padarė J. Karpis.

— Balandžio 24 d. vėl įvyko įpras
ta LN sekmadienio popietė Atsilan
kė apie 200 dalyvių. Tolimesni sve
čiai pasirašė Svečių knygoje: L. ir U. 
Opanavičiai iš St. Paul, Alberta, Ig. 
■Muliolis iš Clevelando, Ant. Masio
nis iš Wasaga Beach, J. Jackus iš 
Čikagos, Vyt. A. Vaičys iš Ročeste- 
rio, L. Eimantas iš Londono.

— Gegužės 8, sekmadienį, 2 v. p. 
p., LN kviečia visus buvusius ir da
bartinius vajaus talkininkus arbatėlei. 
Tikslas — padėkoti talkininkams už 
jų veiklą ir painformuoti susirinku
sius apie 1977-78 m. LN visuomeni
nės veiklos planus.

— Toronto teatras “Aitvaras” ir 
Hamiltono “Aukuras” prašo praneš
ti, kad abu teatrai kartu 1977 m. ge
gužės 21 d., ilgą savaitgalį. Anapi
lio salėje ruošia pavasario šokius. 
Pelnas skiriamas teatrų festivaliui.

— LN, pradėdami 1977 m., turėjo 
$504,502 skolų. Š. m. kovo 31 d. sko
lų buvo $461,889. Taigi, per tris mė
nesius LN skolos sumažėjo $42,613.

— Lietuvių Namų Vyrai birželio 5 
d. ruošia netoli Toronto didelę pa
vasario iškylą į gamtą. Numatoma 
jaunimui ir vyresniems įdomi pro
grama.

— Ilgametis LN narys Juozas 
Radzevičius LN padovanojo gėri
mams leduose laikyti gerai nuo ši
lumos izoliuotą dėžę. Dėkojame.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” — okupuotos Lietu
vos pogrindžio laikraštis, pasie
kęs užsienį, plačiai sklinda vi
same pasaulyje. Ji yra skelbia
ma lietuvių spaudoje ir išlei
džiama atskiromis knygomis. 
Jau atspausdinti trys tomai. Jie 
gaunami ir “TŽ” administraci
joje. Vieno tomo kaina — 
minkštais viršeliais $ 4, kietais
— $6.

Toronto katalikų arkivyskupi
jos lėšų telkimo vajuje “Share- 
Life” dalyvavo ir lietuvių para
pijos. Aukų sąraše skelbiama, 
kad Lietuvos Kankinių parapi
ja paaukojo $3,090.00, Prisikė
limo —- $1,887.35. Iš viso su
rinkta $2,530,068.72, taigi dau
giau nei buvo užsimota. Tos lė
šos skiriamos labdaros Įstaigom 
išlaikyti, kunigų seminarijai ir 
neturtingom šalim šelpti.

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

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.
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.

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

— šį sekmadienį per 10 v. Mišias.
— Sis sekmadienis — mėnesio 

pirmasis. Antroji rinkliava — sko
loms mokėti.

— Rengiasi tuoktis: R. A. Sirutis 
su Daiva O. Krikščiūnaite; Irena Ma
rija Kitra su Robertu Harding.

— Parapijos 25-mečiui paminėti 
numatyta išleisti specialų leidinį. 
Jo komisija yra paruošus anketą ir 
prašo, kad visi ją atsakytų. Anketos 
lapai yra padėti prie šventovės įėji
mo.

— Parapijos choras autobusu vyks
ta į Klevelandą, kur su šv. Jurgio 
parapijos choru koncertuos tos para
pijos 50 m. sukakties proga. Auto
buse yra vietos ir nechoristams. Iš
vyksta iš parapijos kiemo gegužės 
7 d., 6 v.r., ir sugrįžta sekmadie
nį, 9 v. v. Suinteresuoti prašomi 
skambinti P. Murauskui tel. 763- 
6984.

— Kat. moterų par. skyriaus susi
rinkimas — gegužės 15 d., po 11.30 
v. Mišių. Programoje Irenos Ehlers 
paskaita: “Mokykla — šeimos prie
šas ar draugas?”

— Sveikiname Aloyzą ir Aldoną 
Kuolus savo draugų tarpe atšventu
sius 35 m. vedybinę sukaktį.

— A.a. Ona Gataveckienė savo pa
likime paskyrė $100 parapijai.

— Pensininkų pobūviai vyksta 
trečiadieniais, 4 v.p.p., naujame būs
te — buvusioje klebonijoje, 32 Ru- 
sholme Park Cres. Įėjimas iš kiemo 
pusės pro šonines duris.

— “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, trečias tomas, padėta prie 
šventovės įėjimo. Kaina $4.00.

— Užuojauta: S. Miniotienei, mi
rus jos seseriai Vandai šimkevičie- 
nei Lietuvoje; A. Klimui, mirus jo 
mamytei Onai Klimienei Lietuvoje.

— Gegužinės pamaldos laikomos 
kas vakarą, 7 v., nuo pirmadienio iki 
penktadienio, šeštadienį litanija kal
bama po 9 v. Mišių, o sekmadie
niais litanija giedama po 11.30 v. 
Mišių.

— Rel. koncertas šv. Cecilijos 
šventovėje praėjo sėkmingai. Dėko
jame mūsų vargonininkui muz. E. 
Krikščiūnui už jo suorganizavimą, 
par. chorui, sol. A. Raikovskiui ir 
muz. Onai Beresnevičienei už gražų 
programos atlikimą.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Auš
rą Sapijonytę, užpr. K. Budrevičius;
8.30 už Petrą ir Marijoną Valančius, 
užpr. K. B. Valančiai; 9 v. už Sofi
ją Gustainienę, užpr. J. Gustainis;
9.30 padėkos Mišios, užpr. A. A. Kuo
lai; sekmadienį 8 v. už Antaną Sapi- 
jonį, užpr. E .G. Kuchalskiai; 9 v. 
Motinos Dienos novenos Mišios; 10 
v. už Antaną Sapijoni, užpr. B. Sa- 
pijonienė; 11.30 už parapiją; 10.45 
tretininkių intencija; 7 v.v. už Mo
niką Geležiūnienę, užpr. L. I. Mar- 
cinėnai.

Kęstutis Jokūbynas, 17 metų 
kalintas ir Sibiro tremtyje lai
kytas, pagaliau gavo leidimą 
imigruoti Kanadon pas savo 
broli. Pastaruoju metu gyveno 
Vilniuje. Iš Maskvos išskris ge
gužės 5 d. ir Montrealyje bus 
gegužės 7 d. Iš čia vyks į Ha
miltoną.

Gausus dalyvėmis mergvaka
ris buvo surengtas Ritai De- 
mentavičiūtei balandžio 24 d. L. 
Namuose. Dalyvavo apie 400 
viešnių, kurios busimąją porą— 
Ritą ir Viktorą Kaknevičių ap
dovanojo Įvairiomis gėrybėmis.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praėjusios savaitės posė
dyje aptarė besiartinančio “Vil
niaus” paviljono Įrengimo deta
les. Valdyba tikisi talkos iš visų 
tautiečių, ypač jaunimo. Nutar
ta užpirkti 1000 įėjimo pasų į 
paviljonus. Juos iš anksto išpla
tinus, po $1 nuo paso eina Į apy
linkės iždą.

A.a. Vinco Cerškaus atmini
mui pagerbti jo sesuo Ona Cerš- 
kutė-Spidell atsiuntė auką “TŽ” 
paremti, nes velionis buvo di
delis lietuviškos spaudos rėmė
jas ir bendradarbis. Dėkojame 
už paramą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame KLB 

Oakvillės apylinkės lietuviams 
už sveikinimus ir už taip gražias 
rožes mūsų 50 metų vedybinio 
gyvenimo proga.

Aloyzas ir Justina 
Ramonai

PADĖKA
Vėl ligai paguldžius mane ligo

ninėn, buvau aplankytas ir paguos
tas tautiečių. Dėkingas esu: lietu
viams kunigams už spaudą, paguo
džiančius žodžius; lietuvių kat. mo
terų abiejų parapijų draugijoms už 
dovanas Velykų proga; ev. liut. mo
terų rateliui už gėles; L. Peterso
nienei, Dearborn, Mich., Marciams, 
R. Dirveliui, žolpiams, Akelaitienei 
ir Petraitienei bei kitiems už dova
nas ir lankymą.

Šį kartą iš ligoninės grįžau visiš
kas invalidas ir tik su Augščiausio- 
jo pagalba tikiuosi prisitaikyti prie 
padėties.

Už nepaprastą kantrybę ir pasi
aukojimą kone kasdien mane lan
kančių — žento Douglo, dukters Rū
tos ir žmonos Marijos aš nepamir
šiu per likusias mano gyvenimo die
nas.

Visiems lietuviškas AČIŪ — 
Adolfas Ilmonis

KANDIDATAI 
Į KRAŠTO TARYBĄ

KLB krašto tarybos rinkimų, 
įvykstančių š.m. gegužės 15 d., 
Toronto-Oakvillės apylinkės kan
didatų vyriausios rinkiminės 

komisijos patvirtintas 
SĄRAŠAS

1. Baziliauskas, Leonas
2. Bireta, Vytautas
3. Čepas, Silvestras
4. Cuplinskas, Eugenijus
5. Jokūbaitis, Stasys
6. Juozapavičiūtė, Gabija
7. Juzukonis, Algis
8. Kaknevičienė, Janina
9. Karka, Jonas

10. Kuolas, Almis
11. Kuolas, Augustinas
12. Kurpis, Gediminas P.
13. Masionis, Saulius
14. Meiklejohn, Irena
15. Mikalauskas, Barnabas
16. Puteris, Algirdas
17. Rinkūnas, Antanas
18. šernas, Gytis M.
19. Simanavičius, Jonas R.
20. Skrebūnas, Alfonsas
21. Skrinskas, Vytautas
22. Stabačinskas, Vladas
23. Stanulis, Teodoras
24. Steponaitis, Henrikas
25. Vaičeliūnas, Juozas
Į KLB Toronto-Oakvillės apy

linkės tarybą reikia išrinkti 18 
narių, todėl kiekvienas gali bal
suoti nedaugiau kaip už 18 
kandidatų.

Balsavimo vieta ir laikas — 
1. Prisikėlimo parapija — 9 v.- 
13 v., 2. Anapilis — 10 v.-13 v.,
3. Lietuvių Namai — 12 v.-15 v.,
4. Evang. liuteronų Išganytojo 
parapija — 9 v.-ll v.

Atlikime tautinę pareigą — 
visi, sulaukę 18 metų, balsuo
kime!

KLB Toronto-Oakvillės 
rinkiminė komisija

LIETUVIŲ BIČIULIS kun. 
Michael Bourdeaux, redakto
rius ir knygų autorius iš Brita
nijos, lankysis Toronte gegužės 
1, sekmadienį, ir padarys prane
šimą lietuviams mažojoje Ana
pilio salėje 12 v. Jis yra angli
konas, vadovauja religinių stu
dijų centrui Britanijoje, yra ne
kartą lankęsis Sov. Sąjungoje. 
Šiuo metu jis rašo knygą apie 
Lietuvą “Land of crosses”. Jo 
pranešimą rengia KL Katalikų 
Centras ir kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti.

Lietuvių Namų Moterų Bū
relio visuotinis susirinkimas 
Įvyks balandžio 28, ketvirtadie
ni, 7.30 v.v., Gedimino Pilies 
menėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Valdyba

Motinos Dienos minėjimas, 
Toronto Maironio mokyklos ir 
Augštesniųjų Lituanistinių Kur
sų mokslo metų užbaigimo iškil
mės bus gegužės 1, sekmadienį, 
4 v.p.p., L. Namuose. Mokyklas 
baigusiems mokiniams pažymė
jimus Įteiks gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Po 
trumpų sveikinimų bus neilga, 
bet įdomi Maironio mokyklos 
vyresniųjų mokinių meninė pro
grama. Bus prisimintos ir pa
gerbtos motinos. Po to — dai
nos, literatūrinis scenos vaizde
lis, grupinis baletas, eilėraščiai. 
Visi — vyresnieji ir jaunimas 
maloniai kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti.

Vienuoliktasis televizijos ka
nalas Hamiltone balandžio 24 
d., 10 v.v., transliavo kanadie
čių veikėjų pokalbį su Sov. Są
jungos ambasados atstovu Vik
toru Mikejevu. Pastarasis, nors 
ir priremtas prie sienos, mela
gingai tvirtino, kad Baltijos 
valstybės savo noru prisijungė 
prie Sov. Sąjungos. Tai esą ro
do “balsavimai”, kurie, kaip vi
si žino, buvo gryna komedija, 
surežisuota po to, kai Baltijos 
valstybes okupavo sovietinė ar
mija. Kanados Baltiečių Federa
cija turėtų protestuoti prieš me
lagingų informacijų skleidimą 
per televiziją.

Tikinčiosios Lietuvos Dieną 
— kovo 7 Kanados lietuvių 
šventovėse suaukota $8.080,00 
religinei Lietuvos šalpai, kurią 
globoja vysk. V. Brizgys. Šv. 
Kazimiero par. Winnipege su
rinkta $97,00, šv. Kazimiero 
par. Delhi $177,79, Šv. Kazi
miero par. Montrealyje $135,- 
45, Šv. Kazimiero par. Windsore 
$50,00, A. Vartų par. Montrea
lyje $50, A. Vartų par. Hamil
tone $1200,00, Lietuvių kat. 
misijoje Sudbury $501,00, Pri
sikėlimo par. Toronte $3388,25, 
Lietuvos Kankinių par. Toron
te - Mississaugoje $1000,00, Ši
luvos Marijos par. Londone 
$261,85, Lietuvių kat. misijoje 
Otavoje $139,00, Lietuvių kat. 
misijoje St. Catharines ir Wel- 
lande $1090,00. Kanados Lietu
vių Katalikų Centras, kurio 
iniciatyva kasmet rengiama Ti-. 
kinčiosios Lietuvos Diena, reiš
kia nuoširdžią padėka visiems 
aukotojams.
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atidaroma gegužės 1 d., 4 v.p.p., 
jos namuose, 6 The Palisades. Telefonas 762-9121.

* Bus parodyti tapybos, kolažo, spaudinių nuo stiklo, 
pastelės ir spalvotų pieštukų technikos paveikslai.

★ Lankymo valandos — kiekvieną dieną nuo 4 v.p.p. 
iki 8 v. vakaro. Uždaroma gegužės 15 dieną

Visi maloniai kviečiami

“Atžalyno” vakaras

£>ail. S & <Jwietienės

Metinį savo koncertą - vaka
rą atžalyniečiai surengė balan
džio 23 d. Toronto L. Namuose. 
Čia jie parodė ką iki šiol pasie
kė tautinių šokių srityje. Vaka
ras turėjo prasidėti 7 v., bet rei
kėjo laukti gerą pusvalandį, 
ypač dėl publikos vėlavimo. 
Pagaliau priėjo prie mikrofono 
“Atžalyno” pranešėja Snieguo
lė Underytė, paskaitė Maironio 
“Pavasarį”, o salės viduryje ir 
scenoje sužibo visos trys atžaly- 
niečių grupės. Vyriausioji “At
žalyno” vadovė pasveikino gau
sius svečius, kurių buvo arti 
500. Atžalyniečių grupės viena 
po kitos mikliai ir guviai šoko 
Suktutę, Malūnėlį, Pasiutpolkę, 
Landytinį, Kepurinę, Audėjėlę, 
Oželį, Grandinėlę. Džiugu buvo 
matyti, kad atžalyniečiai per pa
staruosius metus padarė didelę 
pažangą ir pasiekė pasigėrėtiną 
lygį. Tai rodo, kad buvo steng
tasi ir intensyviai dirbta.

Šalia tautinių šokių, atžaly
niečiai bandė puoselėti dainas, 
deklamacijas ir vaidinimus, šia
me koncerte buvo deklamacijų 
ir dainų, kurios paįvairino prog
ramą. Bene pirmą kartą pasiro
dė dainininkių trijulė — Aldo
na Biskytė (akordeonas), Vida ir 
Aida Dovidaitytės. Lyriškos, 
gražios buvo jų dainos, tik per- 
stiprus akordeonas šiek tiek 
kliudė pasireikšti dainininkių 
balsams.

Meninėje programoje dalyva
vo ir suaugusių trijulė iš Sud- 
burio: Danguolė Remeikytė-Rot- 
kienė, Erikas Rotkis ir Gedimi
nas Remeikis. Jų dainos žavėjo 
visus savo naujumu (dauguma 
jų iš Lietuvos) ir geru atlikimu. 
Visi trys yra balsingi daininin

Metinė ateitininkų šventė — 
balandžio 30, šeštadienį. Mišios 
— 5 v.p.p. Prisikėlimo švento
vėje. Po Mišių — iškilmės sa
lėje. Paskaitą skaitys kun. prof. 
A. Paškus iš Otavos. Programa 
bus baigta vakariene. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto Prisi
kėlimo par. raštinėje. Iškilmėje 
dalyvauti kviečiama ir visuo
menė.

Toronto Maironio mokykla 
mokslo metus užbaigia balan
džio 30, šeštadienį. Mokiniai bus 
paleisti namo 11 v.r.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas jieško dviejų 
jaunuolių (18-30 metų) dirbti 
VLIKo būstinėje Niujorke šią 
vasarą. VLIKas .užmokėtų už jų 
keliones į vieną pusę. Atlygini
mas — $150 į savaitę (30 valan
dų). Talkininkai turi mokėti ge
rai skaityti, kalbėti ir rašyti 
angliškai bei lietuviškai, ši va
sara bus trečia iš eilės, kai VLI
Kas samdo jaunimą vasaros dar
bams. Norintys kandidatuoti 
prašomi apie tai laišku praneš
ti Viktorui Nakui (1668 Bowers 
Ave., Birmingham, MI 48008, 
USA) iki š.m. balandžio 29 d. 
Kartu su laišku turėtų būti 
trumpa biografija.

“Viva Voce” vardu 1977-78 
m. sezone St. Lawrence Centre 
rengiama 10-ties koncertų seri
ja, kurion pakviesti žymūs solis- 
tai-ės. Jų eilėje yra įrašyta ir 
sol. Lilija Šukytė, šiuo metu 
dainuojanti Vokietijos operose. 
Jos koncertas-rečitalis numaty
tas 1978 m. vasario 23 d. Akom
paniatorius — Derek Bampton.

Kanados Ukrainiečių Studijų 
Instituto Fondas sutelkė $130.- 
000 sumą, kurią panaudos vado
vėlių parengimui. Projektą vyk
dys Toronto universiteto slavis
tikos departamentas, vadovauja
mas prof. G. Luckyj, kuris dės
to ukrainiečių ir rusų literatūrą 
bei. kalbas. Vadovėliai bus tai
komi un-to studentams ir XIII 
sk. mokiniams, šiuo metu ukrai- 
nistiką studijuoja 80 ukrainie
čių. Prieš dešimtmetį tokių stu
dentų būdavo tik apie tuziną. 

kai. E. Rotkis yra buvęs “Balti
jos” kvarteto nariu Vokietijoje, 
Danguolė (jo žmona) yra pianis
tė ir dainininkė, o pastarosios 
brolis Gediminas pasirodė taip 
pat kaip gero balso dainininkas 
ir gitaristas. Visi jie susilaukė 
gausių plojimų, šiai gražiai tri
julei trukdė tiktai dažnas mik
rofonų perstatinėj imas ir ilgoki 
tarpai tarp atskirų dainų.

Po meninės programos “Atža
lyno” tėvų komiteto pirm.. J. 
Bubulienė suminėjo garbės sve
čius bei viešnias ir visiems pa
dėkojo. Specialiai buvo pagerb
tos “Atžalyno” mokytojos — V. 
Javaitė, Diana Bubuytė ir Sil
vija Leparskienė — vyriausia 
vadovė.

Atskirai minėtini akordeonis
tai — Aldona Biskytė ir Edvar
das Lukošius. Jiedu gerai atliko 
savo uždavinį, nors orkestro at
stoti negalėjo.

šauniai buvo paruošta vaka
rienė. Gražų įspūdį darė atžaly
niečių paslaugumas. Jie ne tik 
šoko bei prakaitavo, bet ir val
gius nešė į stalus. Tuo jie paro
dė, kad didžiai vertina savo sve
čius.

Šokiams grojo Londono lietu
vių orkestras “Atspindžiai”, 
duodamas ir lietuviškų, ir švel
nių, ir trankių šokių muzikos.

Šis vakaras buvo jungtinis 
renginys — atžalyniečių ir jų 
tėvų komiteto. Pastarąjį sudaro: 
pirm. J. Bubulienė, VI. Daugi
nis, Pr. Dovydaitis, p. Biskienė, 
p. Macijauskas, p. Lukošienė, P. 
šturmas. Jie teikia nuolatinę pa
ramą jaunajam atžalynui, kurio 
šiuo metu yra apie 80. Telydi 
juos graži sėkmė ir toliau. D.

Ekskursija autobusu į Kleve
landą yra rengiama Toronto 
skautų gegužės 13-15 d.d. Pri
imami ir ne skautai. Išvykstama 
gegužės 13, penktadienį, 8 v.v., 
nuo L. Namų. Grįžtama sekma
dienį vakare. Kelionė ten ir at
gal asmeniui $17. Suinteresuoti 
teskambina L. Gvildienei tel. 
439-7888 arba D. Keršienei tel. 
762-5521.

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija išsiuntinėjo per litua
nistinių mokyklų vedėjus jų 
mokiniams raštiškų informaci
jų apie Vasario 16 gimnaziją ir 
sąlygas joje mokytis. Netrukus 
telefonu kreipėsi keletas moki
nių iš Toronto ir Hamiltono, tei
raudamiesi smulkių informaci
jų. Atrodo, nemažai Kanados lie
tuvių nori mokytis lietuviškoje 
gimnazijoje. Reikia tik, kad tė
vai juos paremtų, paskatintų. 
Visas informacijas apie moky
mosi sąlygas Vasario 16 gimna
zijoj galima gauti šiuo adresu: 
L. Tamošauskas, 236 Dover- 
court Rd., Toronto, Ont. M6J 
3E1 arba tel. 531-4469 (area 
code 416).

Dail. Romo Viesulo paroda 
Prisikėlimo Parodų salėje buvo 
labai sėkminga. Ji buvo atida
ryta balandžio 23 d., 4 v.p.p., 
ir truko iki sekančios dienos po
pietės. Į atidarymo iškilmę su
sirinkus gausiam būriui dailės 
mėgėjų, rengėjų — kat. mote
rų dr-jos pirm. B. Biretienė pa
kvietė dail. T. Valių įvadiniam 
žodžiui. Kalbėtojas nuosekliai 
supažindino klausytojus su savo 
grafikos mokinio kūryba. Pa
dėkos žodį tarė ir pats dail. R. 
Viesulas, kuris atvyko šia pro
ga į Torontą kartu su savo žmo
na. Torontiečiai gyvai domėjo
si dailininko paveikslais ir jau 
pirmąjį vakarą nupirko 20 pa
veikslų. Labai daug žiūrovų pa
rodą aplankė sekmadienį. Daug 
kas įsigijo dail. R. Viesulo pa
veikslų, taip kad mažai kas li
ko pačiam dailininkui iš gau
saus derliaus, atvežto Į Toron
tą. Parodos atidaryme dalyvavo 
dail. J. Bakis, dail. A. Tamošai
tis ir kt.

M MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Kun. dr. F. Jucevičiaus naujos 
knygos “Mintis dialektiniame žais
me” sutiktuvės įvyks gegužės 14 d.,
7.30 v. v., par. svetainėje. Knygą 
pristatys V. Jonynas. Kviečiami visi 
montrealiečiai. Pabaigoje bus vaišės
— vynas, sūris, kava. Įėjimas nemo
kamas.

— Mirė Kreinaitienė Marija, 90 m. 
amžiaus. Palaidota iš šv. Kazimiero 
par. šventovės balandžio 20 d.

— Pakrikštyta Michel ir Bernade
tos Lamotte dukrelė Melanijos var
du. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— AV vyrų oktetas su vadovu so
listu A. Kebliu ir dirigente M. Roch 
balandžio 17 d. koncertavo Baltimo- 
rėje. Juos kvietė Baltimorės vyrų 
choras “Daina”. Oktetą sudaro: I te
norai — R. Bulota ir A. Gudas, II t.
— A. Rusinas ir A. Urbonas, barito
nai — H. Celtorius ir V. Murauskas, 
bosai — V. Kačergius ir P. Žukaus
kas. Sykiu važiavo ir okteto jauni
mas — A. Mickus ir V. Spudulis. Sol. 
A. Keblys padainavo tris dainas. Ok
tetas gerai susirepetavęs ir pasiruo
šęs atliko visą koncertą. Publikai pa
geidaujant buvo dar padainuotos 
trys dainos.

Baltimoriečiai mūsiškiams parodė 
didelį nuoširdumą, draugiškumą ir 
vaišingumą.

— AV choras yra pakviestas kon
certui į Worcesterį gegužės 28 d. 
Chorą kviečia Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa.

— Naujasis jėzuitų provincijolas 
kun. L. Zaremba lankėsi Montrealy 
tarnybiniais reikalais.

— A. a. Ona Starkauskienė-Popie- 
raitytė, 87 m. amžiaus, mirė balan
džio 14 d. Palaidota-balandžio 18 d.

— Rengiasi tuoktis Leonas Jokū
baitis su Louise Faucher; Maarku 
Antesro Mikkanen su Rūta Vileniš- 
kyte; Adolfas Lapinskas su Konstan
cija Bemdokiene-Adomaityte. A. A.

Vida Morkūnaitė, Aldonos ir An
tano duktė, prancūzų gimnazijos abi
turientė, Velykų atostogų metu dvi 
savaites praleido Ispanijoje. Grupę 
sudarė 18 abiturienčių ir dvi palydo
vės — mokytojos. Aplankė žymiąsias 
Ispanijos vietas. Vida ketina studi
juoti tiksliuosius mokslus ir muziką, 
kurioje yra toli pažengusi. Ji gražiai 
pasirodo mūsų parengimuose.

A. A. Klubo “Rūta” trijų dienų iš
vyka į Putnamą bus gegužės 9, 10 ir

Greitasirtikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................... .6.0% Asmenines ...................... .........11.0%
Taupomąsias s-tas................... ...8.0% Nekiln. turto .................. 10.25%
Pensijų planas .......................... .8.5% Čekių kredito ................. ........... 12.0%
Term. ind. 1 m....................... ...9.5% Investacines nuo .......... ........... 10.5%
Term. ind. 2 m....................... ...9.5%
Term. ind. 3 m....................... 9.5%

Nemok, gyvybės apdr.Duoda nemokamą gyvybės apdrau- iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 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. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Paskyrus naują Kanados dau- 
giakultūrių reikalų ministerį 
Joe Guay iš St. Boniface-Winni- 
pego, buvęs min. J. Munro su
rengė telefoninę konferenciją 
balandžio 22 d., 3.40 v.p.p.,, ku
rioje atsisveikino su tautinių 
grupių vadovais. Lietuviams at
stovavo KLB pirm. J. R. Sima
navičius. Ta konferencija truko 
3-4 minutes.

“The New Perspective” laik
raštis, leidžiamas daugiakultū- 
rės Hamiltono tarybos, 4 nr. iš
spausdino straipsnį “My Story” 
apie Danutę Pomerancaitę-Ma- 
zurkevičienę. Šis straipsnis, pa
rašytas pačios autorės, buvo 
anksčiau išspausdintas “T. ži
buriuose”. Anglų kalbon jį iš
vertė Vida Stanevičienė.

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeiųiai ir tautai

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

lęšiai (contact lenses).

11 d. d. Visos vietos jau užimtos. 
Autobusas išvažiuoja punktualiai be 
jokių pavėlavimų gegužės 9 d., 8 v. 
r., nuo klubo patalpų — seselių na
mų. Pakeliui nebus jokių sustojimų, 
todėl prašoma apsirūpinti maistu. 
Kelionė truks apie 8 vai.

Klubo pirm. J. Adomaitis su žmo
na Marija Velykų šventes praleido 
Bostone pas gimines. A. A.

Los Angeles Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos biuletenis 1977. V. 1. 
rašo: “Kun. dr. Felikso Jucevičiaus 
pravestos Los Angeles lietuviams re
kolekcijos praėjo su dideliu pasise
kimu. Vedėjo gilūs ir išmąstyti pa
mokslai kas vakaras sutraukdavo be
veik pilną bažnyčią žmonių. Reko
lekcijos buvo baigtos religiniu kon
certu, kurį atliko parapijos choras, 
vedamas kompoz. B. Budriūno. Kon
certe ir rekolekcijų užbaigime daly
vavo kupina bažnyčia žmonių. Para
pijos vadovybė ir visi lietuviai dėko- 
jaja kun. Jucevičiui už taip sklan
džiai pravestas rekolekcijas bei kitus 
patarnavimus. Taip pat dėkojame ir 
choristams, choro vadovui, solistams 
už tą malonią meninę atgaivą.” Šioje 
Los Angeles parapijoje klebonauja 
prel. J. Kučingis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieliems ir ne- 

nuilstantiems LK Mindaugo kuopos 
šauliams ir sesėms už surengimą ma
no 65 metų amžiaus sukakties pobū
vio. Tačiau ypatinga padėka priklau
so šio pobūvio organizatoriui p. I. 
Petrauskui, nepagailėjusiam savo 
brangaus laiko ir įdėjusiam tiek 
daug darbo; mielosioms pobūvio šei
mininkėms — p. p. M. Kasperavičie
nei, M. Grihkienei, L. Jurijonienei, 
O. Mylienei, A. Petraitytei ir A. 
Rzevuckienei, kurios taip skaniai ir 
sočiai, prie gražiai gėlėmis išpuoštų 
stalų, visus dalyvius vaišino; mie
liems talkininkams — p. p. V. Su- 
šinskui, A. Mylei, B. Kasperavi
čiui, A. Kalvaičiui; visiems kalbėto
jams už gražius linkėjimus; p-lei R. 
Tekutytei už gražaus adreso menišką 
apipavidalinimą; vakaro praenšėjui 
p. P. Rudinskui ir visiems svečiams 
už gausų atsilankymą ir gražią dova
ną. Taip pat dėkoju giminėms, už as
meninę ir man taip naudingą dovaną.

Nuoširdžiausias ačiū visiems, vi
siems, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prie šio puikaus parengimo prisi
dėjo. Patyrėme tikrai daug meilės, ir 
Jūsų parodytas nuoširdumas nieka
dos mano nebus pamirštas.

A. Vazaliriskas

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

Jaunieji filatelistai. Kovo 13 
d. Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoje įvyko steigiamasis Toron
to jaunųjų lietuvių filatelistų 
būrelio susirinkimas. Atsilankė 
12 berniukų ir mergaičių. Būre
lį globoja V. Stabačinskas. Jam 
padeda Toronto Lietuvių Fila
telistų Draugijos nariai pakaito
mis. Per pirmą susirinkimą 
kiekvienas dalyvis buvo apdova
notas voku, kuriame rado 50 
naudotų JAV pašto ženklų. Nu
matoma ir ateityje kuo nors ap
dovanoti. JAV-se yra mecenatas, 
kuris nori mūsų jaunimo būre
liui padėti. Kiekvienam nariui, 
kuris reguliariai lankys susirin
kimus, bent 3 iš eilės, duos do
vanų Lietuvos oro pašto ženk
lų seriją (Scott No C8-C14). Per 
antrą susirinkimą, kuriame da
lyvavo 14 berniukų ir mergai
čių, buvo sudaryta būrelio val
dyba, į kurią įeina: pirm. To
mas Prakapas, sekr. Gintas Stir- 
bys ir ižd. Alvydas Saplys.

Kas dar neįsijungė į jaunųjų 
filatelistų eiles, bet domisi paš
to ženklais ir juos renka, da
bar, dar prieš vasaros atostogas, 
galėtų įsirašyti į šį būrelį. Se
kantis susirinkimas įvyks toje 
pačioje vietoje gegužės 8 d. po 
11 v. pamaldų.


