
Ateiti kuriant
Mūsų tauta kažkodėl vis daugiau žiūri Į praeiti, mažiau Į ateiti. 

Ją, matyt, traukia didinga praeitis, kurioje lietuvis gali plačiau 
ir laisviau atsikvėpti, pasijusti reikšmingu europiečiu. Taip daryti 
skatina ir vargana dabartis, kurioje lietuvis jaučiasi grįžęs į su
modernintą baudžiavą. Tokiose sąlygose žvilgsnis savaimingai 
jieško prošvaisčių, kuriose galėtų nušvisti ir vargana dabartis. 
Kai slegia nelaisvė, žmogus dairosi ten, kur gali pagauti bent 
mažą laisvės spindulėlį. Tai natūralus procesas, kurį išgyvena da
bar lietuvių tauta, esanti ne tiktai Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Nors išeivija turi pakankamai laisvės, tačiau savo aspiracijoms 
atramų jieško ypač praeityje. Negana to, ji yra susirūpinusi savo 
pėdsakų palikimu, savo testamentais, archyvais, kuriuose galėtų 
palikti dokumentus, liudijančius atliktus darbus. Taigi, abiejose 
Atlanto pusėse jaučiamas stipresnis tautos žvilgsnis praeitin, ne
gu ateitin. Galėtume sakyti, kad tokia laikysena yra aušrinės 
Lietuvos tęsinys. Juk atgimstančios Lietuvos stiprybė ėjo tik iš 
praeities, iš sudidvyrintos istorijos. Nors po to labai daug kas pasi
keitė, bet vidinė mūsų laikysena netoli tenuėjo nuo romantiš
kosios.

★ ★ ★
Nors toks žvelgimas praeitin yra būtinas, tačiau nepakanka

mas. Tauta, kuri žiūri tiktai praeitin, žengia užmerktomis akimis 
ateitin,. Praeitimi reikia gyventi, bet joje nepaskęsti, ja galima ža
vėtis, bet negalima užmiršti dabarties, vedančios ateitin. Praeitis 
turi įkvėpti ateities darbams. Dėlto mūsų žvilgsniai turi daugiau 
krypti ateitin, matyti pavojus ir pasiruošti juos sutikti. Ir tuo mo
mentu, kai išdrįstame atverti akis į ateitį, pajuntame likiminį klau
simą: ar lietuvių tauta, gyvendama svetimųjų vandenyne, pa
jėgs išlikti? Tai klausimas, kuris turėtų rūpėti visiems tautos 
nariams. Kai visi jaus likiminę atsakomybę, gyvens taip, kad 
tauta stiprėtų, o ne silpnėtų. Tai sakant prisimena elementari, 
bet gal primiršta tiesa, kad visuose pavojingiausiuose tautos gyve
nimo etapuose pagrindinis išlikimo židinys buvo šeima. Ji sugebėjo 
išsaugoti lietuviškąją ugnį net ir sunkiausiais laikais, kai ne tik 
nebuvo jokių kitų pagalbinių veiksnių, bet dargi tie veiksniai 

\ /rusų mokykla, valdžios institucijos) veikė prieš lietuviškos šeimos 
interesus. Iki šiol dar niekas neišrado stipresnės atramos, kaip 

/ savoji šeima. Ir šiandieną jai tenka likiminė atsakomybė, kai visa 
tįiuta turi kovoti už savo egzistenciją. Ją puola įvairūs kiti veiks- 
riiai, užsimoję giltinės dalgiu bet n+simp^ ',n 1-v.r-nr
yra tapusios mažomis tvirtovėmis.

NAFTOS IŠTEKLIUS PASAULYJE TURĖJO PAPILDYTI JŪRŲ DUGNO 
gręžiniai, ypač šiaurės jūroje, kur buvo aptikti palyginti gausūs 
jos šaltiniai. Balandžio 22 d. Norvegijai priklausančioje Ekofisko 
srityje Bravo platformos šaltinis išmušė gręžinio vamzdžio vož
tuvus. Per septynias paras ir dvylika su puse valandų apie 7 mi
lijonus galonų išsiveržusios naftos užnuodijo 2.100 kv. mylių 
Šiaurės jūros plotą, esantį maždaug pusiaukelyje tarp Norvegijos 
ir Britanijos Naftos veržimąsi tik penktuoju bandymu sustabdė 
tokių nelaimių specialistas Red Adairas su savo pagalbininkais 
A. Hansenu ir R. Hattebergu, amerikiečiai iš Texas valstijos. Nors 
išsiveržusi nafta nepasiekė nė vienos valstybės pakrančių, jūros

★ ★ ★

Dėlto visų mūsų akys šiandieną ir krypsta į lietuviškas šeimas, 
kuriose šiaip ar taip lemiančios reikšmės atsakomybė tenka moti
nai, Nors gyvename ne matriarchato laikotarpį, tačiau šeimos 
auklėjime motinai priklauso gyvybinės reikšmės dalis. Taip buvo 
praeityje, taip yra ir dabar, nors gyvenimo sąlygos labai pasikeitė, 
šeimos struktūra ir tradicijos taip pat, tačiau motinos pakeisti nie
kas neįstengia. Kaip ir senovės močiutė sengalvėlė, taip ir moder
nioji motina yra pagrindinė vaiko formuotoja, įkvėpėja ir vadovė. 
Ji turi daug problemų, bet visas išsprendžia motiniška širdimi. 
Didžioji betgi problema yra ta, kad modernioji moteris, kaip ir 
modernusis vyras, pradeda bėgti nuo šeimos, nuo gyvybinės atsa
komybės. Modernioji gyvenimo srovė neša juos tolyn nuo šeimos, 
arčiau linksmybės krantų. Ji lengvai pasiduoda šiai srovei, nes 
taip daug lengviau. Šeimos gyvenimas reikalauja aukos, o plau
kimas linksmybės srovėje juk savaime vyksta. Modernioji lietuvė 
moteris neturėtų užmiršti, kad linksmas gyvenimas yra lengvas, 
bet neprasmingas, absurdiškas, vedantis į išsigimimą, tuo tarpu 
aukos gyvenimas nors yra sunkus, bet prasmingas, nes kuria 
tautos ateitį. Šia prasme motina yra tautos ateities kūrėja. Ji ken
čia, kaip ir visi kūrėjai, bet tuo būdu palieka atžalas, kurios pra
žysta ateitimi. Pr. G.

Radikalus Įstatymas
Premjero R. Levesque vy

riausybė pateikė Kvebeko 
parlamentui oficialios kalbos 
įstatymą, pavadintą prancūzų 
kalbos charta. Projekto metme
nys jau anksčiau buvo paskelbti 
“Baltojoje knygoje” ir susilau
kė plačių komentarų spaudoje. 
Naujasis įstatymas oficialia kal
ba pripažįsta tik prancūzų kalbą 
visose valdinėse įstaigose, teis
muose, įmonėse, fabrikuose. 
Įstatymui įgyvendinti bus 
įsteigta Prancūzų Kalbos Vady
ba. “Baltojoje knygoje” buvo 
kalbama apie šios kalbos įvedi
mą į darbovietes, turinčias dau
giau kaip 50 tarnautojų ar dar
bininkų, o įstatymo projektas 
yra įtraukęs ir mažesnes darbo
vietes. Visi gatvių, kelių pavadi
nimai bei ženklai bus tik pran
cūziški. Firmos taip pat turės 
naudotis prancūziškais savo pa
vadinimais. Miestų savivaldy
bėms ir švietimo vadyboms, ap
tarnaujančioms angliškai kal
bančius kvebekiečius, oficialių 
dokumentų pervedimas į pran
cūzų kalbą atidedamas iki 1983 
m. Angliškas mokyklas ateityje 
bus leidižama lankyti tik tiems 
vaikams, kurių bent vienas tėvų 
yra lankęs pradinę anglų mo
kyklą Kvebeke. Dabartiniams 
mokiniams paliekama teisė mo
kytis angliškose mokyklose, jei
gu jie jau yra jų mokiniai, turi 
jose besimokančių brolių ar se
serų arba jų tėvai yra lankę 

angliškas mokyklas nors ir už 
Kvebeko ribų. Ateityje visi 
imigrantai, net ir angliškai kal
bantys, savo vaikus turės siųsti 
į prancūziškas mokyklas. Be to, 
baigiantieji angliškas gimnazi
jas turės išlaikyti prancūzų kal
bos egzaminus. Priešingu atve
ju jiems nebus duodamas bran
dos atestatas.

Naujojo Įstatymo paragrafai, 
oficialia provincinio parlamen
to ir teismų kalba pripažįstantys 
prancūzų kalbą, anglų nuomo
ne, prieštarauja Kanados konsti
tucija laikomam Britų Š. Ame
rikos aktui. Jame šioms institu
cijoms buvo numatytos dvi ofi
cialios kalbos — prancūzų ir 
anglų. Nėra jokios abejonės, 
kad įstatymas bus patvirtintas, 
nes provinciniam Kvebeko par
lamente separatistinė Kvebeko 
partija turi 71 narį. Opoziciją 
sudaro 28 liberalai, 11 Tautinės 
Unijos narių ir 2 nepriklausomi 
atstovai. Perskaičius įstatymo 
projektą pirmą kartą, už jį bu
vo pasisakyta 72:21 balsų santy
kiu. Prieš balsavo liberalai, o 
Tautinės Unijos nariai atėjo tal
kon Kvebeko partijai. Įstatymas 
dabar svarstomas parlamentinia
me komitete.

Federacinio Kanados korpora
cijų reikalų departamento duo
menimis, iš Kvebeko savo cent
rines būstines jau iškėlė 91 
bendrovė. Su jų išsikėlimu bu
vo sustabdytos ir naujos inves-

Lenkų poetas apie lietuvius
Į pateiktus klausimus atsako Berkeley universiteto profesorius poetas Czeslaw Milosz

Poeto profesoriaus Czeslavvo 
MilOszo buvimo metu Toronte po 
paskaitos turėjau progą su juo 
trumpai pasikalbėti ir įteikti 
raštu keletą klausimų, liečian
čių lenkų - lietuvių santykius. 
Neseniai gavau iš jo oro paštu 
atsakymus į jam pateiktus klau
simus lenkų kalba. Čia pateikiu 
jų vertimą.

— Kaip v e r t i n a te lietuvių 
bendruomenės veiklą išeivijoje?

— Permažai turiu duomenų, 
kad galėčiau padaryti teisingą 
sprendimą apie lietuvių bend
ruomenės veiklą , išeivijoje. 
Bendra pastaba gali būti tokia: 
gyvieji dažnai dėl įvairių prie
žasčių klysta, neįvertindami lai
ko ir padėties. Tik prabėgęs lai
kas leidžia objektyviau spręsti 
apie bendruomenės ar asmenų 
veiklą. Kiekviena emigracija, 
kaip ir lietuvių, yra sukiršinta, 
linkusi neįvertinti savo darbu 
pasiektų rezultatų. Galiu klysti, 
tačiau man atrodo, kad kaip 
bendruomenė lietuvių išeivija 
yra geriau susiorganizavusi, ne
gu lenkų.

— Kokio bendradarbiavimo 
reikėtų — politinio ar kultūri
nio?

— Politinis bendradarbiavi
mas turi remtis ne tik lietuvių - 
lenkų, bet ir visų Europos pa
vergtų tautų solidarumu, sie
kiant savo tikslų. Toje srityje 
etninės grupės turi viena kitą 
remti.

Kultūrinis tačiau bendradar
biavimas yra galimas ir pagei
dautinas tarp tų pačių profesijų 
— rašytojų, istorikų, meninin
kų. Kitokiu atveju veikla pri
vestų prie bespalvių akademijų 
ir tuščių prakalbų. Tai būtų vi
siškai bergždžias dalykas.

— Ar sutinkate su lenkų Lon
dono vyriausybės politika, lie
čiančia rytų žemes, ypač Vil
niaus kraštą?

— Lenkų Londono egzilinės 
vyriausybės ,nusistatymo Vil
niaus klausimu nežinau.

— Kaip, Jūsų nuomone, turė
tų būti ateityje išspręstas Vil
niaus klausimas?

— Manau, kad mano pusbro- 

tacijos šioje provincijoje. Par
lamentui pateiktas oficialios 
kalbos įstatymas tokioms būsti
nėms numato išimčių, bet jų nė- 

(Nukelta i 8-tą psl.) 

lio Oskaro Miloszo pažiūra po I 
D. karo buvo teisinga. Jis tarp
tautiniame forume reikalavo 
Lietuvai laisvės ir Vilniaus pri-

Poctas prof. CZESLAW MILOSZ 
Toronte paskaitos metu

pažinimo Lietuvai. (Oskaras Mi- 
losz-Milašius buvo lietuvių dele
gacijos narys taikos konferenci
joje Versalyje. S. V.).

Taip pat manau, kad laikyse
na mažos Vilniaus vietos gyven
tojų čiabuvių grupės, kuri veikė 
dvidešimtaisiais metais, taip pat 
buvo teisinga. Jie norėjo, kad 
Vilniaus ir apylinkių lenkiškai 
kalbantieji gyventojai būtų pri
pažinti kaip speciali lietuvių ka
tegorija su gimtąja lenkų kalba. 
Norėjo, kad jiems būtų pritai
kytas Suomijos pavyzdys, tai 
yra dviejų kalbų sistema, kur 
kalbama suomiškai ir švediškai.

Tiek galiu pasakyti apie pra
eitį. Tikiu ir turiu viltį, kad Vil
nius nepasiduos rusifikacijai ir 
kad išliks sostine, o ne provinci
niu rusų imperijos miestu.

Profesorius Cz. Miloszui reiš
kiu savo ir “TŽ” skaitytojų var
du padėką už pateiktus atsaky
mus.

Stepas Varanka

JAV ambasadorius Kanadai THOMAS D. ENDERS ir dr. JONAS ŽMUI- 
DZINAS gen. Lietuvos konsulas Kanadai baltiečių vakare Otavoje, parla
mento rūmuose Nuotr. J. Kreilio

gyvūnijai buvo padaryti tikrai 
vertė susimąstyti ir Kanados 
vyriausybę, kuri netukus turi 
patvirtinti Kalgario “Dome 
Petroleum” bendrovės teises 
vykdyti naftos pajieškas Arkti
kos vandenyse — Beauforto jū
roje. Minėtoji bendrovė šalti
nių gręžiniams yra numačiusi 
S400 milijonų. Kadangi Kana
doje sparčiai mažėja turimi 
naftos ištekliai, jų pajieškos 
yra būtinos, bet jos sudaro di
lemą gamtos apsaugos min. R. 
LeBlancui. šiaurės jūrą ištiku
si nelaimė lengvai gali pasikar
toti ir Beauforto jūroje, nes 
niekas negali garantuoti, kad ir 
čia naftos šaltinio spaudimas 
neišmuš vamzdžių vožtuvų. Sa
vo rekomendacijas min. R. Le- 
Blancas netrukus turi pateikti 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybei. Atrodo, iš “Dome Petro
leum” bendrovės bus reikalau
jama sustiprintų saugumo prie
monių tokioms nelaimėms iš
vengti ar bent joms sustabdyti 
rekordiniu laiku.

STUDENTU DEMONSTRACIJOS
Kanados Estų Tarybos užsie

nio reikalų vadovas L. Leiva- 
tas “Toronto Sun” dienraštyje 
atskleidė Tartu universiteto 
studentų demonstracijų deta
les, kurias stengėsi ignoruoti 
sovietų spauda, kai jos įvyko 
1976 m. gruodžio 3-4 d.d. Kal
bėdami su užsieniečiais, sovie
tų propagandistai kaltę suvertė 
nedidelei studentų grupelei, 
negalėjusiai patekti į vakarie
tiškos “rock” muzikos koncer
tą. L. Leivato gautais duome
nimis, demonstracijos buvo 
masinės ir nieko bendro netu
rėjo su ta muzika. Remdamiesi 
Helsinkio konferencijos susita
rimais, studentai reikalavo ne
priklausomybės Estijai. De
monstracijomis jie pasisakė 
prieš Estijos rusifikaciją estų 
išvežimu į Sovietų Sąjungą ir 
rusų atvežimu Estijon, prieš 
Estijos kultūrai skirto sociolo
ginio departamento uždarymą, 
paskaitų skaitymą rusų kalba, 
akademiniams darbams įvestą 
cenzūrą, nuolatinį draudimą 
naudotis vakarietiška informa
cija. Demonstrantus išsklaidė 
iš Talino bei kitų vietovių at
vežti papildomi KGB daliniai. 
Praėjus penkiems mėnesiams, 
šimtai studentų tebėra suimti 
ir tardomi. Visi Tartu universi
teto studentai turi įteikti raš
tiškus pasiaiškinimus, nurodan
čius kur jie buvo ir ką veikė 
demonstracijų dienomis. Uni
versitetą dabar griežtai kontro
liuoja KGB pareigūnai su nau
juoju rektorium Arnoldu Koo- 
pu.

RŪPINASI TEISĖMIS
Prancūzijos Strasbourge dvi 

dienas posėdžiavo parlamenti
nis Europos Tarybos ansamb
lis, jungiantis 19-kos valstybių 
parlamentus. Pagrindiniu dar
botvarkės punktu buvo pasi
ruošimas Belgrado konferenci
jai. V. Europos parlamentarai 
nutarė, kad pagrindą Rytų-Va
karų atolydžiui turi sudaryti 
pilnas žmogaus teisių įgyvendi
nimas, kurį laužo Sovietų Są
junga ir jos satelitai. Šia proga 
prisimintinas Belgijos piliečio 
A. Pypė nuteisimas Leningra
de už atsišaukimų platinimą. 
Nuteistasis, remdamasis Hel
sinkio konferencija, protestavo 
prieš žmogaus teisių pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje. Teis
mas jam paskyrė penkerius 
metus griežto režimo stovyklo-

dideli nuostoliai, ši nelaimė pri- 
t>----------------------------------------

je. Bausmę praėjusią savaitę 
patvirtino ir apeliacinis sovietų 
teismas, nesiskaitydamas su 
Belgijos ambasados protestu 
Maskvoje. Belgijoje politinių 
atsišaukimų platinimas nėra 
laikomas nusikaltimu.

KUR DINGO URANIJUS?
Prieš devynerius metus trans- 

portlaivis su V. Vokietijos vė
liava iš Antverpeno uosto išve
žė 220 tonų uranijaus į Genu- 
vą, bet šio uosto jis nepasiekė. 
Keturių valstybių žvalgybos in
stitucijos, tyrusios šį incidentą, 
transportlaivį surado Vidurže
mio jūroje su kitos valstybės 
vėliava ir kita įgula. Uranijus 
buvo dingęs. Kyla rimtas įtari
mas, kad jis atsidūrė Izraelyje, 
1963 m. įsigijusiame atominį 
reaktorių iš Prancūzijos. Izra
elio vyriausybė neįsileidžia 
Atominės Energijos Tarptauti
nės Agentūros inspektorių Di- 
monon, kur Negevo dykumoje 
yra minėtasis reaktorius. Spė
jama, kad iš 220 tonų urani
jaus jis galės pagaminti pakan
kamai plutonijaus 30-čiai ato
minių bombų, kurios savo pajė
gumu prilygs į Nagasakį nu
mestai amerikiečių bombai. Li
gi šio laiko pagaminto plutoni
jaus turėtų užtekti jau 15-kai 
atominių bombų. Uranijaus va
gystę yra paneigusi Izraelio 
vyriausybė, tačiau šiuo įvykiu 
dabar susidomėjo JAV senato 
žvalgybos reikalų komitetas ir 
žada pravesti specialų tyrimą.

200.000 DARBU
Prancūzijos prez. V. G. d’Es- 

taingas, norėdamas atsverti so
cialistų - komunistų koalicijos 
laimėjimus savivaldybių rinki
muose, nutarė gerokai sumažin
ti bedarbių skaičių. Jų Prancū
zijoje dabar yra daugiau kaip 
milijonas. Dvylikos mėnesių 
programą nedarbui sumažinti 
paskelbė premjeras R. Barras. 
Tų 200.000 darbų programą 
daugiausia finansuos papildo
mi mokesčiai gazolinui, įvairio
mis pašalpomis nukreipiami į 
darbdavius. Naujoji programa 
taipgi padidins valstybinius 
vaikų priedus ir senatvės pen
sijas. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas jauniems darbinin
kams iki 25 metų amžiaus, ši 
programa liudija prez. V. G. d’ 
Estaingo pasiruošimą parla
mento rinkimams, iki kurių da
tos teliko vieneri metai.

NUTEISĖ TERORISTUS
V. Vokietijos teismas, posė

džiavęs 23 mėnesius specialiai 
pastatytame pastate prie Stutt- 
garto Stammheimo kalėjimo, 
nubaudė kalėjimu iki gyvos 
galvos teroristus A. Baderį, G. 
Enslinaitę ir C. Raspę už ame
rikiečių pulkininko ir keturių 
karių nužudymą Frankfurte ir 
Heidelberge 1972 m. susprog
dintomis bombomis. Vyr. tei
sėjas E. Fothas atmetė gynėjų 
argumentą, kad šie veiksmai iš 
tikrųjų tebuvo protesto de
monstracijos prieš Vietnamo 
karą. Papildomus kaltinimus 
šiai trijulei sudarė 34 žmogžu
dystės bandymai bei kriminali
nis suokalbis. Bylos užbaigos 
nesulaukė A. Baaderio bendri
ninkė Ulrikė Meinhofienė, pa
sikorusį kalėjimo kameroje 
pernai pavasarį. A. Baaderio ir 
U. Meinhofienės gauja V. Vo
kietiją terorizavo 1970-72 m., 
kol pagaliau buvo susekta ir su
imta.
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Q RELIGINIAME GYYEAIIME

Mokiausi su žydaitėmis...

* PRIES DEŠIMT METŲ (1967 
m.) balandžio mėnesį Kneippo įkur
tame vandeniu gydymo kurorte Bad 
Woerishofene, Vokietijoje, buvo 
įsteigtas V. Europos lietuvių sielo
vados centras. Jį įsteigė a.a. vysk. 
Pr. Brazys, MIC, gavęs iš Augsburgo 
vyskupo Stimpfle atskirus namus 
kun. A. Bungos vadovaujamoje St. 
Ulrich parapijoje. Vysk. Braziui ne
tikėtai mirus, 1969 m. V. Europos 
lietuvių sielovadai vadovauti buvo 
paskirtas vysk. dr. Antanas Deks- 
nys, kuris iki šiol tą misiją uoliai 
ir sėkmingai tęsia. Jo artimiausiu 
bendradarbiu yra prel. dr. P. Celie- 
šius.

Lietuvių sielovados centro dešimt
metį plačiai paminėjo Bad Woeris- 
hofeno savaitraštis “Kurzeitung”, iš
keldamas A. Deksnio kilnią asmeny
bę ir plačią veiklą. Su pasididžiavi
mu laikraštis nurodo, kad Bad Woe- 
rishofenas jau 10 metų yra lietuvių 
vyskupo sostinė. Pabrėždamas vysku
po populiarumą, jį vadina “unser 
Bischof”. (Kl. Razminas)

* ŽINIOMIS IŠ LIETUVOS, nuo 
š. m. gegužės 1 d. ten pradedamas 
vartoti reformuotas mišiolas. Pagal 
jį bus laikomos Mišios lotynų kalba, 
išskyrus skaitymus, tikinčiųjų mal
dą, Tikiu, Tėve mūsų, palaiminimą ir 
atsisveikinimą. Iki šiol Mišios buvo 
laikomos iš senojo mišiolo.

* “SCOTTISH CATHOLIC OB
SERVER” 1977. III. 11 išspausdino 
ilgą rašinį apie Nijolę Sadūnaitę, jos 
kovą už religijos laisvę, žmogaus tei
ses, jos teismą, pasmerkimą trejų 
metų kalėjimui ir trejų metų trem
čiai. Rašinio autorė yra Janice Bro
un, episkopalų kunigo žmona, baigu
si Oksfordo universitetą. Ji keliose 
vietose cituoja N. Sadūnaitės kal
bą Vilniaus teisme. Kitame minėto 
laikraščio numeryje 1977. IV. 15 ta 
pati autorė parašė straipsni apie 
Mindaugo Tomonio kankinimą ir 
mirtį. Ji cituoja “Kronikos” 20 nr., 
kurioje sakoma:

“Tcmonis buvo mūsų sąžinė. . . 
vienas iš moralinių Lietuvos milži
nų. Ilgi priespaudos metai išmokė 
mus mirti — nėra čia beprasmių 
mirčių nei savižudybių”. Autorė lin
kusi manyti, kad KGB jį sunaikinusi 
psichiatrų rankomis, kurie įšvirkštė 
jam depresinių vaistų “Moditen B.”

* MĖLYNOSIOS ARMIJOS Lietu
vių Sąjūdis gegužės 15 skelbia mal
dos bei atgailos diena už persekio
jamus tautiečius okup. Lietuvoje ir 
Sov. Sąjungoje. Vysk. V. Brizgys ta 
proga rašo: “Mūsų tautos kova ir 
likimas tėvynėje reikalauja gilaus 
tikėjimo ir bendravimo su Dievu. 
Gegužės 13-ji mums, lietuviams, lie; 
ka ypatinga diena: tą dieną yra pa
sirašytas aktas, pavedantis lietuvių 
tautą Šv. Marijos Nekalčiausios Šir
dies globai. Atžymėkime šią dieną 
ir šiais metais kokia nors auka ir 
karšta malda už savo tautą. Vieni 
kitus ir ypač jaunimą raginkime 
nuolat bendrauti maldoje su šv. 
Marija, kad visada galėtume drįsti 
jai pasakyti ir savo sielos bei visos 
mūsų tautos reikalus.

* POPIEŽIUS PAULIUS VI pra
deda atsargiai sekti prez. J. Carterio 
pavyzdžiu ir atsipalaiduoti nuo lig
šiolinės arkiv. Casarolio politikos ko
munizmo atžvilgiu. Pasak Vatikano 
šaltinių, jam gilų Įspūdį padaręs 
JAV viceprezidentas Mondale, kuris 
lankymosi metu išdėstė prez. Carte
rio būsimą laikyseną žmogaus teisių 
atžvilgiu. Po to vizito eilė vedamųjų 
šią mintį pabrėžė per Vatikano ra
diją, o dar labiau tai išryškėjo pa
skutiniu metu “L’Osservatore Roma
no” laikraštyje. Pastarasis dabar 
dažnai spausdina straipsnius, liečian
čius žmogaus teises bei jų pažeidi
mus. To seniau nebuvo. Vienu metu 
paskyrė beveik visą antrąjį puslapį 
pasisakymui prieš komunistinės Če
koslovakijos v i s didesnius suvaržy
mus tikintiesiems. Pats išsireiškimas 
“žmogaus teisės” vis dažniau pasi
girsta iš popiežiaus lūpų. Priimda
mas naująjį Irano ambasadorių ba
landžio 4 d„ popiežius net pabrėžė, 
kad tikroji taika eina ranka rankon 
su žmogaus teisėmis. Skelbdamas 
Maldos Apaštalavimo intenciją ba
landžio mėnesiui, jis priminė ypatin
gai tuos, kuriems varžoma tikėjimo 
laisvė. Kita priežastis, dėl kurios Va
tikano laikysena keičiasi komunisti
nių valdžių atžvilgiu, tai artėjanti 
Belgrado konferencija. Komunisti
nės valdžios buvo labai malonios Va
tikanui 1975 m„ prieš Helsinkio su
tarčių pasirašymą. Kai Vatikanas tas 
sutartis pasirašė, tos valdžios nebe
kreipia dėmesio į Vatikaną.

* MONS. JOSEF RATZINGERIS, 
žymus teologas, Regensburgo uni

versiteto dogmatinės teologijos pro
fesorius, paskirtas naujuoju Muen- 
chen • Freising arkivyskupu vietoj 
mirusio kard. J. Doepfnerio.

* KARD. WILIAM CONWAY, Ar
magh arkivyskupas, mirė sulaukęs 
64 m. amžiaus. Jis buvo gimęs Bel
faste, Airijoje. 1937 m. buvo įšven
tintas kunigu ir po to studijavo Šv. 
Gregoriaus universitete, Romoje. 
Trumpai pamokytojavęs Belfaste, 
1942 m. buvo pakviestas profesoriau
ti Šv. Patriko kolegijoje, Maynooth 
mieste. 1958 m. jis buvo paskirtas 
vyskupu - pagalbininku tuometiniam 
Armagh arkivyskupui kard. D’Al
ton. Po pastarojo mirties 1963 m. 
paskirtas Armagh arkivyskupu ir 
1965 m. Pauliaus VI pakeltas kardi
nolu. Jis dalyvavo visose Ii Vatika
no santarybos sesijose ir buvo Pasau
lio vyskupų sinodo pirmininku. 1972 
m. atstovavo popiežiui Indijoje, 
švenčiant šv. Tomo apaštalo kanki
nystės 1900 metų sukaktį. Nežiūrint 
ligos, 1975 m. rudenį jis dar vado
vavo airių šventkelionei į Romą, kur 
šventuoju buvo paskelbtas buvęs 
Armagh arkivyskupas Oliver Plun
kett.

* EVANGELINĖ IŠGELBĖJIMO 
MINTIS daugelio krikščionių, norin
čių būti pažangiais, pakeičiama iš
laisvinimo mintimi, rašo kard. Franz 
Koenig “L’Osservatore Romano” 
laikraštyje. Tokių asmenų manymu, 
jei K. Bendrija nori pateisinti savo 
egzistavimą, turi pati įsijungti ir 
vykdyti revoliuciją. Išgelbėjimo te
ologija turinti būti pakeista išlaisvi
nimo teologija. Tuo norima sukurti 
naują dangų ir naują žemę savomis 
jėgomis. Norima sukurti naują žmo
gų, kuris nežinos nuodėmės ir netu
rės kaltės jausmo. Tačiau pamiršta
ma, rašo kardinolas, kad nežinantis 
nuodėmės ir kaltės nežinos ir to. kas 
žmoniška — kantrybės, supratimo, 
pasigailėjimo, abejonės. Taigi, ban
doma žmogų išlaisvinti, kai jis iš 
tikro turi būti išgelbėtas. Tai bėgi
mas nuo kryžiaus. Krikščionys, bėg
dami nuo savo krikščioniškų socia
linių įsipareigojimų, paruošė dirvą 
marksizmui. Dabar, bėgdami nuo 
antgamtinio savo pašaukimo, jie ruo
šia dirvą pseudoreliginiams reiški
niams — astrologijai, parapsicholo
gijai, rytietiškoms religijoms ir pan.

* DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ KU
NIGŲ BEI TIKINČIŲJŲ buvo nužu
dyti už tikėjimą Sovietų Sąjungoje, 
teigia kard. Hoffner savo ganytojiš
kame laiške. Iš 79,767 šventovių Ru
sijoje 1914 m. buvo likę tik 7,500 
1973 m. Maskvoje veikia tik 26 orto
doksų šventovės, kurios yra rodomos 
turistams, pabrėžiant tikėjimo “lais
vę”. Iš 57 ortodoksų seminarijų li
ko tiktai 3. Iš daugelio katalikų ku
nigų seminarijų Rusijoje, Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje tik viena yra 
likusi Lietuvoje. Kardinolas siūlo 
tris būdus pagelbėti persekioja
miems broliams. Pirma, prisidėti 
prie viešosios nuomonės sudarymo —» 
krikščionių persekiojimą vadinti 
persekiojimu, neteisybę — neteisy
be. Viešoji nuomonė turi savo svo
rį bei įtaką persekiotojams. Antra, 
nepamiršti persekiojamosios Bend
rijos, kentėti su ja. Vienas slovakas 
vyskupas, praleidęs ilgus metus ko
munistų kalėjimuose, taip išsireiš
kęs kardinolui: “Kodėl mes garbi
nam pirmųjų krikščionių amžių kan
kinius, o pamirštame 20-tojo amžiaus 
kankinius?” Anot kardinolo, mes 
klaidingai persekiojamuosius vadi
name “Tylinčiąja Bendrija”. Iš tik
ro ji yra “šaukianti Bendrija” mūsų 
pagalbos. Mes esame “Tylinti Bend
rija” juos užmiršdami. Trečia, reikia 
melstis už persekiojamuosius ir už 
jų persekiotojus, kad pastarieji iš 
saulių pavirstų pauliais.

* LIUTERONŲ • KATALIKŲ 
TEOLOGINĖ KOMISIJA baigia il
gą Paskutinės vakarienės sakramen
to studiją. Posėdžiauja Paderborn 
mieste, Vokietijoje. Komisija taipogi 
jau padėjo pagrindus ateities svars
tymams — sudarė dvi pakomises. 
Viena studijuos kunigystės, o kita— 
vienybės klausimą ir būdus jai pa
siekti. Už 18 mėnesių numatoma su
šaukti visos komisijos posėdį, ku
riam bus pateikti pakomisių svarsty
mai bei siūlymai. KUN. J. STŠ.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

JANINA NARŪNE
Augau Lietuvoje tarp žydų 

tautos žmonių, kurių mano tė
vynėje buvo nemažai. Mano 
gimnazijoje^ kurią lankiau Pa
nevėžyje, nevaržomai buvo pri
imamos žydaitės, lygiai taip 
kaip ir visos kitos mergaitės. 
Caristinėje Rusijoje šitaip ne
buvo.

1908-1909 mokslo metais, bū
dama ketvirtoje klasėje, sėdė
jau viename suole su Berta Li- 
benstein — negabia, mažaūge, 
kreivom akutėm. Ji vis mane 
perspėdavo prieš rašto darbą:

— Janočka, ty podvin tetrat- 
ku v moju storonu, čtoby ja 
mogla uvidet. .. (pastūmėk są
siuvinį į mano pusę, kad ga
lėčiau pamatyti...)

Man, tada trylikametei, į gal
vą neateidavo tokia mintis ko 
nors pavydėti, ypač silpnai, 
vargšelei Bertai! Rodos, jai ir 
visą sąsiuvinį paduočiau (jeigu 
būtų galima), kad tik ji ir vėl 
negautų blogo pažymio.

Beveik pusė mūsų klasės bu
vo žydaitės, nes jų tėvai-preky- 
bininkai buvo pajėgūs sumokėti 
skirtus mokslapinigius.

Retai kurioje Europos vals
tybėje žydai turėjo tiek laisvės, 
pelningo ir net prabangingo 
tiems laikams gyvenimo, kiek 
Lietuvoje. Jie buvo laisvi, nie
kieno nevaržomi piliečiai mūsų 
tėvynėje. Žydai turėjo savo ban
kus, įvairiausias organizacijas
— religines, socialines, parti
nes, šalpos, politines, sportines, 
jaunimo auklėjimo ... Niekas 
jų nevaržydavo, nesekiodavo — 
jie veikė laisvai, kaip lygūs 
Lietuvos piliečiai.

Mūsų krašto prekyba buvo 
žydų rankose. Krautuvės, pra
dedant nuo mažųjų miestelių 
iki pat didmiesčių, urmo sandė
liai buvo jų nuosavybė: pvz. 
“Tilka” — didysis šokolado ir 
saldainių fabrikas Šančiuose, vi
nių ir geležies dirbinių didelis 
fabrikas taip pat Šančiuose, šil
ko fabrikas “Kauno audiniai”, 
didieji odos fabrikai Šiauliuo
se, Frenkelio, brolių Nurokų, 
Choronžickių; didžioji miško 
pramonė su daugybe lentpjū
vių Kaune, Nemuno pakrantė
se ir visoje Lietuvoje taip pat 
buvo žydų rankose.

Net ir pieną daug kur iš mū
sų ūkininkų supirkinėdavo žy
dai “paktoriai” ir veždavo į ar
timiausią miestą ar miestėlį 
pardavinėti. Jie supirkinėdavo 
kaimuose linus, kanapes, sėme
nis, šerius, maistą, grūdus, vi
są derlių laukuose ir soduose. 
Neturtingieji mūsų tautiečiai 
eidavo žydams už sargus, kaimo 
mergaitės už tarnaites, senes
nės moterys miesteliuose žy
dams vandenį naščiais nešioda
vo (tada dar niekur nebuvo van
dentiekių).

žydai turėjo turtingas sinago
gas, pradines ir augštesnes mo
kyklas. Jų mokytojai žydai bu
vo Lietuvos valdžios apmokami. 
Taip pat vokiečių ir lenkų gim
nazijų mokytojams algas mokė
davo demokratinė Lietuvos val
džia. Nepriklausomoje Lietuvo
je visos mažumos buvo remia
mos. Pagaliau žydai turėjo tei
sę supirkinėti žemę miestuose
— sklypus, kaimuose — dva- 
rus-ūkius.

Mūsų universitetuose jauni 
žydai galėjo studijuoti kiek tik
tai norėjo ir ką norėjo. Pvz. ne
visi lietuviai galėjo pakliūti į 
medicinos fakultetą, o žydai ga
lėjo. Kaikurie žydai studijavo 
net agronomijos mokslus, ver
žėsi į Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademiją.
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Pažinojau labai simpatingą 
jauną agronomą Zalman Giršo- 
vičių, gimusį Kaune. Jis puikiai 
buvo išmokęs lietuvių kalbą, ra
šė be gramatiškų klaidų, taisė 
korektūras ž. ūkio vadovėlių ir 
laikraščio “Žemės Ūkis” neblo
giau už mane. Tai buvo žemės 
ūkio ministerijoje (Kęstučio g- 
vė 15), kur mudu tada dirbome 
tos ministerijos švietimo sky
riuje. Skyriaus vedėju tada bu
vo agr. Jonas Paltarokas.

Agronomas Z. Giršovičius bu
vo malonaus būdo žmogus, pa
sakojo daug sąmojingų žydiš
kų anekdotų. Jis buvo paskirtas 
į Gruzdžių ž. ūkio mokyklą 
(Šiaulių apskr.). Paskyrimą mie
lai priėmė, nes ten buvo geres
nės sąlygos, be to, miela kaimy
nystė mokyklos vedėjo Jokū- 
bausko ir jo inteligentiškos šei
mos. Ten Z. Giršovičius išbuvo 
2 ar 3 metus, iki jį vokiečiai 
paėmė į getą.

Savo vietą žemės ūkio minis
terijoje Giršovičius užleido savo 
draugui, taip pat žydų tautos 

agronomui, kurį Jonas Paltaro
kas priėmė ir direktorius agr. 
Apolinaras Vienožinskis patvir
tino. To naujo žydo agronomo 
pavardės nebeprisimenu, nes 
netrukus (1940 m. birželio mėn.) 
į Kauno miestą įriedėjo bolše
vikų tankai, ir Kaunas liko lyg 
apmiręs iš nuostabos ir nepasi
ruošimo . .. Mes, moterys, apsi- 
vilkome juodais gedulingais dra
bužiais, o žydai su raudonomis 
vėliavėlėmis, žydaitės — su. 
raudonom skepetom ant galvų 
šūkavo džiaugsmingus sveikini
mus įeinantiem bolševikam.

Iš Kauno kalėjimo tuojau bu
vo išleisti komunistai ir komu
nistų partijos veikėjai, kuriuos 
žydai sutiko su gėlėmis ran
kose. «.»>

Dar prieš tai mudu su vyru 
(inž. Narutavičium) gyvenome 
turtingo žydo Chodoso namuo
se, Laisvės alėjoje, netoli Vy
tauto kalno. Jo duktė Chodosai- 
tė buvo komunistų partijos na
rė ir aktyvi veikėja, tad ir tė
vas, bolševikams atėjus, pakėlė 
galvą, sakydamas: “Nu, dabar 
nebe jūsų gadynė ...” Tuoj pra
sidėjo mitingai didžiojoje Žalio
jo kalno aikštėje su arogantiš
kais šauksmais: — Doloj bur- 
žujev! Smert buržujem! Da 
zdrastvujet rabočij narod! (Ša
lin buržujus! Mirtis buržujams! 
Lai gyvuoja darbo žmonės!).

Raudonos vėliavos plevėsavo 
gatvėse. Prasidėjo suėmimai. . . 
Užteko žydui tik pirštu parody
ti, ir niekuo nekaltas žmogus 
buvo suimtas. Užteko pasakyti 
“jis buvo nusistatęs prieš žy
dus”, ir to buvo gana, kad įra
šytu i sąrašus išvežti į Sibirą 
kančiai ir mirčiai. Įskųsdavo ir 
net tuos, kurie buvo žydų drau
gai (pvz. ministerio Jurgio Sa
vickio atvejis), žydai ėjo drau
ge su NKVD ne tik sąrašus su- 
darinėdami, bet ir patys tardė, 
žiauriai kankino lietuvius ...

Kodėl žydai taip staigiai pa
sikeitė ir pasidarė baisiai žiau
rūs? Ar dėlto, kad pergerai ne
priklausomoje Lietuvoje gyve
no?

Atsakymas aiškus: žydai ėjo 
drauge su bolševikais, jiems pa

A+A
Petronėlei Sarpalienei

mirus Amerikoje, dukterims — LIONEI, BIRUTEI, 
GENOVAITEI, sūnui VLADUI, jų šeimoms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų ir 

kartu liūdime —

St. Liaudinskas J. B. Lukšiai
Tillsonburg, Ont.

Padėka
1977 m. kovo 11d. mirė a.a. miškininkas 

Stasys Senferas.
Palaidotas kovo 14 d. Mississaugoje Šv. Jono 

lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame: Tėvams pranciškonams, 

ypač Tėvui Bernardinui Grausliui, OFM, už maldas lai
dotuvių koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą 
į kapines; kun. klebonui P. Ažubaliui už šv. Mišias, sol. 
V. Verikaičiui už giesmes pamaldų metu. Gili padėka 
karsto nešėjams.

Nuoširdus ačiū artimiesiems ir pažįstamiems už 
gausų lankymą velionies ligoninėje ir laidotuvių na
muose, už aukas šv. Mišioms, už aukas Kanados Lie
tuvių Fondui velionies atminimui pagerbti, už gėles, as
meniškai ir raštu pareikštas užuojautas, palydėjimą į 
kapines.

Dėkingi esame p.p. M. Ramanauskui ir St. Pa- 
siūnui už tartus žodžius laidotuvių metu.

Visų nuoširdumas teikė mums daug paguodos gi
laus skausmo valandoje.

Teatlygina Jums visiems Augščiausias.
Nuliūdę: žmona Marija ir sūnus Stasys su šeima

A+A
REGINAI HILLENBRAND

netikėtai iškeliavus amžinybėn, dukrų DALIĄ, 
vyra JONĄ, tėvelius ANGELĘ ir ALFONSĄ 
ŠMIGELSKIUS, seserį LORETĄ, seserėčių 
RAMONĄ ir svainį PETRĄ MURAUSKUS bei 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu lūdime —

J. ir J. Šarūnai J. ir M. Dambrauskai
V. ir P. Melnykai

■ ' ............................ , , ,

A+A
Reginai Hillenbrand

mirus, seseriai LORETAI MURAUSKIENEI su šei- 
ir artimiesiems šia gilaus liūdesio valandų reiš
kiame nuoširdžių užuojautų —

"Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tuntų 
tėvų komitetas

APSTATYMAS

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

PILNAS
NAMU

Nemokamas pristatymas 
i namus.

Tel. 537-1442
Tel. 699-4444

137 RONCESVALLES Avė.
2448 DANFORTH Ave.

Vakoruosč 
Rytuose

* Elektros reikmenys
* Telcvizi jos aparato:
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai
* Valgomų kambarių 

a'pstatymos ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

A+A 
Pranui Gudinskui

mirus, jo dukrai RŪTAI, sūnui ARVYDUI, žmonai 

ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 

gilių užuojautų —

"GYV AT ARAS"

taikavo, visokeriopai rėmė, ži
noma, lietuvių sąskaiton. Jiems 
nerūpėjo lietuvių likimas. Jų 
nejaudino lietuvių ašaros, šauks
mai dūstančių žmonių užkal
tuose vagonuose “duokite van
dens!” Daugelis ir iki Sibiro 
neatvažiavo: pakeliui mirė. Taip 
buvo baisios dienos Kaune, tra
giško birželio dienos . . .

Ir provincijoje buvo tas pats... 
Visa Lietuva skendo ašarose, 
nematytame sielvarte.

Ukmergėje, prie pat miesto, 
gabus lietuvis Deveikis (jau mi
ręs) buvo užtvenkęs šventosios 
upę ir prie užtvankos pastatęs 
malūną. Jam labai gerai sekėsi. 
Rusams-bolševikams atėjus į 
Ukmergę, žydai apsupo malūną, 
uždarė Deveikių šeimą malūno 
patalpose ir ėmė Deveiki spar
dyti, mušti. Sūnūs suspėjo iš
bėgti į Vokietiją. Deveikis-tėvas 
buvo žydų sumuštas ir žiauriau
siu būdu mirtinai nukankin
tas.

Dabar žydai jieško lietuvių 
“karo nusikaltėlių”, bet ar ne 
žydai buvo pirmieji karo nusi
kaltėliai? Juk jie pražudė tūks
tančius niekuo nenusikaltusių 
lietuvių, išdavė juos bolševi
kams išvežti į Sibirą kančioms 
ir mirčiai.

Galbūt nei aš, nei kiti lietu
viai niekada nebūtų kėlę to 
skaudaus klausimo, tų didelių 
skriaudų, padarytų mūsų tautai 
1940-41 metais, bolševikams 
okupavus Lietuvą, jeigu žydai 
nebūtų pradėję viešai per spau
dą pulti lietuvių tautos.

Praėjus 31-riem metam nuo 
II D. karo pabaigos, žydai jieš
ko karo nusikaltėlių, remdamie
si sovietų “liudininkais”, nes 
daugelis tikrų liudininkų jau 
išmirė. Juk niekas negali pasi
tikėti sovietiniais liudininkais, 
juoba JAV teismai. Visiems yra 
žinoma, kad Sov. Sąjungos aky
se visi Baltijos valstybių išei
viai yra “karo nusikaltėliai”, 
nes priešinasi sovietinei oku
pacijai. Su tokiais “liudinin
kais” galima būtų įrodyti, kad 
ir JAV prezidentas yra “nusi
kaltėlis”.

A+A
kun. dr. Jonui Patašiui,

Šakių "Žiburio" gimnazijos laikų klasės draugui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį ANTANĄ su 
šeima, visus artimuosius Kanadoje ir Lietuvoje —

T. Sodaitytė-Bačėnienė ir vyras Vladas

Nelauktai išėjus į amžinybę
a.a. Reginai Šmigelskytei- 

Hillenbrand,
užjaučiame liūdesyje prislėgtus: tėvelius A. ir A. 
ŠMIGELSKIUS, vyra J. HILLENBRAND, dukrų 
DALIĄ, seserį L. MURAUSKIENĘ su šeima —

E. ir A. Bacevičiai A. ir A. Karniai
E. ir G. Bakučiai T. ir J. Kavaliauskai
Prel. J. Balkūnas V. ir K. Kleiva
Kun. T. Degutis O. ir J. Petrikai
Kun. J. Gasiūnas A. ir V. Valiai
M. ir J. Juodžiai A. ir E. Varekojai

A+A
REGINAI HILLENBRAND

taip staigiai ir netikėtai mirus, skausmo ir šird
gėlos prislėgtus tėvus A. ir A. ŠMIGELSKIUS, 
jos vyra JONĄ, dukrelę DALYTĘ, seserį LORETĄ 
MURAUSKIENĘ su šeima ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Teresė ir Vladas Bačėnai

A+A
REGINAI HILLENBRAND

mirus, jos tėvelius A. ir A. ŠMIGELSKIUS, vyrų 

JONĄ, dukrų DALIĄ ir seserį LORETĄ MURAUS

KIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame —

E. L. Vaštokai B. V. Keruliai
M. Girčienė

A+A
Reginai Šmigelskytei-Hillenbrand 

staigiai mirus, jos tėvelius ANGELĘ ir ALFONSĄ 
ŠMIGELSKIUS, vyrų JANEKĄ su dukra DALIA, 
LORETĄ ir PETRĄ MURAUSKUS bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime — Justas ir Elena Dirginčiai

Vincas ir Olga Mamaičiai

A+A
Reginai Hillenbrand

staigiai ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, jos vy
rui JAN, dukrai DALIAI, tėvams p.p. ŠMIGELS- 
KIAMS, seseriai LORETAI MURAUSKIENEI bei 
jos šeimai reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —

Sofija ir Stasys Vaškiai



Kalbėjau su Lietuvos partiečiais

Tu žydėsi mūsų mintyse,..
NIJOLĖ GVERZDYTĖ

Sunku ką nors naujo pasakyti 
apie vieną iš svarbiausių žmo
nių mūsų gyvenime — tai mūsų 
mamą. Galima daugeli knygų 
parašyti ir valandas prašnekėti 
apie ją, ir vistiek kiekvienas pa
silieka prie savo nuomonės: ko
kia mama buvo ar turi būti.

Man nereikia pasakoti jums 
apie motinos meilę, nes mes visi 
pergyvenome vaikystės ir jau
nystės dienas, nors manosios 
dar nevisai peržydėjo. Mes visi 
prisimename tą mūsų mamą — 
jos šypseną, jos glamonėjimą, 
jos nuovargį nuo sunkaus namų 
darbo, bet ir taip pat jos grasi
nimus ir barimus, kai neklausy
davome jos arba pareigų neat- 
likdavome.

Užsimerkime visi. Prisiminki
me mamos vaizdą mintyse, iš
girskime jos balsą, atsiminkime 
jos rūpesčius, jos ašaras, prasė
dėtas nemigo naktis mums ser
gant. Ar mes atpažintumėm jos 
žingsnius, kurių aidas teikdavo 
daug ramybės ir saugumo mums 
mažiems.

Motina yra speciali vaiko auk
lėtoja: ne tik moko vaiką elgtis, 
bet ir laiko ji drausmėj. Ji daž
nai laikoma atsakinga už vaiko 
elgesį. Pavyzdžiui, jeigu vaikas 
negerbia kitų suaugusių, tai ką 
visi kaltina? Motiną! Kiti sako: 
“Ji nemoka auginti, drausmės 
palaikyti, n e i š m okė mandagu
mo. Dažniausiai yra daug leng
viau kaltinti motiną, negu pagal
voti, kad pats vaikas yra indivi
das ir nevisada priima motinos 
mokymą. Motina yra svarbi dva
siniame vaiko pasaulyje. Jei 
vaikas nusiminęs, motina drąsi
na, jei vaikas bijo ką nors pra
dėti naujo, motina paskatina. 
Tuo būdu motina įkvėpia jam 
drąsos eiti mokslus, sudaryti 
draugystes ir pradėti asmeninį 
gyvenimą. Jei vaikui kas nesi
seka, motina apgailestauja su 
vaiku tą nelaimę, bet tuojau ra
gina jį nenusiminti ir nepasi
duoti. Jei ne mūsų mamos, ar 
mes būtume tokie žmonės šian
dien, kokie mes esame? Ar ne 
mūsų siekimai kyla iš mūsų ma
mų svajų? Mes dažniausiai sie
kiame mokslo, kad patenkintu- 
mėm mamas. Tik vėliau, kai 
pradedam bręsti, pastebime, 
kad mes dirbam sau, o ne jai. 
Jos raginimas dažnai įdiegia 
mums ateities ambicijas ir gy
venimo tikslus.

Motina taip pat pirmoji įkvė
pia religiją vaikui. Kai vaikas 
jau šneka, ji pradeda mokyti 
poterių, kuriuos kalba kartu kas 
vakarą. Ji pasakoja apie Dievo 
gerumą, prižiūri, kad vaikas ei
tų į pamaldas kas sekmadienį ir 
vykdytų Dievo įsakymus. Net ir 
dabar, man Londone gyvenant, 
mama paskambina kas sekma
dienį ir pirmas jos klausimas: 
“Nijole, ar jau buvai Mišiose?” 
Kas mokoma mokyklose, moti
na bando praktiškai įvykdyti 
namuose. Jei nėra mamos prie
žiūros namuose, tai nereikia ste
bėtis, kad vaikas lieka silpnas 
savo tikėjime.

« « *
Didelė pareiga motinos yra 

būti lietuvių kalbos mokytoja. Ji 
kalba lietuviškai į vaiką nuo kū
dikystės ir jį pripratina girdėti 
lietuviškus garsus. Jo pirmoji 
kalba yra lietuvių. Jis išlaiko ją, 
jeigu namuose yra kalbama lie
tuviškai. Aš gerai atsimenu, kai 
buvau jaunutė ir pradėdavau 
angliškai “vapalioti”, mama vis 
bardavo, reikalaudavo, kad visa
da su broliais kalbėčiau lietuviš
kai. Kaikada net grasindavo dir

žu mums visiems. Nenorom lan
kydavome lietuvišką mokyklą 
kas šeštadienį. Kas gali norėti 
šeštadienį eiti į mokyklą, kai 
televizijoj rytą rodo “mikimau- 
zus”. Taip pat ji turėjo versti 
mus kas vakarą atlikti lietuvių 
kalbos pamokas. Mes skųsdavo- 
mės, kad turime ką nors svar
besnio daryti, bet mama geriau 
žinojo. Dabar, žiūrėdama atgal 
į tas dienas, gailiuosi, kad stro
piau nesimokiau. Kai paaugi, 
tikrai pamatai, kokia svarbi yra 
ta lietuvių kalba. Ir kaip dėkin
ga esu savo mamai, kad ji pri
žiūrėjo mano lietuvių kalbos 
vartojimą. Net ir dabar, kai pri
einu prie jos ir vieną, kitą žodį 
įmaišau angliškai, ji tuojau sa
ko: “Nijole, nesuprantu ką sa
kai — pakartok lietuviškai”.

Per lietuvių kalbą mama per
duoda tėvynės meilę vaikui. 
Vaikas ar jaunuolis, galėdamas 
susikalbėti 1 i e t u v i š kai, gali 
lengviau dalyvauti jaunimo or
ganizacijose. Tos organizacijos 
ugdo patriotizmą ir sustiprina 
tėvynės meilę vaiko sieloje. Tik 
pasižiūrėkim aplink save, ypač 
didesniuose miestuose, kur yra 
daug jaunimo. Tie, kurie pri
klauso prie lietuviškų organiza
cijų, dažniausiai kalba gerai lie
tuviškai ir turi stiprią tėvynės 
meilę. Jei mama dalyvauja or
ganizacijose ir lanko lietuvių 
susibūrimus, stovi kaip pavyz
dys savo vaikui. Namuose ji kal
ba ir aiškina apie Lietuvą, kokia 
ji buvo nepriklausomybės lai
kais ir kaip jos žmonės dabar 
kenčia. Svarbiausia, kad motina 
remia vaiko dalyvavimą lietu
viškose organizacijose, leidžia 
jam važiuoti į jaunimo stovyk
las ir dalyvauti įvairiuose lietu
vių renginiuose.

Kai vaikas paauga, pradeda 
mokytis gimnazijoje, motinos 
vaidmuo keičiasi. Ji pasidaro 
savo vaiko psichologe. Kaip vi
si žinome, tėvams labai sunku 
suprasti šių dienų paauglius. To
ji motina, kuri visą laiką buvo 
arti prie vaiko, dabar turi susi
gyventi su mintim, kad tas vai
kas tuoj paliks namus, šis lai
kotarpis yra sunkus. Motina 
jaučiasi, kad ji pasiliko viena, 
kad jo nematys kasdien ir t. t. 
O vaikas jaučiasi jau suaugęs, ir 
ką motina mokė anksčiau, ban
do viską atstumti. Dabar mama 
pasidaro “old fashioned”. Atro
do, kad jos galvosena iš vidur
amžių laikotarpio. Vaikas sako, 
kad laikai pasikeitė, kad šių die
nų jaunimas nėra toks, koks Lie
tuvoje buvo ir t. t. Šeimos pa
pročiai atstumiami, ir motina 
suima savo galvą ir klausia sa
ve, kur suklydo. Ji pradeda su
prasti tą bręstantį vaiką ir atsi
mena savo jaunystės dienas. Ji 

Mažieji draugai Toronto Lietuvių Vaikų Namų darželyje, kuriam vadovauja 
N. Pradėtosios Marijos vienuolijos seserys Nuotr. V. Matulaičio

turi mokėti elgtis su juo ir su
prasti kokios mintys eina per jo 
galvą. Jaunuoliui tai yra svarbi 
jo gyvenimo krizė. Motina, su
prasdama jį, pagelbsti jam per
eiti šį laikotarpį. Ji pasidaro 
draugė savo vaikui. Tada juodu 
gali kalbėti kaip suaugę žmo
nės, suprantą vienas kitą. Vai
kas ateina pas motiną klausti 
patarimo, nes jo patyrimas gy
venime mažas, o jos — didelis. 
Ji nebetvarko jo gyvenimo, bet 
tik pataria kas geriau. Jie dali
nasi mintimis ir tariasi apie jo 
svarbesnius gyvenimo žingsnius. 
Mums, jaunimui, atrodo, kad 
jūs, mamos, bandote kištis į 
mūsų, taip sakant, gyvenimą, 
privačius reikalus. Mes supran
tam, kad mes esam jūsų rūpes
čių pasaulyje, tačiau vieną kar
tą mes jūsų namus paliksim. Jūs 
pasiliksit vienos be vaikų. Turi
te apsiprasti su padėtimi — visą 
gyvenimą vaikais rūpintis ne
pajėgsite, nes ir paukščiai užau
gę palieka savo lizdus. Tada ir 
jūs turite pradėti rūpintis savo 
ateitimi — artėjančia senatve. 
Galbūt daug kas iš jūsų tikitės 
sulaukti savo vaikaičių ar pama
tyti pavergtą tėvynę, kurioje jū
sų mamų galvos ilsisi.. . Mes, 
jaunimas, jūsų vaikai, esame 
paskirti įvykdyti ne tik savo gy
venimo uždavinius, bet ir jūsų 
neįvykdytas svajones.

Kai mes jūsų neteksime, tada 
tik suprasime jūsų vertę savo 
gyvenime, jūsų sunkumus ir rū
pesčius. Mes tik tada matysime, 
kokia reikalinga tu esi, mama, 
kaip mums reikia Tavo meilės 
ir patarimo. Tačiau ir dabar 
bandome pareikšti savo meilę ir 
pagarbą Tau, bet sunku tai da
ryti, nes mums atrodo, kad Tu 
būsi šalia mūsų visada. Mes dė
kojame Tau, mama, už viską, ką 
Tu esi padariusi mums, ir atsi
prašome, jei kada nors įžeidėm 
Tave nieko blogo negalvodami. 
Mūsų ateitis šiame pasaulyje 
yra nežinoma, dėlto sunku ką 
nors pažadėti, nes bijome, kad 
neištesėsim. Tačiau mamos, 
mes galime pažadėti, kad ateisi
me jums į pagalbą ir bandysi
me globoti jus jūsų senatvėje.

Ši diena jums skirta. Iš tikrų
jų vienos dienos nėra gana, nes 
jūs vargote visą gyvenimą. Mes, 
jaunimas, nebeturime pakanka
mai žodžių jums už viską padė
koti. Mes norime, kad mūsų 
džiaugsmas būtų jūsų džiaugs
mas, mūsų svajonės — jūsų sva
jonės. Mes norime, kad jūs ži
notumėte, jog mūsų rankos bus 
visados pasiruošusios jums pa
dėti. Mama, Tu žydėsi mūsų 
mintyse visados! Sakau ačiū už 
viską ir siunčiu didelį bučki šios 
dienos proga.

ANICETAS LUKOŠIUS
Tik ką grįžęs tautietis iš Eu

ropos štai ką pasakojo:
Po apsilankymo ir pasimaty

mo su savo giminėmis okupuo
toje Lietuvoje, t.y. Vilniuje ir 
truputį Kaune, mūsų grupė bu
vome jau pakeliui į sekančią 
komunistinę šalį R. Europoje. 
Viename tos “didžiosios” šalies 
aerodrome dar šiek tiek lūku
riavome — baigėme pasiruošti 
tolimesniam skrydžiui. Kažku
ris iš mūsiškių pranešė matęs 
didelę grupę jaunų vyrų ir mer
ginų, labai panašių į lietuvius. 
Kitas dar pastebėjo, kad jų yra 
apie 40.

Aerodromo maišatyje staiga 
jie kažkur dingo — tikriausiai 
buvo išvesti pro kitus vartus. 
Netrukus pajudėjome ir mes, 
nes dar reikėjo praeiti pro vie
na kontrolę, prieš paliekant tą 
“žemiškojo rojaus” šalį. Kai at
siradome prie paskutiniųjų var
tų, žiūrime, kad ir ta grupė čia 
belaukianti.

Kadangi mes, turistai, visi 
buvome geroje nuotaikoje, tar
pusavy garsiai lietuviškai kal
bėjomės, tai jie atkreipė dėme
sį į mus. Mūsų užkalbinti, jie 
taipogi prašneko lietuviškai. 
Pasirodo, skrisime tuo pačiu 
lėktuvu, nes ir jie keliauja 
maždaug į tas pačias vietas, ga
vę atostogų.

Pirmiausia paklausėme, ar 
jie padės toje kelionėje mums 
dainuoti. Sutiko. Dar valandėlė 
ir mes jau viršum debesų. Ka
dangi ir mūsų buvo netaip jau 
mažai, šiame lėktuve mes ir jie 
sudarėme daugumą. Sėsdamies! 
susimaišėme ir susėdome drau
ge su jais, kad būtų lengviau 
dainuoti.

Visi jie dar pačioje jaunystė
je — 20-25 metų amžiaus. Visi 
vedę, tačiau keliauja tik po vie
ną iš šeimos.

Lėktuvui vienodai ir monoto
niškai ūžiant, užsimezga mums 
ir jiems įdomūs, nekasdieniški 
pašnekesiai. Jie sakė esą iš įvai
rių Lietuvos kampelių, vieni ki
tų nepažįsta ir tik čia pirmą 
kartą susitiko. Dirba jie su įvai
riais jaunimo rateliais, jiems 
vadovauja, mokytojauja ir pan. 
Iš valstybės jie gavo apmokamų 
atostogų, taigi ir keliauja poil- 
•sio net Į “užsienio” kurortą. 
Laikosi jie kukliai, nedrąsiai, 
galbūt neviską mums ir sako, 
tačiau jokios propagandos ar 
ko nors panašaus nė menkiau
sio šešėlio.

Mes iš karto supratome kas 
jie tokie. Vienas kitas iš mūsiš
kių visai netyčiomis pas kai- 

DISKUSINĖS MINTYS

Lituanistiniai kursai
AL. GIMANTAS

Vasarai artėjant, lietuviško
sios visuomenės pokalbių temo
se nepaskutinę vietą užima litu
anistinių kursų problematika. 
Turime galvoje abejus kursus 
— čia ir Vilniuje rengiamus. 
Pastarieji jau sukėlė nemažai 
kontroversinių minčių, kurios 
kasmet lyg ir aštrėja, žodžiu, 
nuomonių skirtumas yra gal 
net vis daugiau gilėjantis. Tuo 
nereikėtų stebėtis, nes skirtin
gas nuomones tuo pačiu klausi
mu turi net ir iš anapus atvykę 
mūsų disidentai. Tad kas galė
tų kaltinti tuos mūsiškius, ku
rie Lietuvoje nesilankė jau per 
30 metų ir kurie turi (mažumos 
ar daugumos) savą tvirtą nuo
monę.

Šioje vietoje negalima pa
miršti gal kaikam ir nereikš
mingu atrodančio fakto, būtent, 
tų kursų rengėjų Vilniuje lyg 
ir netikrumo, neryžtingumo, 
dirbtinai ar normaliai išlaiko
mo beveik iki paskutinės minu
tės. Atrodo, ir jie patys nežino 
ar nėra tikri bus ar nebus šiais 
metais tokie kursai. Leidimai, 
lėšos įuk ateina iš augščiau. Že
mutinės instancijos gali tik re
komenduoti, bet nenurodinėti.

Niekas nežino tikros padėties 
Vilniuje ir juo labiau čia. Pa- 
davusieji prašymus sėdi tyloje 
ir nežinioje, negalėdami vykdy
ti tokių ar kitokių vasaros atos
togų planų. Tai, žinoma, nenor
mali padėtis, bet tą kainą turi 
mokėti tie, kurie, nežiūrint ga
na ryškios kritikos (ir tokių tė
vai), mano, kad šešios savaitės 
gyvoje, kuriančioje, tegu ir sve
timų jėgų viešpataujamoje 
Lietuvoje turės įtakos ne tik 
geresniam lietuvių kalbos išmo
kimui, bet ir patriotiniam nusi
teikimui. Pastarojo amerikinė
je išlepintoje aplinkoje begy
vendamas mūsų jaunimas kaip 
tik stokoja.

Žinoma, būtų gryna nesąmo
nė kelti vilniškius kursus ir

kuriuos pastebėjo po atlapais 
paslėptus Lenino ženkliukus. 
Visi labai nuoširdūs, simpatiš
ki, visa kuo domisi, mūsų kal
binami mielai šneka, atsako į 
paklausimus.

Tiesa, nei jie, nei mes ne- 
išdrįsome tame lėktuve už
traukti lietuviškos dainos, kaip 
kad žadėjome, bet už tai tu
rėjome puikią, retai bepasitai
kančią progą su jais išsišnekėti, 
jiems viską apie laisvąjį pasau
lį papasakoti. Daugiausia jie do
mėjosi mūsų ekonominiu bei 
kultūriniu gyvenimu. Ir čia jie 
iš mūsų sužinojo tai, ko nė sap
ne nesapnavo.

Turėjo jie ir porą vadovų, bet 
kadangi jie buvo “vyresnio bro
lio” kilmės, silpnai dar supran
tą lietuviškai, tai ir mūsų pa
šnekesiams nekliudė, be to, jau 
buvome kito krašto padangėje.

Per tą porą valandų kelionės 
viršum debesų jie iš mūsų su
žinojo, kaip čia mes švenčiame 
savo tautos šventes, ypač Vasa
rio 16, kai net ir prie Amerikos 
Baltųjų Rūmų suplevėsuoja 
mūsų trispalvė. Jie patyrė, jog 
mes sielojamės savo tautos kan
kiniais, žinome apie Sibiro kan
kinius, žuvusius miško brolius. 
Pasakojom, kad apie juos rašo
mos knygos, kuriamos poemos, 
rengiami vaidinimai, tapomi 
paveikslai. Laisvasis pasaulis 
stebisi Sibiro lietuvaičių malda
knyge, “Lietuvos Bažnyčios 
Kronikomis”, religijos perse
kiojimu. Visur Čia skelbiami Sa- 
dūnaitės pasakyti žodžiai teis
me. Žinoma, kad Sacharovas 
Vilniuje nebuvo įleistas į savo 
draugo laisvės kovotojo teismą, 
kad Romas Kalanta yra didžiau
sias šio meto Lietuvos didvyris 
laisvuose Vakaruose, kad lais
vieji domisi S. Kudirkos, Bra
žinskų bei kitų laisvės šauklių 
žygdarbiais.

Jiems buvo didžiausia sensa
cija, kai sužinojo, kad ir Lietu
vos trispalvė, nors ir nedidelė, 
buvo nuskraidinta ir palikta 
ant mėnulio.

Gavo jie iš mūsų ir šiokių to
kių suvenyrų prisiminimui, net 
ir amerikietiškų dolerių, ku
riuos su dideliu dėkingumu pri
ėmė. Kaikurie iš mūsiškių, no
rėdami jiems padėti, net šį bei 
tą ir nupirko iš jų, mokėdami 
doleriais, žinoma, vadovams ne
matant.

Pagaliau jau kitos šalies aero
drome mūsų keliai išsiskyrė. Su 
nuoširdumu ir didele nuostaba 
jie mus atsisveikino, buvo už 
viską mums dėkingi, linkėjo 
laimingiausios kelionės.

menkinti čia rengiamus. Reikia 
suprasti, kad vieni bijosi gali
mų politinių implikacijų (tai vi
sai reali galimybė), kitus varžo 
materialinių išteklių stoka (ke
lionė ten ir atgal nėra pigi), 
treti turi kitokių asmeninių mo
tyvų.

Aplamai, tų kursų klausimu 
mūsų jaunimo ir senimo nuo
monės (su išimtimis) labai skir
tingos. Gal daugiausia jaunuo
sius piktina vyresniųjų prielai
da, kad jie bus minkšti komu
nizmo atžvilgiu, kad lengvai pa
siduos maskuotai propagandai 
ir nesunkiai įšoks į raudonųjų 
bučių.

Tiesą sakant, sunku suprasti 
kokiu pagrindu vyresnieji reiš
kia tiek daug nepasitikėjimo sa
vuoju prieaugliu? Juk, bent iki 
šiol, tik iš vyresniųjų tarpo ra
dosi svetimųjų agentų tokių or
ganizacijų raštinėse, kaip anuo
metinis Vokietijos Raud. Kry
žius, VLIKas, ELTA, ALTA. 
Atseit, faktai rodo, kad ne jau
nesniąja karta, bet, priešingai, 
viduriniąja ir vyresniąja yra 
daugiau pagrindo nepasitikėti. 
Uolūs kritikai kažkodėl tai 
stengiasi pamiršti ir ignoruoti.

Jau yra balsų, šaukiančių, esą 
vykstančius į vilniškius kursus 
reikėtų laikyti šitos pusės disi
dentais. Toks teigimas turbūt 
yra grynas neapsižiūrėjimas. 
Mat, jei visu 100% stovime už 
ir remiame sovietinius disiden
tus, remdamiesi Helsinkio dva
sia ir susitarimais, nebūtų nuo
seklu atsakyti tokios pat, bent 
moralinės, paramos ir tiems 
mūsiškiams disidentams, jei iš 
viso jie tokiais yra.

Jaunimo dialoge su politikais 
(Niujorke vasario 26-27 d. d.) 
gana efektyviai buvo reikšta 
bendroji jaunimo nuomonė 
mums visiems rūpimais klausi
mais. Visiškas nesiskaitymas su 
jų nuomone, motyvais, nepasiti
kėjimas jais tegali reikšti even
tualų jaunųjų išstūmimą iš 
bendrųjų reikalų srauto.
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ANDRIUS VAIČIŪNAS iš Ošavos, Ontario, dar jaunas mokinys, drožinėja 
įvairius lietuviškus kryžius bei koplytėles. Nuotraukoje matome jį dalyvau
jant balticčių parodoje Toronte su savo kūriniais

Gyvena Vokietijoje, dirba Lietuvai
KUN. BR. LIU B INAS

Neseniai atrodė, kad LS ma
joras Jonas K. Valiūnas dar vi
sai jaunas, o šiandien jau ir jam 
yra suėję 60 metų amžiaus. Jis 
gimė 1917 m. kovo 24 d. Samy- 
lų kaime, A. Panemunės valse., 
Kauno apskrityje. Mokęsis ke
liose gimnazijose, 1939 m. bai
gė Kauno augštesniąją techni
kos mokyklą ir įstojo į karo mo
kyklą, kurioje gavo ats. leite
nanto laipsnį. Neilgai teko dirb
ti Lietuvoje, .nes prasidėjo ka
ras. Nuo 1944 m. vasario pra
džios Jonas K. Valiūnas jau 
Austrijoje pradėjo dirbti kaip 
elektros inžinierius. Karui pa
sibaigus, atvyko į Memmingeną 
ir čia kurį laiką dirbo kaip žinių 
redaktorius “Mintyje”. Nuo 
1947 birželio mėnesio pradė
jo savo tarnybą LS daliniuose, 
kuri, laikui bėgant, tapo jo pro
fesija. Pradėjo dirbti leitenan
to laipsniu, vėliau gavo kapito
no ir majoro laipsnį. 1950 m. bu
vo iš kuopų pasitraukęs, norė
damas įsidarbinti vokiečių pra
monėje, bet, atitinkamo darbo 
negavęs, vėl už dviejų mėnesių 
grįžo į LS tarnybą, šį kartą Į 
8593 LS dalinį Kaiserslauterne. 
Nuo 1955 m. birželio 1 d. per
keltas į Schwetzingeną, kur iki 
šiai dienai vadovauja 8591 LS 
kuopai.

Lietuviškajame gyvenime jis 
reiškėsi visą laiką, bet ypač ar
timai su juo susijo nuo 1960 m., 
kai buvo išrinktas į Vokietijos 
LB tarybą,, kurioje veikia be 
pertraukos iki šios dienos. Ilgą 
laiką buvo taip pat valdyboje 
(nuo 1960 rugsėjo iki 1961 rug
sėjo ir nuo 1962 iki 1973). Val
dybai pirmininkavo 8-rius me
tus (1965 — 1973). Tarybos jis 
visą laiką išrenkamas ir jai at
stovauti Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijoje. Jau daug metų yra 
tarybos prezidiumo pirmininku, 
porą kartų yra atstovavęs Vokie
tijos LB Pasaulio LB seimuose.

Lietuviškumas karjerai nekenkia
Algimantas Eimantas— Kanados ministerio referentas

Šis mūsų tautietis, baigęs Va
karų Ontario universitetą Lon
done, pradėjo čia dirbti vetera
nų žinyboje. Po poros metų jis 
gavo paaugštinimą ir buvo 
paskirtas tos žinybos vieno de
partamento viršininku Winnipe- 
ge. Neseniai jis vėl gavo didelį 
paaugštinimą — buvo pakvies
tas j pačią ministeriją Otavoje 
ir paskirtas asmenišku veteranų 
ministerio referentu — per jį 
dabar eis visas ministerio susi
rašinėjimas.

A. Eimantas Londono ir kitų 
apylinkių lietuvių yra labai ge
rai žinomas. Jis gyvai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje, ypač skau
tuose, eidamas vadovaujančias 
pareigas. Vedė taip pat labai 
aktyvią lietuviškoje veikloje Bi
rutę Ratkevičiūtę. Lietuvišku
mas jų šeimoje yrą pirmaeilis 
dalykas: jie ir vaikus krikštijo 
tokiais tautiniais vardais, kurių 
neįmanoma suanglinti. Jis buvo 
ir pirmosios Lietuvių Dienos 
Londone pirmininku. Iš viso to 
matyti, kad lietuviškumas kar

Tokia buvo naujo ateivio pradžia Kanadoje 1947 metais Nuotr. Vyt. Maco

Privačiame gyvenime jis labai 
aktyviai reiškiasi šaudymo 
sporte. Yra laimėjęs daug kar
tų pirmaujančias vietas Vokie
tijos vyresniųjų šaulių klasėje.

Jonas K. Valiūnas yra ve
dęs jau Vokietijoje. Jo žmona 
yra vokietė, bet labai lietuviškai 
nusiteikusi ir šiek tiek moka lie-

•IONAS K. VALIŪNAS, lietuvių vi
suomenės veikėjas V. Vokietijoje

tuviškai kalbėti. Jie turi du sū
nus ir tris dukras. Vyriausioji 
dukra Aldona jau ištekėjusi ir 
gyvena Amerikoje. Sūnus Algis, 
baigęs Vasario 16 gimnaziją, 
atitarnavęs Vokietijos kariuome
nėje, dabar studijuoja techniką 
Darmstadte. Kiti du dar mokosi 
Vasario 16 gimnazijoje.

Sukaktis buvo gražiai atšvęs
ta 8591 LS kuopoje kovo 25 d. 
Dalyvavo apie 150 svečių, pasa
kyta taug sveikinimo kalbų, 
įteikta dovanų. Reikia tikėtis, 
apie J. K. Valiūno darbus bus 
galima dar parašyti nekartą.

jerai nekenkia. Linkime tokios 
pat sėkmės ir ateityje.

E. Daniliūnas

ALGIMANTAS EIMANTAS, Kana
dos karo veteranų ministerio refe
rentas
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® PAVERGTOJE TfYTffiE ® LIETUVIAI PASAULYJE
PREMIJOS ŽURNALISTAMS
Metines V. Kapsuko • Mickevičiaus 

premijas, skiriamas žurnalistų Są
jungos sekretoriato, laimėjo: “švytu
rio” žurnalo redakcijos skyriaus ve
dėjas Juozas Jurevičius — už publi
cistiką komunistinės dorovės temo
mis, “Biržiečių žodžio” redaktoriaus 
pavaduotojas Petras Skedžius — už 
darbo pirmūnų paveikslus knygoje 
“Biržietiška mozaika”, vilniškio 
“Tiesos” dienraščio mokyklų sky
riaus vedėjas Bernardas šaknys — 
už korespondencijų ciklą “Komunis
tinis jaunimo auklėjimas”. Taigi, vi
si trys laureatai premijų susilaukė 
ne už ypatingus žurnalistinius laimė
jimus, bet už eilines paslaugas kom
partijos propagandai.

ŽIEMOS SUGRĮŽIMAS
Orų biuro viršininkė Jadvyga Ra

lienė ‘^Tiesos” balandžio 4 dienos lai
doje atskleidžia paskutinį sugrižu- 
sios žiemos pasispardymą: “Anksty
vais pavasariais dažnai pasitaiko, kad 
kovo paskutinį penktadienį orai at
šąla. Taip atsitiko ir šiemet. Kovo 
27 d. vietomis pasnigo, o kaikuriuo- 
se Žemaitijos rajonuose sniego storis 
siekė 6-8 centimetrus. Kovo 29 d. vi
soje respublikoje vidutinė paros 
temperatūra nukrito 1-4 laipsniais 
žemiau nulio, o naktį Žemaitijoje 
minimali oro temperatūra siekė 10- 
12 laipsnių šalčio. Kovo paskutinę 
dieną nuo Viduržemio atkeliavęs 
ciklonas pridrėbė sniego Vakarų 
Europos pietrytinėse šalyse, taip pat 
ir mūsų respublikoje. Balandžio pir
majai gamta iškrėtė pokštą — trum
pam sugrąžino žiemą. . .” J. Ralienė 
betgi pranašauja, kad sniegą ir 
šlapdribą greit pakeis lietūs. Vidu
tinė balandžio temperatūra būsian
ti 5-7 1. šilumos su nedideliu kritulių 
kiekiu.

POLITINES DAINOS
Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame 

institute įvyko politinės dainos kon
kursas “Už antiimperialistinį solida
rumą ir kovą už taiką”. “Komjauni
mo Tiesos” 70 nr. skelbiama: “Jau
nieji dainininkai, tarsi įsiklausydami 
į žemės pulsą, pritariant gitaromis, 
pasakojo apie kapitalizmo piktžaiz
des, apie vaikus, žuvusius karo me
tu, išnaudojimą, sunkią emigrantų 
dalią ...” Komunizmą garbinantys 
dainininkai dainavo: “Žmonės, nerei
kia karo”, “Žeme, mes tavo vaikai”, 
“Džiaugsmu žemė skamba”, pagal 
kompartijos įtaigą piešdami ramų 
gyvenimą Sovietų Sąjungoje, kur po
litiniai disidentai siunčiami į psi
chiatrines ligonines. Festivalio lau
reatų koncerte dalyvavo: V. Vaišvi
los vadovaujami Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginio instituto studentai, E. 
Petrovo ir R. šiautkulio duetas, Šiau
lių J. Janonio vidurinės mokyklos 
abiturientas A. Pozdniakovas. Politi
nes dainas lietuvių poetų tekstais 
dainavo svečiai — Romas Gižys, Zi
ta Povilėnaitė ir Alfredas Kukaitis. 
Savo dainų ciklą atliko ir programos 
vadovas šiaulietis V. Stakėnas.

BALANDINIS RETROFILMAS
Balandžio 1-ąją vilniškis savaitraš

tis “Literatūra ir Menas” pernai kaž
kodėl praleido be įprastinės spaudos 
anties. Vienas 5o ankstesniųjų ba
landinių pokštų apie Puntuko

Kanados indėnu iškilmėje
ST. CATHARINES, ONT. Indėnų 

Draugystės Organizacija š. m. balan
džio 23 d. surengė vaišes, kuriose 
dalyvavo daug indėnų. Įėjimas — 
$25 asmeniui. Iš viso dalyvavo 125 
asmenys, kurių tarpe keliolika augš- 
tų Ontario valdžios pareigūnų. Visus 
sukvietė “Iroquois” šokėjų grupė 
(40 asmenų), kuri rengiasi vykti į 
V. Vokietiją ir Švediją.

Iš lietuvių buvau tik aš vienas. 
Viskas buvo labai įdomu, nes tokio
je indėnų vakarienėje buvau pirmą 
kartą.

Prieš pradedant valgyti, dvasiškis 
sukalbėjo maldą ir palinkėjo gero 
apetito. Stalo patarnautojos pirmiau
sia atnešė pomidorų sunkos, bulku- 
tę, sviesto ir salotų, po to — mėsos, 
keptą bulvę ir morkų, užbaigai — 
obuolini pyragą su kava. Mėgėjų 
gerti beveik nesimatė, nors bufetas 
čia pat buvo atdaras. Rūkė visi in
dėnai — nuo jauniausio iki seniau

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skanėstai------------

kiekvieno skoniui

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

pervežimą iš Anykščių į akmenų 
muzėjų Mosėdyje susilaukė netgi 
graudaus vedamojo čikagiškėse 
“Naujienose”, šiemetinei balandinei 
spaudos ančiai “LM” redaktoriai pa
sirinko Daumanto Šalnio reportažą 
“Filmuojama tolima praeitis” apie 
Vilniaus fizikų išrastą retrofilmo 
aparatą praeities vaizdams atkurti. 
Pateikiamas vienos Vilniaus labora
torijos vadovo Jurgio Bandžos pa
reiškimas apie dokumentinį retro- 
filmą, atkūrusį 1236 m. įvykusį Sau
lės mūšį. Trūksta tik garso, bet ir 
jį iš praeities ištrauks patobulinta 
aparatūra. Daroma išvada, kad vil
niečių išradimas ypač bus naudingas 
teisingumo organams, nes jo dėka 
filmo juoston bus perkeltos visos 
įvykdyto nusikaltimo detalės. Bene 
gražiausiai šį balandinį “LM” pokštą 
specialiu vedamuoju pasveikino Bos
tone leidžiamas “Keleivis”, primin
damas jo iniciatoriams, kad jų išradi
mo dėka dabar taipgi bus galima 
pilnai atkurti visus kompartijos, Sta
lino bei kitų vadų nusikaltimus, net 
ir Lietuvą Sovietų Sąjungai parda
vusią V. Molotovo-J. Ribbentropo su
tartį. Tada visas pasaulis galės pa
matyti, kad Lietuva neįsijungė savo 
noru Sovietų Sąjungon kompartijos 
surežisuoto balsavimo keliu, bet bu
vo sulikviduota anuometinių dikta
torių — Stalino ir Hitlerio ...

ANKSTYVAS PAVASARIS
Laivų judėjimas Nemune šiemet 

buvo pradėtas kovo 5 d., t.y. trim 
savaitėm anksčiau, negu pernai. Tą 
dieną vilkikai “Aleksoms” ir “Čepo
nis”, vadovaujami kapitonų M. Braz- 
lausko ir G. Griškaus, Kaunan iš 
šilelio parplukdė baržas su statybi
nėmis medžiagomis, sėkmingai įveik
dami 12 mylių nuotolį. Oficialia di
džiosios laivininkystės pradžia betgi 
laikoma kovo 22 d., kai pirmojon ke
lionėn Nemuno žemupyje buvo išly
dėti laivai “Aista” ir “Aitra” su ka
pitonais J. Valatka ir St. Poderiu. 
Nemuno laivininkystės, valdybos vir
šininko E. Albrechto pranešimu, šį 
sezoną laivų skaičių papildys motor
laivis “Anykšta”, pastatytas Kauno 
laivų remonto įmonėje. “Anykšta” 
yra jau kelintas šios įmonės gami
nys, skrodžiantis Nemuno bangas. 
Keleiviams pervežti lig šiol buvo 
naudojamos keturios greit plaukian
čios “Raketos”, šiemet susilauksian
čios dar vienos savo sesers. “Raketo
mis" atidaromos susisiekimo linijos 
Kaunas—Birštonas ir Kaunas—Nida 
—Klaipėda. Iš Kauno į Klaipėdą šie 
greitieji laivai nuplaukia per penke
tą valandų.

ARTILERIJOS SVIEDINIAI
Ekskavatoriai J. Jucys ir J. Pra

puolenis, kasdami duobę naujo pa
stato pamatams pietiniame Klaipė
dos pakraštyje, šalia Šilutės plento, 
aptiko krūvą artilerijos sviedinių. 
Teko šauktis išminuotojų pagalbos, 
kurie ten dirbo keletą savaičių, va
dovaujami karininko A. Kiseliovo. 
Spauda ypač giria karius R. Vainavi- 
čių, S. Kazakovą, sviedinius padėju
sį atkasti traktorininką P. Galdiką. 
Tame II D. karo užsilikusiame san
dėlyje buvo rasta apie 700 sviedinių 
bei kitokių sprogmenų. Visus juos 
sėkmingai pavyko išgabenti už Klai
pėdos ribų.

V. Kst.

sio. Gerai, kad “Ontario” kambarys 
turi stiprų vėdinimą.

Du solistai, pagal mėgėjišką muzi
kalumą, gražiai dainavo. Keturių as
menų orkestro instrumentai kainuo
ja $5000. šokėjų drabužiai — oda; 
ryškiai dažytos plunksnos gerai de
rinosi su indėnų šokiu, tik šoki ly
dinčios dainos monotoniškos.

Šiame pobūvyje dalyvavo miesto 
burmistras, policijos vadas, savival
dybės ir Ontario vyriausybės atsto
vai John Laroque, SHSC radijoxsto- 
ties komentatorius, 4 vokiečiai, 2 slo
vakai, 1 ukrainietis, 1 lietuvis, du 
“Standard Press” atstovai. Miesto 
burmistras buvo apdovanotas vyriš
kais indėnų karoliais iki pusės lie
mens ilgio, o pranešėjas — nedūžta- 
ma bonka.

Bendri šokiai, solo dainos su or
kestru truko iki 1 v. ryto, dalyvau
jant indėnų princesei Roxanne Ab
bey. J. V.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ............. 7’/į %
term, depozitus 1 m. 8’/z %

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

Ontario etninės spaudos atstovai, aplankę Ryersono politechnikos institutą. Iš kairės “Canadian Scene” redak
torė G. Ruth, “T. žiburių” atstovas V. Matulaitis, instituto viceprezidentas ir Ontario daugiakultūrės tarybos 
pirm. Korey, Ontario Etninės Spaudos pirm. VI. Mauko ir jo bendradarbės

Š.m. gegužės 7, šeštadienį? Hamiltono Jaunimo Centro salėj šį 
(48 Dundurn Street North) 

Aušros Vartų par. choras rengia 

į 'išgirto pobūv 
® Pradžia — 7 valandą vakaro 
Bilietai — S3.50, 
studentams ir pensininkams — $2.00. 
Kviečiame smagiai pasišokti ir 
užbaigti žiemos sezoną!

• Meninę programų atliks choras, 
diriguojamas A. Paulionio

• Šokiams gros Vaičiaus orkestras
• Bus įvairių gėrimų, valgių, 

vertingų laimikių loterija Rengėjai
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ŠAULIŲ SUKAKTIS. Balandžio 

16 — 17 d. d. šaulių kuopa atšventė 
savo veiklos dešimtmetį, šeštadienį 
minėjimą pradėjo kuopos pirm. P. 
Kanopa. Į salę įneštos 9 vėliavos 
(8 Kanados šaulių kuopų ir Detroito 
jūrų šaulių “Švyturio” kuopos). Pa
gerbus tylos minute žuvusius ir mi
rusius šaulius, maldą sukalbėjo prel. 
dr. J. Tadarauskas. Po trumpos kuo
pos apžvalgos, kurią padarė kuopos 
p-kas, sekė sveikinimai. Nors visi 
sveikintojai kalbėjo trumpai, bet jų 
buvo daug, ir ši dalis užsitęsė peril
gai. ši negerovė kartojasi labai daž
nai. Kažin ar rengėjams nereikėtų 
pagalvoti kaip to išvengti, žodžiu 
sveikino: šaulių Sąjungos cv vice- 
pirm. inž. A. Šukys, KLB pirm. J. 
R. Simanavičius, Hamiltono apylin
kės pirm. K. Deksnys, ramovėnų 
vardu K. Baronas, Aušros Vartų par. 
choro vardu Aldona Matulicz, visos 
Kanados šaulių kuopos, prel. dr. J. 
Tadarauskas ir Klevelando “Žalgi
rio” kuopos vardu Albinas Korsakas. 
Raštu gauti sveikinimai iš VLIKo, 
gen. konsulo dr. J. Žmuidzino ir 
ŠST pirm. K. Miklovaičio.

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

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

f////"/.
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REPRESENTATIVE

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

Šventės proga įteikti centro val
dybos atsiųsti apdovanojimai, šau
lių žvaigždės ordinu apdovanotas 
šaulys Marcijonas Juodis, Šaulių 
žvaigždės medaliu — šauliai Bronius 
Milašius, Jonas Naujokas, Andrius 
Petkevičius, Adolfina Petraitienė ir 
Stasys Senkus.

Meninę programą atliko solistai 
Vaclovas Verikaitis ir Justina Sriu- 
biškienė, akompanavo Eugenijus 
Krikščiūnas.

Po to buvo vakarienė, šokiai, lo
terija. Maisto gaminimui vadovavo 
kuopos moterų vadovė St. Petkevi
čienė, talkino visos šaulės. Buvo 
traukiami šaulių platintos piniginės 
loterijos laimėjimai. Laimėjo bilie
tai: 2194, 1981, 1696, 1772, 2255, 
1810 ir 1949. Laimėjimus galima at
siimti pas Alf. Patamsį. Tel. 664- 
5804.

Iškilmingose šeštadienio pamaldo
se už žuvusius ir mirusius šaulius or
ganizuotai dalyvavo šauliai ir 11 vė
liavų (9 šaulių kuopų, veteranų ir 
ateitininkų). Po pamaldų prie kry
žiaus padėtas vainikas ir, grįžus į 
Jaunimo Centrą, buvo išleistuvinės

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje 

^nasi
TRAVEL 58 JAMES ST. N. Trawpl 

HAMILTON
SERVICE 525-8686

vaišės. Jų metu perskaityti raštu 
gauti sveikinimai: “GyvaĮaro”, buv. 
cv valdybos p-ko, St. Butkaus kuo
pos pirm. V. Tamošiūno, Vytauto D.- 
Rinktinės, Australijos Sidney kuo
pos, Kęstučio kuopos Racine, J. Dau
manto kuopos Los Angeles, cv mote
rų vadovės St. Cecevičienės, “Auku
ro”, “Tremties Trimito” redaktorės 
St. Kaunelienės.

žodžiu sveikindami, kaikuric kal
bėtojai sakė “Šiauliai”. Argi taip 
sunku ištarti žodį šauliai? Klaidin
gas ištarimas labai rėžia klausančio
jo ausį. Ad.

METINIS Žūklautojų ii' Medžioto
jų Klubo “Giedraitis” narių susirin
kimas šaukiamas gegužės 15, sekma
dienį, 15 v., savos šaudyklos patal
pose (už Kaledonijos). Bus svarsto
mi įvairūs klubo reikalai, ypač klu
bo pastato padidinimas. Kadangi da
bartinė klubo valdyba savo kadenci
jos nebaigė, tad valdybos rinkimų 
nebus. Po susirinkimo bus kuklios 
vaišės ir linksmoji dalis. Kviečiami 
dalyvauti ir busimieji nariai.

Valdyba
. VYSK. M. VALANČIAUS LITUA
NISTINE MOKYKLA 1976-77 m. m. 
baigia gegužės 14 d. šia tvarka: pa
maldos — 9.30 v. r. AV šventovėje. 
Po pamaldų Jaunimo Centre — už
baigimo iškilmė. Dalyvauja visi mo
kiniai ir mokytojai. Kviečiame visus 
tėvus ir mokyklos rėmėjus. Užbaigus 
oficialią dalį, bus vaišės visiems da
lyviams.

Tėvai, kurie dar nesumokėjo mo
kyklos išlaikymui nustatyto mokes
čio, prašomi atsilyginti.

Nuoširdi padėka torontiečiui Pet
rui Misevičiui už auką mokyklai — 
$45.

Mokyklos vedėjas

Sudbury, Ontario
KLB S U D B U R IO APYLINKĖS 

valdyba gegužės 14, šeštadienį, len
kų Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
210 Drinkwater St., rengia motinų 
pagerbimą. Paskaita, meninė dalis, 
šokiai ir kt. Veiks turtingas bufetas. 
Pradžia (durys bus atdaros) — 6.30 

(Nukelta į 6 psl.)

JA Valstybės
JAV KONGRESO atstovų rūmuo

se Vasario 16 paminėta kovo 31 d. 
Invokacinę maldą sukalbėjo kun. dr. 
J. Prunskis. Žodį Lietuvos klausimu 
tarė 14 atstovų rūmų narių. Kaiku- 
rie jau buvo kalbėję anksčiau. Lietu
vos nepriklausomybės sukakčiai 
skirtą posėdį stebėjo Lietuvos atsto
vas St. Bačkis, ALTos vicepirm. T. 
Blinstrubas, dr. J. Balys, “Amerikos 
Balso” lietuvių skyriaus pareigūnai. 
T. Blinstrubas su kun. dr. J. Pruns- 
kiu šia proga Lietuvos reikalais ap
lankė atstovų rūmų pirm. T. O’Neil- 
lą, narius E. Derwinskį, J. Blan- 
chardą.

JAV LB VISUOMENINIŲ REIKA- 
KALŲ TARYBA, vadovaujama 
pirm. A. Mačiulaitytės-Zerr, savo 
veiklą aptarė Filadelfijoje įvykusia
me posėdyje. Su ruošiamu memoran
dumu Belgrado konferencijai supa
žindino tarybos ryšininkas Vašingto
ne A. Gureckas. Jis bus įteiktas at
stovų rūmų D. B. Fascello vadovau
jamai komisijai, kuri tiria Helsinkio 
susitarimų pažeidimus. Memorandu
me nebus ribojamas! tik žmogaus 
teisėmis — bus atkreiptas dėmesys 
ir į laisvą tautų apsisprendimą, kurį 
taip pat užtikrino Helsinkio konfe
rencijos aktas, žmogaus teisių pažei
dimai'lies ne tik tautiečius okupuo
toje Lietuvoje, bet ir už jos ribų — 
Sibire, Gudijoje, Kaliningradu pava
dintoje Karaliaučiaus srityje. D. B. 
Fascello vadovaujamas komitetas yra 
paprašęs kun. K. Pugevičių paruošti 
suglausta forma pranešimą apie ti
kėjimo teisių pažeidimus Lietuvoje. 
JAV kongreso nariai gerai žino da
bartinę būklę okupuotoje Lietuvoje 
iš JAV krašto valdybos kasmetinio 
leidinio “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania”. Pra
nešimą posėdžio dalyviams apie ne
seniai įsteigtą Lietuvių Žmogaus Tei
sių Komisiją padarė D. Kezienė. Ji 
ypač džiaugėsi Simo Kudirkos, Auš
ros ir Jono Jurašų įsijungimu. Apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
planuojamą demonstraciją Vašingto
ne, susietą su Belgrado konferenci
ja, kalbėjo L. Kojelis. Dalyvauti bus 
kviečiami JAV ir Kanados lietuviai.

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA 
Los Angeles mieste išleido II laidą 
Algirdo Gustaičio paruoštos knygu
tės “200.000.000 and Lithuania”. Jo
je suglaustai pateikiama daug žinių 
apie lietuvių tautą, jos kalbą, sovie
tų ir nacių okupacijas, lietuvių pa
stangas gelbėti žydus. Atskleidžiama 
dabartinė kova už Lietuvos laisvę, 
dėl jos susideginę lietuviai, rašoma 
apie žymiuosius lietuvius sportinin
kus, pridedamas Europos žemėlapis 
su Lietuva ir jos sostine Vilniumi. 
Leidinėlis yra naudingas mūsų jau
nimui ir kitataučiams, skaitantiems 
angliškai. Kaina — $1.50. Gaunamas 
pas knygų platintojus ir “Lietuvių 
Dienų” leidykloje, 4363 Sunset 
Blvd., Los Angeles, Cal. 90029, USA.

TRUMPĄ PRANEŠIMĄ apie Al
girdo Bražinsko bylą Bostono imi
gracijos teisme paskelbė ten leidžia
mas “Keleivis”. Savo balandžio 11 
d. posėdyje teismas atmetė A. Bra
žinsko prašymą leisti jam pasilikti 
JAV ir pasisakė už deportavimą. Ki
lus ištrėmimo pavojui, A. Bražinskas 
vėl galės kreiptis į teismą. Jo tėvo 
Prano byla balandžio 21 d. turėjo 
būti svarstoma Niujorke.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGI
NĖS ŠALPOS būstinė kovo 25 d. per
sikėlė į naujas patalpas. Naujasis 
adresas: 351 Highland Blvd., Bro
oklyn, N. Y., USA. Tel. 212-647-2434. 
Tame name taipgi įsikūrė JAV Lie
tuvių Katalikų Tarnyba. Abiejų šių 
institucijų reikalų vedėjas yra kun. 
Kazimieras Pugevičius. Lietuvos vy
čių lietuviškų reikalų komisija irgi 
pasiekiama tuo pačiu adresu.

Australija
DAIL. LEONAS URBONAS, nusi

pirkęs penkis akrus miško Mitta- 
gonge prie Sydnėjaus, įsirengė gra
žią “Aro” sodybą, kuri ateityje taps 
meno centru. Ji jau ir dabar yra 
įtraukta į lankytinų vietovių sąrašą. 
Antroje kovo pusėje šioje sodyboje 
buvo surengtas dvi savaites trukęs 
meno festivalis su įvairiomis paro
domis bei meno žmonių susibūrimu. 
“Aro” sodyboje vyksta nuolatinė 
dail. L. Urbono kūrinių paroda..

A.a. ANTANINA LIUTKEVIČIE- 
NĖ, sulaukusi 99 metų amžiaus, kovo 
26 d. mirė Adelaidėje. Atrodo, ji 
buvo seniausia Australijos lietuvė, 
kilusi iš Pilviškių. Iš savo kuklios 
pensijos kasmet nemažą dolerių su
mą skirdavo Šv. Kazimiero parapi
jai. Palaidota kovo 29 d. Gražų pa- 
mokslą šv. Kazimiero šventovėje pa
sakė klebonas kun. A. Spurgis, MIC, 
atnašavęs Mišias už velionę. Chelten- 
hamo kapinėse ALB apylinkės vardu 
su velione atsisveikino K. Taparas, 
parapijos tarybos vardu — P. Pus- 
dešris. Velionė paliko dukras K. Di- 
čiūnienę, A. Mainelienę ir sūnų L. 
Liutkų. Jos laidotuvėse dalyvavo 
anūkai A. ir R. Dičiūnai, Australi
jos karo laivyno karininkai.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ SENE

LIŲ ŽIDINIUI paremti specialius 
pietus savo salėje Buenos Aires 
mieste surengė Argentinos Lietuvių 
Centras. Nors įėjimas buvo brango
kas, salę užpildė gausūs dalyviai, 
remiantys senelius bei jų sodybą. 
Padėkos žodį tarė ir su židinio pla
nais supažindino ilgametis pirm. 
Vincas Grigaitis. Šis renginys židinio 
iždą papildė 80.600 pezų.

BUENOS AIRES UNIVERSITETO 
architektūros fakultetą baigė Lilija
na Kaminskaitė. Jaunoji architektė 
yra gimusi šiame mieste 1953 m. 
Vaikystėje dalyvaudavo įvairių ren
ginių programose kaip išraiškos šo
kio atstovė.

Brazilija
LIETUVIŲ SKAUTŲ ORGANI

ZACIJĄ Sao Paulo mieste įsteigė 
1933 m. s. Edvardas Pažėra. 1940 m. 
jų skaičius buvo pasiekęs beveik 200, 
bet veiklą teko nutraukti dėl II D. 
karo. E. Pažėros ir kitų vadovų ji 
buvo atgaivinta 1947 m., tačiau vėl 
nutrūko 1952 m. Kun. H. Šulcas 1973 
m. įsteigė “Palangos” skautų viene
tą, pradžioje turėjusį tik 5 narius. 
Šiuo metu “Palangai” vadovauja ps. 
Eugenija Bacevičienė, sutelkusi 60 
skautų ir skaučių. Kovo 5-6 d.d. skau
to vyčio įžodį davė draugininkas R. 
Saldys, K. Butkus, E. Greičius ir P. 
Jurgilas.

Peru
EDUARDAS PAŠKEVIČIUS, gi

męs Limoje, šešerius metus fotogra
fijos meną studijavo Britanijos sos
tinėje Londone. Fotografų konkur
suose jis ten laimėjo tris premijas 
ir Limon grįžo, įsigijęs moderniau
sius aparatus. Jo fotografijos studi
ja Limoje susilaukė tokio pasiseki
mo, kad nespėja atlikti visų užsaky
mų. Pernai jis vedė Rosą Bellido, 
kurios tėvas yra augšto laipsnio ka
rininkas, einantis svarbias pareigas 
Peru valdžioje. Jo tėvas Vladas Paš
kevičius ir motina yra pensininkai, 
turintys su futbolo rungtynėmis su
sietos loterijos agentūrą.

Urugvajus
VOKIEČIŲ “BOSH” BENDROVĖS 

šventėje Montevideo mieste dalyva
vo “Ąžuolyno” ansamblis. Programą 
jis turėjo atlikti su vokiečių ansamb
liu. Pastarajam neatvykus, visą pro
gramą užpildė lietuviški tautiniai 
“Ąžuolyno” šokiai, šiltai sutikti gau
sių žiūrovų.

JUOZAS CIESLINSKAS, baigęs 
Urugvajaus karo mokyklą, karinę 
tarnybą pradėjo Fray Bentos vieto
vėje.

Britanija
DUBLINO AIRIŲ KATALIKŲ 

SĄJŪDIS “World Christian Crusade 
77”, jungiantis ir kitų religijų žmo
nes, savo veiklą aptarė keturiuose 
posėdžiuose Londone. Dėmesio cent
re — ryšių užmezgimas su religinė
mis bendruomenėmis Sovietų Sąjun
gos okupuotoje R. Europoje. Planuo
jamą ekskursija autobusais į R. Eu
ropos šalis. Jei ekskursantai nebūtų 
įsileisti į Lietuvą, tokiu atveju bus 
stengiamasi aplankyti bent Suvalkų 
trikampio lietuvius Lenkijoje. Posė
džiai buvo užbaigti klebono kun. dr. 
J. Sakevičiaus atnašautomis Mišio- 
mis Londono Šv. Kazimiero parapi
jos šventovėje, kur kelionės į Lie
tuvą laukia airių katalikų padovano
ta Marijos statula.

STRAIPSNĮ APIE N. SADŪNAI- 
TĘ balandžio 4 d. paskelbė įtakin
gasis Londono dienraštis “The Ti
mes”. Savo skaitytojus jis supažindi
no su šios lietuvaitės byla, jos pa
reiškimais teisme, kalinimu Mordo
vijos stovykloje. Straipsnyje taipgi 
prisimenamas Lietuvos nepriklauso
mybės netekimas, lietuvių kova už 
savo krašto laisvę, gyvybę už ją pa
aukojęs R. Kalanta.

Vokietija
DR. JONĄ GRINIŲ, sulaukusį 75 

metų amžiaus, specialiu pobūviu ko
vo 19 d. norėjo pagerbti Muencheno 
lietuviai. Sukaktuvininko pageidavi
mu numatytas renginys buvo atšauk
tas. VLB krašto valdyba savo “Infor
macijų” biuletenio 3-4 nr. paskelbė 
straipsni apie sukaktuvininko šakotą 
veiklą, kuri yra gerai žinoma plačia
jai lietuvių visuomenei. “Tž” taip 
pat sveikina savo bendradarbį dr. J. 
Grinių ir linki dar daug ištvermingų 
bei darbingų metų.

VYSK. A. L. DEKSNYS lankėsi 
Vasario 16 gimnazijoje. Kovo 20 d. 
Hucttcnfeldo šventovėlėje jis sutei
kė Sutvirtinimo sakramentą gimna
zijos moksleiviams — Stepui ir Li
dijai Kairiams, Danutei Giesaitei, Bi
rutei Dirgėlaitei, Algimantui Mačio- 
niui, šioje apylinkėje gyvenantiems 
Egidijai šreifeldaitei ir Tomui Ver
šeliui. Mišias koncelebravo svečias iš 
Romos prel. K. Razminas, kun. K. 
Gulbinas, kun. A. Bernatonis ir kun. 
V. šarka. Po Sutvirtinimo sakramen
to apeigų bendri pietūs buvo sureng
ti gimnazijos valgykloje. Jų metu 
kalbėjo gimnazijos katalikų kapelio
nas kun. J. Dėdinas, kun. V. Šarka, 
VLB krašto valdybos reikalų vedė
jas J. Lukošius. Padėkos žodį vysk. 
A. L. Deksniui tarė gimnazijos di
rektoriaus pareigas ėjęs dr. J. Gri
nius.

INŽ. JONĄ K. VALIŪNĄ 60-tojo 
gimtadienio proga pagerbė jo va
dovaujama 8591 LS lietuvių kuopa 
Schwetzingene. Pagerbtuvėse daly
vavo batalijono vadas pik. Itn. Slo- 
fer, apie 150 įvairių tautybių asme
nų. Sukaktuvininkas yra dirbęs 
“Minties” laikraščio redakcijoje, į 
amerikiečių LS dalinius įsijungęs 
1947 m. ir juose pasiekęs majoro 
laipsnį. Jo vadovaujama inžinerijos 
kuopa remia Vasario 16 gimnaziją ir 
VL Bendruomenę. Gilius savo dar
bo pėdsakus inž. J. K. Valiūnas yra 
palikęs VLB taryboje ir valdyboje. 
Pastarajai jis vadovavo 1965-73 m., 
o tarybos veikloje reiškiasi ir da
bar.



Toronto Maironio mokykloje mokomės, juokiamės, žaidžiame ir dainuojame, 
bet niekad nedejuojame Nuotr. S. Dabkaus ,

ŽIBURĖLIAIS
■.mosu-mažiesiems.''

Kę man duoda lietuviška mokykla?
Atsako Toronto Maironio mokyklos VI11 b skyriaus mokiniai
Lietuvių mokykla duoda 

mums lietuviškumo. Ta mokyk
la išmoko mus būti Lietuvos 
vaikais. Mūsų tėveliai nori, kad 
mes išmoktume kalbėti gražia 
lietuviška kalba. Dėlto jie na
muose sako “nekalbėkit angliš
kai” ir siunčia mus į mokyklą. 
Man kartais nepatinka anksti 
atsikelti ir eiti į mokyklą, nors 
kartais kitaip galvoju. Lietuviš
koje mokykloje mes išmoksta
me kalbėti lietuviškai, gramati
kos, istorijos, literatūros ir geo
grafijos, dainų. Per tikybos pa
moką mums kunigas*rodo fil
mus apie religiją. Kartais 
mokyt. Jurėnas ateina į mūsų 
klasę ir parodo mums skaidrių 
apie mūsų kraštą Lietuvą. Lie
tuvių mokykla yra labai reika
linga, jei nori būti lietuviu.

Robertas Grybas

Lietuviška mokykla duoda 
mums daugiau lietuviškumo ir 
tikėjimo. Kas šeštadienį aš ir 
visi kiti vaikai atsikėlę važiuo
jame į šeštadieninę mokyklą. 
Mes, vaikai, tikrai nenorime, bet 
reikia išmokti apie lietuvius ir 
Lietuvos kraštą. Lietuviška mo
kykla yra naudinga, bet daug 
laiko užima. Tuo laiku galėtume 
žiūrėti televiziją arba eiti į 
krautuves. Lietuviška mokykla 
mus išmoko gerai kalbėti, kad 
galėtume kalbėtis su tėvais ir 
giminėmis, suprasti ką kas kal
ba. Mokykloje mus moko istori
jos, geografijos ir kitų dalykų. 
Mūsų mokykla moko nuo pat 
darželio iki dešimto skyriaus. 
Darželyje moko kaip pradėti 
kalbėti, o vyresniuose skyriuose 
— skaityti ir rašyti. Tie žmonės, 
kurie jau baigė lietuvišką mo
kyklą, yra patenkinti, kad išmo
ko kalbėti, rašyti ir skaityti lie
tuviškai. Aš daug susitinku vai
kų ir draugų mokykloje. Mes tu
rime labai dėkoti savo tėvams,

Tautiniai lietuvių
Lietuviai džiaugiasi tautiniais 

savo drabužiais, nes yra vieni iš 
gražiausių pasaulyje. Visos tau
tos vertina savo tautinius dra
bužius ir kartu brangina savo 
praeitį. Tautiniai lietuvių mote
rų drabužiai turi galvos dangą, 
gintarinius karolius, drobinius 
baltus marškinius, kikliką, sijo
ną, žiurstą ir juostą. Mergaičių 
ir moterų galvos dangos yra 
skirtingos. Senovėje visos mote
rys turėjo nešioti skareles. Se
novėje moterims nepritikdavo 
išeiti iš namų nepridengta gal
va. , Mergaitės augindavo ilgus 
.plaukus ir pindavo ilgas kasas. 
Mergaitės dabar dažniausiai ne
šioja karūnėles. Tautiniai lietu
vių drabužiai yra labai spalvingi 
ir turi Įvairių raštų. Lietuvoje 
yra penkios skirtingos tautinių 
drabužių rūšys, būtent: augštai- 
čių, žemaičių, suvalkiečių, dzū
kų, vilniečių. Jų medžiagos, 
spalvos, raštas ar pasiuvimas 
yra skirtingi. Bet jie visi yra ne
paprastai gražūs.

Tomas Prakapas, IX sk.
* * *

Lietuvos senovėje žmonės ne 
tik kitaip gyveno ir kitus papro- 

kad leidžia eiti, ir mokytojams, 
kad jie mus visko išmoko ir pa
deda pažinti geresnį gyvenimą.

Linda Keršytė

Lietuviška mokykla mane iš
moko lietuvių kalbos ir padeda 
būti lietuviu. Yra labai gerai 
mokėti daugiau negu dvi kal
bas. Lietuvių mokykla man pa
deda išmokti trečią. Kiekvieną 
šeštadienio rytą aš turiu anksti 
atsikelti ir eiti į mokyklą, nors 
nevisada noriu. Suprantu, kad 
tai mano pareiga. Ten aš iš
mokstu kalbėti, skaityti, geogra
fijos, istorijos ir gramatikos. Ši
tie dalykai man padeda suprasti 
iš kur mano tėvai atvyko. Lie
tuviška mokykla mane irgi mo
ko apie tą kraštą ir kultūrą. Iš 
viso lietuviška mokykla man 
labai daug duoda.

Alvis Kišonas
❖ * *

Kiekvieną šeštadienio rytą 
mamytė prikelia mane iš sal
daus miego ir sako — laikas 
eiti į mokyklą. Man taip nepatin
ka anksti keltis. Aš einu į lietu
višką mokyklą, nes mano tėve
liai nori, kad eičiau, bet aš irgi 
noriu pasimokyti apie savo tė
velių kalbą ir kraštą. Mokykloje 
mus moko kaip Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, apie Lietuvos 
karalius, jos didingą praeitį, 
kalbą, geografiją, tikybą. Lietu
viškoje mokykloje aš susitinku 
su savo draugėmis. Ten išmoks
tu geriau kalbėti lietuviškai. Ta
da galiu susikalbėti su savo gi
minėmis ir tėvelių draugais. Aš 
esu gimusi Kanadoje, bet esu 
lietuvaitė. Tai mane išskiria iš 
kitų Kanados gyventojų ir su
teikia man platesnį kultūrini 
akiratį. Lietuviška mokykla nė
ra tokia bloga, ir per dvejus me
tus aš ją baigsiu ir jos pasiilg
siu. O gal grįšiu į mokyklą kaip 
mokytoja? Daiva Krivaitė

drabužiai
čius turėjo, bet ir rengdavosi 
kitaip. Lietuvių tauta yra ne tik 
išlaikiusi senovės papročius, bet 
ir savo protėvių drabužius. Mū
sų tautiniai drabužiai yra vieni 
iš gražiausių liaudies meno kū
rinių, net ir svetimos tautos jais 
gėrisi.

Tautinius moterų drabužius 
sudaro karūna, gintariniai karo
liai, drobiniai balti marškiniai, 
kiklikas, sijonas, žiurstas ir 
juosta. Mergaičių ir moterų gal
vos danga yra skirtinga. Seniau 
mergaitės augindavo ilgus plau
kus ir juos supindavo į vieną ar 
dvi kasas. Galvą papuošdavo rū
tų vainikėliu arba užkišdavo už 
kasų rūtų šakelę. Taip pat gal
vas puošdavo įvairiais kaspinais 
ir juostomis, bet šiandien mer
gaitės prie tautinių drabužių 
daugiausia nešioja karūnėles.

Laima Krivaitė, IX sk.

Tautiniai drabužiai yra labai 
spalgingi ir gražūs. Yra visokių 
ir Įvairių raštų. Mergaitės nešio
ja sijoną, bliuzę, žiurstą, kikli
ką, karūną ir juostą. Berniukai 
nešioja kelnes, ant kurių yra 
įausti visokie raštai, juostą, tau

tinį kaklaraištį ir kartais skry
bėles. Tautiniai drabužiai yra 
labai brangūs ir sunku juos su
rasti. Galima ir iš Lietuvos juos 
Įsigyti, bet taip pat yra brangūs. 
Visi lietuviai labai norėtų Įsi
gyti tautinius drabužius, bet ne
visi gali. Dabar Toronte tauti
niai drabužiai kainuoja maždaug 
nuo 300 iki 400 dolerių.

Aida Dovidaitytė, IX sk.
Pavasaris

Pavasaris yra laikas, kai snie
gas pradeda tirpti. Po ilgos ir 
šaltos žiemos medžiai pradeda 
žaliuoti ir gėlės augti. Dienos 
pasidaro ilgesnės, šiltesnės, ir 
paukščiai parskrenda iš šiltų 
kraštų. Galima matyti žmones 
važiuojant dviračiais, vaikus žai
džiant kamuolį lauke. Namuose 
mama pertvarko visą namą.

Pavasarį būna daug švenčių, 
bet svarbiausia jų yra Velykos. 
Velykos — tai Kristaus prisikė
limas iš numirusių. Daug mažų 
vaikų mano, kad Velykos yra tik 
diena, kai zuikis atneša jiems 
šokolado ir kitų saldainių, bet 
taip nėra. Reikia jiems paaiš
kinti ką Velykos tikrai reiškia ir 
kodėl mes jas švenčiame.

Dalia Pažerūnaitė, IX sk.

Kelionė j 
zoologijos soda

Kai aš nuėjau į zoologijos so
dą, pamačiau daug Įvairių gyvu
lių iš Afrikos, Australijos, 
Siaurės Amerikos, Pietų Ame
rikos. Gyvulių prižiūrėtojas šė
rė juos. Ten buvo ir programa 
dideliame pastate: ruoniai žaidė 
su sviediniu, meškos važiavo 
dviračiu. Ten irgi buvo tamsus 
kambarys, kur buvo daug šikš
nosparnių. Buvo ir dramblių, 
meškų ir daug Įvairių paukščių. 
Tenai man buvo labai įdomu. 
Aš norėčiau vėl ten nueiti.

Paulius Karosas, Vila sk.

Buvo karšta diena, ir aš atsi
sėdau po medžiu. Sapnavau, 
kad ne gyvuliai buvo uždaryti 
narvuose, bet žmonės. Buvo 
labai keista, kai į mus žiūrėjo 
gyvuliai. Bet tada aš atsibudau. 
Kaip gera būti laisvai.

Monika Spudaitė, Vila sk.

Toronto zoologijos sode mes 
išbuvome visą dieną. Ten buvo 
labai gražu. Mes nuėjome į Afri
ką. Ten buvo tigras, liūtai, bež- 

. džionės, paukščiai ir daug kitų. 
Australijos skyriuje matėme 
kengūras, meškiuką ir daug ki
tų. Aliaskoje buvo šiaurės meš
kos, ruoniai ir vandens šunys. 
Kitoj vietoj buvo “panda” meš
kos, flamingai ir daug kitokių 
gyvulių.

Lina Totoraitytė, Vila sk.

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

ap-

Daugiau žmonių nei betkada
nori turėti savo namus

Province of Ontario

Ontario turi planą tam 
palengvinti

William Davis 
Premier

John Rhodes 
Minister of 
Housing

AHOP/HOME (Assisted Home Ownership Program/ 
Home Ownership Made Easy Plan).
Tai federacinė-provincinė programa, kurios tikslas — 
palengvinti įsigyti namus vidutinių ir mažų pajamų 
šeimoms, teikiant pagalbą paskolomis, pašalpomis ir 
paramomis. Kiek pagalbos galite gauti, priklauso nuo šeimos 
dydžio, pajamų ir mėnesinių išmokų už naująjį namą.

Pagalba teikiama visų rūšių namams, jeigu jie yra 
pripažinti Centrinės Mortgičių ir Namų Korporacijos kaip 
tinkami AHOP programai ir yra parduodami maksimalinių 
AHOP kainų ribose jūsų apylinkėje.

AHOP palūkanų sumažiniąno paskolos dėka pirmųjų metų 
mortgičių palūkanų mokėjimai sumažinami iki 8%. 
AHOP pašalpa iki $750 mokama pirmaisiais įsikūrimo 
metais. Taigi, jūs išteisite nedaugiau kaip 25% savo šeimos 
pajamų mortgičių išmokoms ir savivaldybės mokesčiams. Taip 
pat galite gauti provincijos paramą HOME mortgičių 
išmokoms ir savivaldybių mokesčiams iki $750 pirmaisiais 
metais, jeigu jūsų mortgičiai ir mokesčiai viršija 30%

šeimos pajamas. Pašalpos bei paramos negrąžinamos. Skolos 
pradedamos grąžinti septintaisiais mortgičių metais.

Jei esate suinteresuotas pirkti namą pagal AHOP/ 
HOME programą, pažvelkite į savo laikraščio namų 
pardavimo sekciją, skirtą toje programoje dalyvaujantiem 
statytojam.

Smulkesnių informacijų teiraukitės:

Communications Branch
Ministry of Housing
56 Wellesley Street West, 2nd Floor
Toronto, Ontario M7A2N5

Lietuvių angliakasių būrelis Belgijoje 1947-49 metais. Dauguma jų emigravo šiaurės Amerikon

Anapilio planai susirinkime

Pir- 
A. Rinkūnas, sekre- 
Keršienė. Valdybos 
padarė pirmininkas, 
iškeldamas įvykusį 

tarp atskirų vienetų.

Metinis Anapilio Sodybos 
Korporacijos narių susirinki
mas įvyko š. m. balandžio 24 d. 
mažojoje Anapilio salėje, 
mininkavo 
toriavo D. 
pranešimą 
pirmiausia 
susitarimą 
naudojančių Anapilio vardą. Pa
gal tą susitarimą, kiekvienas 
vienetas veikia savarankiškai, 
tačiau bendriems darbams de
rinti vienetų pirmininkai suda
ro Anapilio tarybą, kuri išsiren
ka pirmininką ir sekretorių, šiuo 
metu į Anapilio tarybą įeina šie 
vienetai: Anapilio Sodybos Kor
poracija, Anapilio Moterų Būre
lis, Anapilio Vyrų Būrelis, Ana
pilio Jaunimo Sekcija, Lietuvos 
Kankinių parapijos komitetas, 
KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius, pa
rapijos choras. Pagal darbų pa
skirstymą, Anapilio Sodybos 
Korporacija yra nuosavybių sa
vininkas, rūpinasi skolų mokė
jimu ir turto išlaikymu lietu
vių rankose.

Taip susitarus, pirmiausia te
ko buhalteriškai atskirti Anapi
lio Sodybos Korporacijos ir Lie
tuvos Kankinių parapijos finan
sinę atskaitomybę. Tas jau ir 
yra įvykdyta iždininko J. And
rulio. Kitas pažymėtinas įvykis, 
jau anksčiau skelbtas spaudoje, 
buvo perleidimas arkivyskupi
jai 0.66 akro žemės, ant kurios 
jau stovi klebonija ir statoma 
šventovė. Po šios transakcijos 
Anapilio Sodybos Korporacijos 
nuosavybėje lieka 6.29 akro že
mės. Trečias stambesnis darbas 
buvo kapinių nuosavybės perve
dimas Anapilio Sodybos Korpo
racijai. Visi susitarimai su vys
kupija tuo reikalu jau padaryti, 
atitinkami dokumentai pasirašy
ti. Tikimasi, kad artimiausiu 
laiku bus baigtas ir nuosavybės 
perėmimo dokumentas.

Ižd. J. Andrulio pateiktas ba

lansas — $780,268.38. Pajamose 
pagrindinė pozicija yra salės 
nuoma, siekianti $147,176.35. 
Išlaidose vyrauja palūkanos ban
kams už paskolas ($66,397.32) ir 
privačiu skolų mokėjimas ($47,- 
000.00).

Pagal statutą, šiemet baigėsi 
kadencija dviejų steigėjų — J. 
Andrulio ir P. Bražuko. Susirin
kimui prašant, jie sutiko pasi
likti sekančių trejų metų kaden
cijai.

Toliau pirmininkas painfor
mavo, kad šiemet gautas pirma
sis palikimas $18.000. Ta proga 
jis iškėlė valdybos pasiūlymą 
stambesnius aukotojus atžymėti 
specialiomis lentelėmis Anapi
lio pastate. Po ilgesnių diskusi
jų susirinkimas nustatė tris au-

Krašto tarybos rinkimai
KLB krašto tarybos rinkimai 

bus gegužės 15 d. Tuo pat laiku 
bus ir Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tarybos rinkimai. 
Vyriausia rinkimų komisija ko
vo 30 d. ir balandžio 18 d. posė
džiuose patvirtino visų, išskyrus 
Kalgario, Vankuverio, Thunder 
Bay ir Sault Ste. Marie, apylin
kių pateiktus kandidatus į KLB 
krašto tarybą. Toronto — Oakvi- 
lės apylinkėje yra 25 kandida
tai, reikia išrinkti 18, Delhi 
apylinkėje — 5, reikia išrinkti 
3, St. Catharines apylinkėje — 
3, reikia išrinkti 2, Edmontono 
apylinkėje 2, reikia išrinkti 1. 
Montrealio, Hamiltono, Londo
no, Šudburio, Otavos, Rodney, 
Wellando, Windsoro ir Winni- 
pego apylinkėse pateikta tik tiek 
kandidatų, kiek pagal rinkimų 
taisykles leistina išrinkti. .Tad 
šiose apylinkėse kandidatus į 
KLB krašto tarybą nutarta lai
kyti išrinktais aklamacijos bū
du. Kalgario, Vankuverio ir 
Thunder Bay apylinkių kandi
datų sąrašai grąžinti, prašant
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kotojų kategorijas: a. mecena
tai, aukoję ar testamentu palikę 
$10,000 ir daugiau, b. garbės rė
mėjai, aukoję $5000 iki $10.000 
ir c. rėmėjai, aukoję nemažiau 
$1,000.

Einamuose reikaluose buvo 
svarstytas poilsio namų vyr. am
žiaus tautiečiams klausimas. Pri
eita išvada, kad tuo tarpu pa
grindines jėgas reikia telkti Lie
tuvos Kankinių šventovės staty
bai. Poilsio namų klausimą nu
tarta svarstyti sekančių metų 
susirinkime ir pavesti valdybai 
aiškintis reikalą su valdžios 
Įstaigomis.

Susirinkimas, nors ir negau
sus, buvo labai darbingas ir ge
ros nuotaikos.

A. R.

pateikti kandidatus, prisilaikant 
rinkimų taisyklių, bet atsaky
mai dar negauti. Sault Ste. Ma
rie apylinkės valdyba pranešė, 
kad neranda kandidatų ir rinki
muose nedalyvaus. Į Kanados 
Liet. Jaunimo S-gos tarybą kol 
kas gauta kandidatų tik iš Mont
realio, Šudburio ir Winnipego 
apylinkių, ir tai tik tiek, kiek 
reikia išrinkti. Tikimės, kad 
greitu laiku 'gausime ir iš kitų 
apylinkių. Jei būdami išeivijoj 
ir neturėdami nepriklausomos 
valstybės negalime atlikti savo 
pilietinės pareigos, tai čia paro
dykime savo lietuvišką ištver
mę — atlikime savo tautinę pa
reigą, dalyvaukime savo Bend
ruomenės tarybos rinkimuose.

KLB vyr. rinkimų komisija

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

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

Kai artojai tapo 
angliakasiais

Žiupsnelis atsiminimų apie 
lietuvių gyvenimą Belgijoje

Prieš 30 mteų (1947) 20 
lietuvių grupė antruoju trans
portu atvyko iš UNRRA stovyk
lų Belgijon anglių kasti dvejiem 
metam. Lietuviui tai buvo labai 
neįprastas darbas, visais atžvil
giais sunkus. Be to, buvom toli 
nuo Tėvynės, giminių, artimų
jų, nematėme šviesesnio ryto
jaus, žvelgėm į nežinomą ateitį.

Vėliau tų vyrų dėka buvo 
įsteigta Belgijos Lietuvių Bend
ruomenė. Keli vyrai parašė kun. 
J. Danauskui į Briuselį, kur jis 
iš seniau gyveno, ir gavo greitą 
atsakymą su patarimu — suda
ryti lietuvių sąrašą ir išrinkti 
valdybą. Laiške paminėjo, kad 
Briuselyje yra sudaryta “Sėjos” 
draugija laikraščiui leisti.

Į Liege - Tilleur sekmadie
niais atvykdavo kun. Pr. Gaida- 
Gaidamavičius, tuo metu studi
javęs Liuveno universitete. Taip 
jis ir liko mūsų kapelionu, kuris 
aktyviai darbavosi ir kultūrinė
je veikloje.

Aktyvesni lietuviai, nuvažia
vę Į Briuselį, vienbalsiai išrinko 
kun. J. Danauską pirmininku. 
Mūsų kapelionas kun. Pr. Gai
da pradėjo redaguoti dvisavai
tinį laikraštį “Gimtoji Šalis”, 
spausdinamą duplikatoriumi. 
Apie jį telkėsi raštingsenieji 
tautiečiai — J. Zaranka, kun. J. 
Aranauskas, seserys Mironaitės, 
Burba ir kt.

Kun. Pr. Gaida, domėdamasis 
angliakasių darbu, kartą nusilei
do su vadovais i požemį, aplan
kė dirbančius tautiečius ir apra
šė savo įspūdžius “Gimtojoje 
Salyje”.

Atlikę dvejų metų sutartį, 
mūsų vyrai bandė gauti darbus 
kitoje Belgijos pramonėje, bet 
nebuvo priimti, išskyrus keletą 
išimčių. Pasijutome apgauti ir 
jieškojome būdų pasprukti iš 
anglių kasyklų. Vieni grįžo Vo
kietijon per “žaliąją sieną”, ki
ti jieškojo kelių Amerikon, Ka- 
nadon, Australijon ir kitur.

Išvyko 1950 m. Kanadon ir 
mūsų kapelionas. Jo pareigas 
perėmė Liuveno universitete 
studijavęs kun. J. Dėdinas. Jam 
talkino vienuolės seselės, Ste
pas Paulauskas, Pranas Sekmo- 
kas ir Eduardas Cinzas. Lietu
vių Bendruomenei, po kun. J. 
Danausko, vadovavo Stp. Pau
lauskas, Pr. Sekmokas. Šiems 
emigravus, vadovybę perėmė 
Stasė Baltus, kuri tebevadovau
ja ir dabar.

Viktoras Mątulaitis
RED. PASTABA. Gerai atsime

nantieji Belgijos laikus galėtų para
šyti platesnius atsiminimus. Ypač 
lauktume atsiminimų kun. J. Da
nausko, kuris nuo pat pradžios daly
vavo lietuvių globoje ir veikloje.
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KETVIRTOJO TEATRŲ FESTIVALIO rengėjų komitetas. Iš kairės I eilėje: A. Krikščiūnaitė-Ranosz, G. Rep- 
čienė, KLB kultūros komisijos pirm. E. Kudabienė, KLB pirm. J. R. Simanavičius, I. Kairienė, kun. J. Staškus; 
II eilėje: A. Mingėla, A. Jucienė, V. Ignaitis, M. Kalvaitienė, K. Mikšys. Festivalis įvyks Toronte š.m. gegužės 
20-22 ir 28-29 dienomis. Dalyvaus penkios teatrinės grupės iš JAV ir Kanados

Veiklusis vilnietis Šiaurės Amerikoje
Dviguba Valerijono Šimkaus sukaktis — 50 metų kultūrinės veiklos ir 70 metų amžiaus

Lietuvių teatrų festivalis Toronte
Artėjant teatrų festivaliui 

(š. m. gegužės 22, 28, 29), noriu 
visuomenę bent šiek tiek supa
žindinti su tais teatrų vienetais, 
kuriuos matysim Toronte.

Dėl lėto pašto ir kitų kliūčių 
nepavyko gauti pakankamai ži
nių ir išsamiau apžvelgti tų te
atrų veiklą. Kol kas pasidalin
sim tom žiniom, kurias turime.

Los Angeles Dramos Sambū
ris veikia jau nuo 1949 m., pra
dėjęs dirbti su režisorium S. 
Makarevičiumi. Vėliau, ugdant 
ir plečiant darbą J. Kaributui, 
po to — G. Veličkai, teatras 
smarkiai sustiprėjo ir pastatė 
daug veikalų. Bet tai istorija, 
kuri bus atpasakota atskirame 
leidinyje. Mums Įdomiausia šio 
teatro dabartis.

Nuo 1962 m. sambūriui vado
vauti ėmė Dalila Mackialienė, 
kuri dirba su šia grupe iki šiol. 
Kadangi nei resžisorės, nei gru
pės nepažįstu ir negaliu pareikš
ti savo nuomonės, pacituosiu 
pasisakymus apie ją iš I-mo te
atrų festivalio leidinio. “D. Mac
kialienė yra jautrios sielos, ne
paprasto darbštumo ir kietos 
rankos žmogus. Ji yra meninin
kė ir iš prigimties nepakeičiama 
interpretatorė, naujų polėkių 
bei lakios fantazijos žmogus, o 
kartu ir pedagogė. Jei šiandien 
Dramos Sambūryje vaidina di
desne dalim mūsų jaunimas, ku
riam ji diegia lietuvių kalbos ir 
tautinio teatro meilę, tai pagar
ba tenka išimtinai D. Mackialie- 
nei”.

Kad režisorės ir vieneto .nuo
pelnai nėra perdėti, matyti iš re
zultatų. D. Mackialienė pastatė 
daug veikalų, surengė keletą 
dramos vakarų, šiupinių. Be to, 
sambūris skelbė dramos kon
kursus ir skyrė premijas. Pir
majame teatrų festivalyje šis 
dramos sambūris buvo atžymė
tas kaip “iškiliausias teatras” už 
pastatymą A. Kairio “šviesa, 
kuri užsidegė” ir už dekoraci
jas. Antrajame festivalyje vėl 
atžymėtas “iškiliausio teatro” 
žymeniu už A. Landsbergio “Pa
skutini pikniką”. Penktajame 
teatrų festivalyje Toronte šis 
sambūris vaidins B. Pūkelevičiū- 
tės 3-jų v. dramą “Palikimas”.

Vytauto Didžiojo Šaulių Rink
tinės Čikagoje Meno Kuopelė. 
Atrodo, kad su šiuo labai iškil
mingu, neparankiu vardu ir pa
ti kuopelė turi vargo. Ir kodėl 
meno, o ne dramos irgi neaišku. 
Kaip paskutiniam laiške jie pra
neša, susirgus pagrindiniam ar
tistui, numatytas vaidinimas 
“Didysis Penktadienis” bus pa
keistas kitu, būtent, Juozo Ne
munėlio 2 v. komedija “Pra
keiktas raštelis”.

Ši kuopelė įsisteigė kartu su 
šaulių būriu prieš 20 metų. Kas
met ji surengia bent vieną spek
taklį. šiai kuopelei 18 metų va
dovauja J. Petrauskas. Ji vaidi
no Kanadoje, Detroite, Kleve- 
lande ir artimesnėse apylinkė
se. Vaidintojų dauguma — jau
nimas, nors yra ir senų, patyru
sių artistų. “Prakeiktas rašte
lis”, publikai pageidaujant, bu
vo keletą kartų kartotas Čikago
je ir apylinkėse. Režisuoja bu v. 
Šiaulių teatro režisorė E. Ol
šauskienė.

Cicero Jaunimo Vaidintojų 
Būrelis yra dar jaunas, įsistei
gęs 1975 m. Jis yra vaidinęs 
septynis veikalus. Artistų am: 
žius 13 — 28 metų. Jų noras vai

dinti ir pasišventimas tam dar
bui yra pasigėrėtinas, šis būre
lis, atrodo, yra linkęs į dideles 
problemas ir tragedijas, kaip 
matyti iš suvaidintų veikalų: 
“Laisvės kaina”, “Grįžtantieji iš 
Sibiro” ir “Liaudies priešas”. 
Festivalyje Toronte jis vaidins 
Kvirino Runimo (rašytojas, reži- 
sorius ir vadovas) “Laisvės kai
na” ir “Liaudies priešas”. Reži- 
sorius sako, kad jo’ darbo pa
grinde vyrauja patriotinio susi
pratimo linkmė. Tai pagirtinas 
darbas. Linkėtina, kad “užgul
damas” jaunimą vien tokiom 
desperatiškom problemom reži- 
sorius jų nuo scenos nenubai
dytų. Ar mūsų komentarai tu
ri pagrindo, įsitikinsim pamatę 
vaidinimus Toronte.

Daugiakultūriškumas mokykloje
Pagal tradiciją Ontario pro

vincijoje kasmet rengiama Švie
timo Savaitė, kurios tikslas su
artinti mokyklą su tėvais ir vi
suomene. Tuo metu mokyklos 
yra atdaros lankytojams, o mo
kytojams duodama progos da
lyvauti konferencijose. Iki šiol 
švietimo Savaitės vykdavo kovo 
mėnesį, šiemet ji atkelta į ba
landį ir vyko 18 — 23 dienomis.

Iš konferencijų pagrindinė 
turbūt buvo sušaukta Ontario 
Association for Curriculum De
velopment (tai yra sąjunga, val
džios remiama, kuri studijuoja 
mokyklų programas ir duoda 
savo rekomendacijas švietimo 
ministeriui). Ji įvyko balandžio 
21 — 23 dienomis Toronto She
raton Centre ir sutraukė per 500 
švietėjų ne tik iš Ontario, bet ir 
iš kitų provincijų. Konferencija 
pasirinko šiuo metu labai suak- 
tualėjusią temą — daugiakultū
riškumas švietime.

Konferenciją atidaręs Onta
rio švietimo ministeris T. L. 
Wells ir trys pagrindiniai kalbė
tojai — Toronto švietimo vady
bos direktorius D. Green, Carle-

BALTIC 
TOURS

Ekskursijos 
i Lietuvą 

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

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

Birželio 26 - liepos 10
Liepos 17 - liepos 31

51,253
51,253

Dviejų savaičių ekskursijose Į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 
1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su 1 dienos išvyka į 
Kauną, 4 naktys Muenehene ir 3 naktys Paryžiuje.

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

Mūsų Toronto “Aitvarą”, Ha
miltono “Aukurą” visuomenė, 
kuri skaito laikraščius ar kiek 
domisi kultūriniu gyvenimu, 
gerai pažįsta. “Aitvaras” vai
dins Stasio Pilkos “Žemės ro
jų”, “Aukuris” — Balio Sruo
gos “Pavasario giemę”.

Daugumas parinktų veikalų 
festivaliui yra lengvai supran
tami ir įdomūs jaunimui, ypač 
tuo, kad didele dalimi atliekami 
jaunų aktorių. Tad reikia tikė
tis, kad šį festivalį Toronto vi
suomenė sutiks su gyvu susido
mėjimu. Tenka tik palinkėti or
ganizatorei E. Kudabienei ir vi
siems vienetams geriausios sėk
mės!

B. Rūta

tono universiteto psichologijos 
profesorius dr. J. Berry ir bu
vęs NDP vadas, dabar Carleton 
un-to prof. David Lewis nagrinė
jo klausimus: a. kas yra daugia
kultūriškumas, b. kam jis reika
lingas, c. kas tuo reikalu pada
ryta ir kas ruošiamasi daryti 
tiek valdžioje, tiek visuomenė
je. Didelė laiko dalis buvo skir
ta specialių klausimų diskusi
joms mažesnėse grupelėse, ku
rių buvo 50.

Iš lietuvių konferencijoje da
lyvavo “TŽ” atstovavęs A. Rin
kimas, studentė Danaitytė iš 
Kimgstono ir pusiau lietuvių kil
mės augštas švietimo ministe
rijos pareigūnas. Gaila, kad 
mums įdomiausioje grupėje, tu
rėjusioje diskutuoti etninių gru
pių mokyklas, dalyvavo tik trys 
asmenys, todėl šios grupės dar
bas po pirmojo posėdžio buvo 
sustabdytas. A. R.

• Įsidėmėkime: tik ugdydami sa
vitumą, būsime naudingi kitiems; 
pasiduodami — tik tręšime kitų kul
tūros laukus. Būti kitiems trąša — 
nėra mūsų paskirtis. J. ERETAS

Tel. (617)969-1190 
arba 

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

K. TAUTKUS
Čikagoje gyvenantys vilnie

čiai, susibūrę į Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungą, 1977 m. sau
sio 16 d. paminėjo Valerijono 
Šimkaus 50 metų kultūrinės-vi- 
suomeninės veiklos sukaktį. Be 
to, jam šiemet sueina 70 m. am
žiaus. Jis yra vilnietis, gimęs 
ūkininko šeimoje 1907 m. sau
sio 23 d. Lekiškės kaime, Tvere
čiaus valse., Švenčionių apskr.

Karo ugnyje
Sukaktuvininko vaikystės me

tai nebuvo lengvi. Pirmojo pa
saulinio karo metu per jų sody
bą ėjo kariaujančių valstybių 
fronto linija. Visi trobesiai bu
vo sudeginti, inventorius sunai
kintas. Sodyboje ir laukuose bu
vo iškasti apkasai. Frontas buvo 
sustojęs vietoje ir išsilaikė be
veik trejus metus. Šeimai reikė
jo jieškotis prieglaudos Miela
gėnų valse., vėliau teko trauktis 
nuo fronto iki Utenos. Pačiam 
sukaktuvininkui teko netrukus 
pelnytis duoną viename dvare
lyje samdiniu. Tais metais jis 
išmoko lietuviško rašto. Tada su 
lietuviška spauda jis jau nesi
skyrė.

Karui pasibaigus, grįžo į tė
viškę, pradėjo ūkio atstatymo 
darbus. Paskatintas Vasiūnų pa
rapijos klebono kun. Juozo Er
čiaus, įsijungė į tautinę vietos 
veiklą. Dalyvavo parapijos cho
re, tapo uoliu šv. Kazimiero 
draugijos veikėju. Tai jam daug 
padėjo platinant iš Lietuvos 
slaptai atgabentą spaudą kai
muose. Kai į Vasiūnų pradžios 
mokyklą dirbti buvo atkeltas jo 
pusbrolis mokytojas Hermanas 
Misiūnas, sukaktuvininkas savo 
kultūrinę - visuomeninę veiklą 
suaktyvino.

Kalėjimas ir pabėgimas
Atlikęs ūkio pavasario sėjos 

darbus, dviračiu važinėdavo po 
lenkų okupuoto Vilniaus krašto 
vietoves. Tai davė progos pažin
ti ne tik istorines vietas, bet ir 
patirti tautines problemas bei 
lenkų persekiojimo metodus. 
Vėliau jis įsijungė į slaptą žinių 
bei informcaijų tiekimo tinklą 
lietuvių spaudai bei atitinka
moms įstaigoms. Slapti ryšiai su 
nepriklausoma Lietuva lenkams 
paaiškėjo, kai jis buvo pašauk
tas karinės prievolės. Už tai jis 
buvo suimtas. Pagal Lenkijos 
įstatymus, jam grėsė ilgų metų 
kalėjimo bausmė. Laimingai 
pavyko išsisukti: apsimetė ser
gančiu ir pateko į kalėjimo ligo
ninę. čia su ukrainiečių pogrin
džio pagalba jam pavyko pabėg
ti. Su ukrainiečių pogrindžio 
parama ir padirbtais dokumen
tais jam pasisekė atvykti į Vil
nių ir iš čia slaptai pereiti per 
demarkacijos liniją į nepriklau
somą Lietuvą.

Tarnyba ir mokslas
Apsigyvenęs nepriklausomo

je Lietuvoje, V. Šimkus nenu
traukė kultūrinės veiklos. Grei
tai įsijungė į Vilniui vaduoti ir 
šaulių sąjungas. Mokykloms, 
skautams ir kitoms organizaci
joms rodė skaidres bei skaitė in
formacines paskaitėles apie Vil
niaus krašto padėtį, lietuvių per
sekiojimus. Per Vilniui Vaduo
ti Sąjungai skirtas radijo valan
dėles teikė informacijas pana
šaus pobūdžio.

Kariuomenėje sava noriškai 
tarnavo pusantrų metų Gedimi
no pulke Ukmergėje. Atlikęs 
karinę prievolę, gavo tarnybą 
Kauno miesto policijoj. Su pra
nešimais apie Vilnių važinėjo po 
Kauno apylinkes. Policijoj ne
sant palankių sąlygų mokytis, 
Kauno miesto burmistro inž. 
Graurogko padedamas, gavo 
tarnybą Kauno savivaldybės ug
niagesių komandoj. Tada jau 
buvo lengviau mokytis suaugu
sių gimnazijoje ir Vaičkaus dra
mos studijoje. Kaune gyvenda
mas sukūrė ir šeimą — vedė iš
mokslintą lietuvaitę Oną Belo- 
zaraitę, kuri tarnavo Kauno ap
skrities savivaldybės sekretore. 
Vėliau jau Vilniuje ji buvo vie
no savivaldybės skyriaus sekre
tore.

Į Vilniaus kraštą
Kilus karui ir komunistams 

užėmus Vilnių, nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terija paprašė jį ir keletą kitų 
vilniečių vykti į Vilniaus kraštą, 
skatinti vilniečius organizuotis, 
nes Lietuvos vyriausybė tikėjo
si iš Sovietų Sąjungos išsiderėti 
Vilniaus kraštą. Kai Vilnius bu
vo atgautas, V. Šimkus jame ir 
ipasiliko. Kaip turįs teorinį pasi
ruošimą ir ilgametę praktiką 
ugniagesyboje, buvo paskirtas 
brand'majoro pavaduotoju. Pri
klausė Vilniaus šaulių rinktinės

VALERIJONAS ŠIMKUS (dešinėje) su ukrainiečių vyriausybės tremtyje 
viceprezidentu MIKOLA STEPONENKO Nuotr. V. Noreikos

vadovybei, ėjo švietimo ir kul
tūros vadovo pareigas. Jam bu
vo pavesta supirkinėti ’ iš lenkų 
paslėptus karinius ginklus bei 
šaudmenis. Pavyko iš lenkų su
pirkti ir paslėpti daug ginklų. 
Jais pasinaudojo, prasidėjus ka
rui su vokiečiais, partizanai.

Tardytojų rankose
Bolševikams okupavus Lietu

vą, Šimkus buvo atleistas iš dar
bo. Pajutęs, kad pateko į pir
mąją enkavedistų medžioklės 
ugnį, slapstėsi beveik 8 mėne
sius. Atlikti slaptų pogrindžio 
uždavinių atvyko į Vilnių, čia 
nežinia kieno buvo atpažintas ir 
išduotas. Enkavedistai suimtąjį 
varė į savo įstaigą, kuri buvo 
Gedimino gatvėje. Netoli 
NKVD būstinės gatvėje pateko

SUDBURY,
(Atkelta iš 4-to psl.)

v. v. Kviečiamos visos motinos, visi 
lietuviai minėjime dalyvauti ir pa
sikviesti draugus bei pažįstamus. 
Kam yra brangi motina, tas daly
vauja jos pagerbimo renginyje. Lau- 
kiame- Apylinkės valdyba

MAIRONIO KUOPOS šaulių mo
terų sekcijos pirm. J! Labuckienės 
iniciatyva balandžio 24 d. didžiojoj 

Toronto lietuvių golfo klubo iždininką 
ANTANĄ KLIMĄ,

Lietuvoje MAMYTEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto lietuvių golfo klubas

A+A
Justui Pikšilingiui

mirus, žmonai JADVYGAI ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -—

Pranas, Birutė Jankauskai 
ir sūnus

į žmonių minią ir paspruko. Bė
gantį vijosi enkavedistai su šu
nimis ir šaudė. Buvo sužeistas ir 
suimtas. Kalėjime tardė dėl su
pirktų iš lenkų karinių ginklų. 
Buvo laikomas slaptojo sąjū
džio grupės vadovu, todėl tardy
tojai reikalavo savo bendrinin
kus išduoti pavardėmis. Kai V. 
Šimkus atsisakė tai padaryti, 
buvo baisiai kankinamas ir tero
rizuojamas. Kankintojai visdėl- 
to neišgavo naujų aukų. Iš kalė
jimo išlaisvino 1941 m. birže
lio 23 d.

Tautiečių tarnyboje
Laikinajai vyriausybei pašau

kus visus tarnautojus grįžti į ei
tas pareigas prieš bolševikų oku
paciją, prisistatė ir Šimkus. Vil
niaus miesto burmistras V. Šim

ONTARIO
Kristaus Karaliaus parapijos salėj 
buvo suruoštas pobūvis. Jai daugiau
sia talkino B. Stankuvienė, A. Alb- 
rechtienė, E. Tolvaišienė ir M. Step- 
šytė. Pobūvį pradėjo pirm. J. Staš
kus įvadine kalba. Tautinių šokių 
grupė “Rudens atžalynas”, vadovau
jama A. Albrechtienės, sušoko Kal
velį ir Rugelį, įjungdama į šokių sū
kurį ir publiką. Šoko: J. Z. Labuc- 
kai, E. S. Tolvaišos, A. Albrechtie- 

kų paskyrė Vilniaus miesto 
brandmajoru. Vėliau ugniagesy- 
bos sritis buvo pertvarkyta ir 
prie Vilniaus miesto savivaldy
bės įsteigta priešgaisrinės-prieš- 
lėktuvinės apsaugos direkcija, 
kurios viršininku buvo V. Šim
kus.

Toje tarnyboje būdamas, V. 
Šimkus išgelbėjo nuo vokiečių 
siautėjimo šimtus jaunuolių- 
studentų — išduodavo liudiji
mus, kad dirba priešlėktuvinės 
apsaugos tarnyboje. Ugniagesių 
mašinomis vežiodavo arkiv. M. 
Reinį, lankantį parapijas, ir at
gabendavo maisto kunigų semi
narijos auklėtiniams. Suorgani- 
vavo ir globojo ugniagesių dai
nos bei šokių ansamblį, kurio 
vadovu buvo žurnalistas A. Gus
taitis.

Pasitraukęs į Vokietiją, V. 
Šimkus darbavosi tautinėje 
veikloje, ypač skautų, ir buvo 
tuntininku. Atvykęs į JAV jis 
nepasikeitė — liko pasišventęs 
Lietuvos kultūros, šalpos ir 
spaudos reikalams. Jo pastango
mis buvo įsteigta Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga.

Šalpoje ir spaudoje
V. Šimkus yra didelis šalpos 

rėmėjas ir BALFo Čikagos ap
skrities pirmininkas. Kai BAL
Fo veikla ėmė silpnėti, buvo 
pradėti vajai, lankant lietuvių 
namus. Tiems vajams suorgani
zuoti V. Šimkus buvo vienas iš 
didžiausių variklių. BALFo rei
kalai tuojau pagerėjo ir aukos 
ėmė plaukti dešimtimis tūkstan
čių. Abu su žmona kultūros ir 
šalpos reikalams skiria stam
bias aukas.

V. Šimkus priklauso Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžiui,. kuris lei
džia dvisavaitinį laikraštį “Lais
voji Lietuva”. Jis yra to laik
raščio leidėjas ir redakcinės 
kolegijos pirmininkas, atseit, 
tvarko laikraštį, reikšdamasis ir 
žurnalistikoje. Nors yra redak
cinė kolegija, bet jam, kaip pir
mininkui, tenka viską tvarkyti 
ir atlikti redagavimo naštą.

Tenka V. Šimkui ir jo žmone
lei Onutei palinkėti sveikiausių 
metų ir paprašyti Augščiausiąjį 
ištvermės bei sveikatos, kuri yra 
labiausiai reikalinga.

nė, J. Bataitis, M. Stepšytė, A. Kusins- 
kis, A. Mikštas, B. Stankuvienė, S. 
Semežienė, E. Šviežikienė, P, Visoc
kas. Akordeonu grojo A. Gatautis. 
Plokštelių muzika visą laiką linksmi
no pobūvio dalyvius. Gražių gėlių 
puokštę vadovei įteikė Aldona Kru- 
čaitė. Moterų sekcijos pirm. J. La- 
buckienė pasveikino susirinkusius ir 
padėkojo už bendradarbiavimą ir ap
silankymą. Prie skoningai papuoštų 
stalų buvo karšta vakarienė. Veikė 
turtinga loterija, kuriai 12 laimikių 
padovanojo šaulės. Turėjome viešnią 
iš Sąult Ste. Marie — Leną Jokumai- 
tienę. Gražu, kad Sudbųry atsirado 
ir daugiau lietuviškų organizacijų, 
kurios įneša įvairumo bei gyvumo, 
stiprindamos lietuvybę ir keldamos 
nuotaikas.

Prie pobūvio rengimo, be šaulių, 
daug prisidėjo J. Bataitis, A. Kručie- 
nė, A. iMazaitienė, V. Bružas, S. Se
mežienė, E. šviežikienė, S. Petrė- 
nienė, S. Rudienė.

GIEDRĖ PODERYTĖ, universite
to komercinių mokslų studentė, tau
tinių šokių grupės “Ramunėlė” va
dovė, šiemet išrinkta Folk Arts ta
rybos sekretore. Dienraštis “Sudbu
ry Star” kovo 17 d. numery įsidėjo 
jos nuotrauką drauge su kitais tary
bos nariais. INCO pasiūlė jai per va
saros atostogas tarnybą centriniame 
atskaitomybės departamente Copper 
Cliff. Giedrė pasiūlymą priėmė. Ji 
taip pat yra kandidatė į Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybą. 
Nuoširdžiai jai linkime sėkmės.

Į KLB krašto tarybą kandidatuoja 
J. Bataitis ir J. Staškus.

RELIGINIAI LIETUVIŲ ŠALPAI 
dar aukojo po S5: V. Bružas, J. če- 
batorius, St. Tolvaišą.

LIETUVIŲ BENDRU OMENĖS 
KNYGYNAS veikia pirmą ir pasku
tinį sekmadienį tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Knygyno vedėjas Vytautas 
Stepšys. K. A. S.

Calgary, Alberta
“KALGARIO LIETUVIŲ ŽINIOS” 

— tokiu pavadinimu leidžiamas biu
letenis. Jau išėjo 2 nr. — kovo mė
nesio. Nors leidėjas nepažymėtas, 
bet iš turinio matyti, kad juo yra 
KLB Kalgario apylinkės valdyba. 
Pirmajame puslapyje išspausdinta 
apylinkės pirm. Aleksandro Šukio 
kalba (angliškai) Vasario 16 minėji
me, toliau skelbiama jaunimo vasa
ros stovykla liepos 1 — 9 d. d. rašo
ma apie Rytų ir Vidurio Europos 
Studijų Draugiją, nakvynes keliau
jančiam jaunimui ir kitus veiklos 
reikalus. Šis biuletenio numeris turi 
7 psl. K.

• Gimimas svetur ir Lietuvon ne
grįžimas dar nereiškia nebuvimo lie
tuviais. Esmingiau yra ne tai, kur 
gimta, o iš ko gimta ir dėlto — 
kuo gimta. J. GIRNIUS
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ANTANAS MONČYS, Kristus su savo mokiniais, medžio skulptūra. Jos 
savininkas — mons. A. Bačkis Romoje

Stasiaus Būdavo "Europietė

Eretas apie europiečių Adomą
M. STONYS

Šių metų pradžioje pasirodė 
dr. J. Ereto, gyvenančio Šveica
rijoje, 46 psl. knygelė vokiečių 
kalba “Vom Adam der Euro- 
paer” — Apie europiečių Ado
mą. Kaip autorius Įžangoje sa
ko, tai nėra propagandinis leidi
nys, kitų finansuojamas, bet pa
ties autoriaus lėšomis išleistos 
kelios ištraukos iš j o. ankstyves
nės knygos “Baltiečių likimas” 
(Baltisches Schicksal). Tai švei
caro auka ir noras padėti di
delės nelaimės ištiktiems baltie- 
čiams, ypač lietuviams.

Knygelė turi 4 skyrius: 1. 
Apie europiečių Adomą, 2. Bal
tiečių tautos ir kalbos, 3. Už
mirštieji baltiečiai ir 4. šiaudas, 
kuris nelūžta.

Baltiečių tautos ir europiečių 
Adomas. Taisyklinga ir gražia 
vokiečių kalba dr. J. Eretas su
pažindina vokiškai kalbanti pa
sauli su Baltijos valstybėmis, 
tautomis, jų istorija, jų kalbo
mis, kultūra, papročiais, būdu ir 
noru būti laisvais. Daugiausia 
rašoma apie Lietuvą, lietuvius, 
jų kalbą ir kultūrą, ir tai todėl, 
kad autorius pats per nepri
klausomos Lietuvos dvidešimt
metį ten gyveno, kūrė - rašė ir 
visomis savo jėgomis padėjo 
Lietuvos valstybei bei tautai 
augti, stiprėti. Jei dr. J. Eretas 
gerai pažįsta Europos tautas ir 
jų istoriją, tai Lietuvą pažįsta ir 
ją brangina ne mažiau už savo 
gimtąją Šveicariją. Jei jis gerai 
kalba vokiškai ir prancūziškai, 
tai neblogiau kalba ir rašo lietu
viškai. Per 30 metų gyvendamas 
savo gražioje Šveicarijoje, jis 
nepamiršo lietuvių tautos, jos 
vargų ir kančių, jos kalbos ir 
žmonių. Jis šios knygelės antra
me psl. įrašė dedikaciją: “Mano 
draugams baltiečiams, kurie, 
gyvendami tėvynėje, neturi lais
vės, ir tiems, kurie, gyvendami 
laisvėje, neturi tėvynės”.

Pirmame ir antrame knyge
lės skyriuje autorius daugiau
sia rašo apie lietuvių kalbą, jos 
grožį, skambumą ir senumą. 
Lietuviškus žodžius gretina su 
sanskritu, graikų ir lotynų kal
bos žodžiais. Štai pavyzdys:
lietuvių sanskrito
esu (ir esmi asmi
esi asi
yra (ir esti) asti
graikų lotynų
eimi (iš esmi) sum
esi es
esti ėst'

Po tokių sugretinimų dr. Ere
tas cituoja garsaus prancūzų 
kalbininko - mokslininko prof. 
Meillet sakinį apie indoeuropie
čių prokalbę, kurios mokslinin
kai įieško tolimojoje Indijoje, o 
ji esanti čia pat, Europoje, už
mirštoje Lietuvoje, jos kaime: 
“Kas norėtų išgirsti iš žmogaus 

lūpų kalbą, kuri galėtų būti in
doeuropiečių vadinama, tenu- 
vyksta ir tepasiklauso lietuvio 
ūkininko” (6 psl.). Knygelės au
torius sako, jog senosios euro
piečių prokalbės Adomas galėtų 
būti lietuvis.

Europos tautų kalbos pasikei
tė, suprastėjo, sumodernėjo, 
prisitaikė prie žmonių poreikių 
ir patogumų. Bet modernizmas 
ir naujųjų laikų šablonas-nepa
lietė lietuvių kalbos. Ji tebeturi 
8 linksnius, vienaskaitą, daugis
kaitą ir dviskaitą, kelių rūšių da
lyvius ir nepastovų žodžio kirtį 
bei priegaidę. Mažybinės žodžių 
formos tiek įvairios ir dažnos, 
tiek švelninančios kalbą, jos to
ną ir ritmą, jog kalba virstanti 
moteriška kalba. Todėl dr. Ere
tas sako, kad lietuvė, padėjusi 
sukurti tokią kalbą, buvusi eu
ropiečių prokalbės Jieva.

Mokslininkai domisi lietuvių 
kalba ir jos senomis formomis, 
domisi lietuvių liaudies daino
mis, senos lietuvių kultūros lie
kanomis, bet niekas nesirūpina, 
neužtaria ir nesulaiko lietuvių 
ir kitų baltų tautų skriaudėjų, 
ateinančių iš rytų ir vakarų. 
“Homo sapiens 'Viskam turi šir
dį: augalams, gyvuliams, lauki
niams žvėreliams. Bet baltai, de
ja, yra*tik žmonės, todėl nėra jo
kios vilties ir pasigailėjimo net 
europiečių Adomui” (23 p.).

Užmirštieji baltiečiai. Sovie
tų Sąjunga visais laikais buvo 
grobuoniška. Ji pasigrobė Bal
tijos valstybes, sulaužiusi visas 
tarptautines sutartis, ir daug ki
tų kraštų Europoje. Bėga me
tai, žmonės pamiršta karus, 
žiaurumus, skriaudas. Pamiršo 
ir Baltijos valstybes, nors jų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažino 35 valstybės.

Dr. J. Eretas rašo apie Estiją, 
Latviją, Lietuvą, jų geografinę 
vietą Europoje, jų gyventojus, 
būdą, verslą, darbštumą ir ryž
tingumą. Ypatingai pabrėžiama 
begalinė lietuvio kantrybė, tei
singumas, prisirišimas prie savo 
žemės ir pastangos niekur iš jos 
nesitraukti. Nepriklausomybė — 
brangiausia tautoj vertybė, ku
rios sieks ir dėl jos kovos neri
botą laiką, iki laimėjimo.

Baltiečiai žino, jog išnyksta 
ne tik mažos valstybės, bet ir di
džiosios. Sovietų Sąjunga irgi 
nėra išimtis: ateis ir jai galas, 
kurio pavergtos Europos tautos 
laukia ir sulauks. Baltiečiai irgi 
sulauks.

Šiaudas, kuris nelūžta. XX 
mūsų amžius — tamsus: du di
dieji karai, pavergtos tautos, 
žiaurus komunizmas, šaltasis 
karas. Bet ir jame yra prošvais
čių: naikinamas koldnizmas, ku
riamos naujos nepriklausomos 
valstybės, kovojama ne tik dėl 
žmogaus egzistencijos, bet ir 
dėl pagrindinių jo teisių. Kai 
nebėra kolonijų Afrikoje, jos

J. KUZMICKIS
Su Stasiu Būdavu (1908-1966 

m.) susidūriau Kauno kunigų 
seminarijoje 1931 m. rudenį. 
Buvo nedidelio ūgio, judrus, ap- 
skritukas, simpatingo, gyvo vei
do, žvalių akių kalbus vyras. 
Jau tada žinojau, kad 1926 m. 
pasirodė su eilėraščiais, vėliau 
su beletristikos kūriniais — no
velėmis bei apysakomis, kurių 
šviesi tematika žavėjo jaunuo
sius skaitytojus.

Seminarijoje buvo socialus ir 
neužsidaręs, bet artimesnius ry
šius palaikė su poetais, studijų 
draugais — Kz. Kecioriu-Zup- 
ka, Myk. Linkevičių, Ant. Sle- 
žausku. Jau tada susidarė įspū
dis, kad literatūra buvo jam la
bai miela, gal net artimesnė 
už teologiją, ir kurį laiką uni
versitete lankė literatūros pa
skaitas.

Po metų susidomėję skaitė
me palyginti sentimentalias no
veles “Širdys ir gėlės” rinki
nyje, vėliau “Našlaičių Kalė
das” ir kritiškai sustojome prie 
“Mokytojo Banaičio” romano, 
kuriame kaikas mėgino susekti 
autobiografinių ataudų. Toliau 
sekė smalsumą sukėlęs “Lore
tos” romanas, pajudinęs naują 
seselių vienuolių temą, socia
linio pobūdžio “Sala”, “Vidur
nakčio svečių” novelės, o po 
karo — “Varpai skamba” ir 
“Rūsčios sienos” istorinės apy
sakos bei tremtinių gyvenimą 
lietęs “Uždrausto stebuklo” ro
manas.

Rašė St. Būdavas ir daugiau: 
išspausdino “Draugo” dienraš
tyje “Malonės kalno” biblinę 
apysaką, “Rūką ant vieškelio” 
ir psalminio stiliaus “Akmenys 
šaukia” mąslias ištraukas.

Praėjusių metų pabaigoje 
londoniškis “Nidos” knygų klu
bas išleido “dešimties metų 
mirties sukakčiai paminėti” nie
kur iki šiol nespausdintą “Eu
ropietės” romaną.

Kūrinio tematika
St. Būdavas “Europietės” kū

riniu pasišovė atidžiau žvilgte
rėti į paskutiniojo karo sukel
tas nuotaikas, kurių negalėjo 
pakeisti nei politikų gražbylys
tės (“nes Amerika, Anglija ir 
kiti bolševikus remia visais sa
vo turtais”), nei desperatiškos 
maldos-(“aš kreipiu savo mintis 
į Dievą, tačiau jau nieko iš jo 
neprašau, nes šią valandą jis 
yra taip toli, kad tikriausiai ne- 
beatsiųs savo stebuklo mums 
išgelbėti”). Mūsų tautos “teisin
gumas ir kilnumas jau nebete
ko jėgos” ir “jos ateina nai
kinti baisesnė jėga”.

Gimnaziją ir meno mokyklą 
Lietuvoje baigusios ir kritikos 
gerai įvertintos Amelijos tėvas 
paskutiniame atsisveikinimo 
laiške, “viskuo nusivylęs ir nie
kam nebetikįs šiame pasauly
je”, savo dukteriai pabrėžia “iš
tvermingiausią pasaulio įstaty
mą” — jėgą. Jai duodami kil
nūs arba net baisūs vardai: “re
ligija, grožis, asmenybė, talen
tas, garbė, pinigas, kumštis, 
smurtas ir visokio pavidalo 
niekšybės”. Tėvas įkalba duk
teriai, kad ir ji turinti jėgą, nes 
esanti “pranašesnė už daugelį 
kitų moterų”.

Taigi, St. Būdavas mėgina gi
lintis į mūsų laikotarpio trem
tinės psichiką, veikiamą nuolat 
besikeičiančių sąlygų sugesti
jos, ir vaizduoja netolimą pra
eitį — sujauktą, nepaisančią 
“teisingumo ir kilnumo”, iškė
lusią problematiškus kovos dėl

turėtų išnykti Azijoje ir Rytų 
Europoje.

Baltijos valstybės ir jų tau
tos — estai, latviai ir lietuviai 
— yra gerai užgrūdinti, atspa
rūs rusų vergijai, nepalaužiami. 
Jos, kaip tie menki smilgų šiau
deliai, vėjuje linksta, siūbuoja, 
bet nelūžta. Ypač lietuvių tauta 
nuo amžių įpratusi kovoti, pra
laimėti ir vėl laimėti. 123 me
tus išbuvusi carinės Rusijos pa
vergta, prispausta, palikta be 
mokyklų, be lietuviškų knygų, 
atsigavo, laisvės spinduliui 
švystelėjus.

Dvidešimt laisvės ir nepri
klausomo gyvenimo metų baltie- 
čius sustiprino, sucementavo, 
padarė savarankiškais žmonė
mis, kultūringais estais, latviais 
ir lietuviais. S o v i etų Sąjunga 
per 60 metų neįstengė surusinti 
ukrainiečių, armėnų, gruzinų ir 
kitų Kaukazo tautų. Nesurusins 
ir baltiečių. Jei leidžiama juo
diesiems kurti savo valstybes, 
juo labiau bus leidžiama atkurti 
savo nepriklausomas valstybes ir 
baltiečiams.

Joseph Ehret, VOM ADAM DER 
EUROPAER. 2. Auflage, Basei. 
1977. 

būvio klausimus ir stoiškai ste
binčią jų sprendimą.

Kai išprususi, bet patyrusi 
kartų aklos karinės jėgos siaus
mą Amelija su mylimu tėvu 
“viskuo nusivilia”, jo įtaiga 
atsimena savo “pranašumą” ir 
gaivališkai metasi grožio, asme
nybės, talento pagalba siekti 
pinigų, turto jėgos. Įsidarbinu
si Niujorko turtuolio našlio 
Laurenco (šis vardas nevisur 
vienodai rašomas) Morris fab
rike, moterišku apsukrumu su
kelia jo iliuzinės meilės jaus
mus ir, apgaubusi mylimąjį Ge
diminą “beprotiško plano” pa
slaptimi, nemylėdama išteka už 
vėžiu sergančio biznieriaus. Ne
ilgai trukus jis miršta, palikęs 
jai prabangius namus ir nema
žą pinigų krūvą. Ligos preteks
tu išsikviečia Gediminą, kuris, 
užmiršęs “nusivylimą, pyktį ir 
gal dar ką baisesnį”, sutinka su 
Amelija, kad “reikia vieną kar
tą pradėti gyventi, kaip dera 
tikriems Dievo vaikams”.

Pagrindiniai veikėjai
Individualinė Amelijos logi

ka, nuspalvinta tėvo įteigto 
nusivylimo argumentų, sutinka, 
kad “visos vertybės praeina, 
viskas sutrypiama” — ir žmo
giškoji savigarba, ir krikščioniš
kos dorovės principai, ir dau
gumos priimamos etikos nor
mos. Belieka “išdidi” kova dėl 
turto, nepaisant jokių priemo
nių, belieka subjektyvaus gyve
nimo “įstatymo” (“visų pastan
gų, darbų ir tikslų esmėje tu
ri būti jėga”) chaosas.

Tą patį pirmon eilėn iškelto 
gyvenimo “įstatymo” chaosą 
autorius ryškina ir kitų veikėjų 
jaukiamų vertybių mišinyje. 
Negailima tamsių spalvų (Į 
Ameliją panašiai) kurtizanei 
Mrs. Brugge, “išsiskyrusiai su 
trimis vyrais”, besistengiančiai 
“įsikibti į Laurencą” ne dėl 
meilės, bet “gero pelno”, ir vis- 
dėlto iš kovos lauko pasitrauku
siai “širdingu” Amelijos rankos 
paspaudimu.

Kur buvus, kur nebuvus, tar
si kokia magikė, sukinėjasi Lau
renco sesuo Barbora Gifford, 
įsitikinusi, kad ji įpareigota 
žmoniškai sutvarkyti ne tik ge
resnę vargšės Amelijos pozici
ją įmonėje, bet ir savo brolio 
gyvenimą, nes “ta nešvari mo
teris, Mrs. Brugge . .. nuodija 
mūsų visą šeimą” ir “visai ne
turi gėdos”.

Su vedybinėmis pretenzijo
mis Amelijos kelyje dažnai pa
sipainioja panašus į savo moti
ną Jim Gifford, kuris išsiski
ria su žmona, nes ji yra “pavo
jingo moters tipo”: “Jos viso
mis priemonėmis stengiasi iš
tekėti, o po to suranda kokią 
nors priekabę skirtis, kad gau
tų gražius alimentus.”

Amelijos mylimasis Gedimi
nas, užsiėmęs Minesotoje su 
darbdavio šunimis, yra tylus 
jos “turto jėgos” teorijos šali
ninkas. Nors pradžioje ir sten
giasi prikalbėti Ameliją persi
kelti pas jį, tačiau pasimeta 
klastingoje situacijoje ir be jo
kių priekaištų (“žinoma, Ame
lija, tai tavo grynai asmeninis 
reikalas perdaug jautrus, ir iš 
mano pusės būtų netaktiška 
apie tai kalbėti”) priima myli
mosios sprendimą, esą, turint 
ištaigingus namus, nemažą krū
vą pinigų, “turi vieną kartą 
pasibaigti tos keistos mūsų kla
jonės.”

Tezės apysaka
Andre Maurois “To the Fair 

Unknown” knygoje vaizdingai 
aprašė, kaip “padaromos” apy
sakos: “Toks ir toks rašytojas 
pasirenka tokią tezę. Vienas 
charakteris atstovauja blogiui 
(išdavikas melodramoje arba 
salaud egzistencialistų apysako
je); kitas įkūnija dorybę, laisvę, 
tikėjimą arba revoliuciją (nes 
laikai keičiasi, o su jais ir he
rojaus prigimtis). Pabaigoje gė
ris, koks jis bebūtų, laimi, pats 
gi rašytojas pralaimi”. 

St. Būdavo “Europietė” — 
tezės apysaka: “Tiktai jėga pa

Cicero lietuvių jaunimo būrelis vaidina K. Runimo 2 veiksmų dramą “Lais
vės kaina”, šį veikalą jis vaidins teatrų festivalyje Toronte š.m. gegužės 
28 dieną Lietuvių Namuose. Festivalyje dalyvaus ir kitos grupės

daro teisę ir įstatymus”, ši te
zė pavirsta tarsi kietai išmintu 
taku, nusitiesusiu per visą kū
rinį ir palenkusiu Amelijos są
monę taip jausti ir galvoti, kaip 
reikalauja pasirinktoji tezė. Jos 
vidiniu monologu (mąstymais, 
laiškais) kuriami aprioriškai 
numatyti planai kliudo atsi
skleisti visai charakterio pla
tumai ir įstumia į didelės vie
natvės ir apkartimo liūną: “Su
ga 1 v o j a u tikrai ‘beprotišką’ 
planą. Ir jeigu pasiseks, tai 
tikrai ką nors pasieksiu. Bet 
tik vieno prašau: neklausk nie
ko, nes vistiek nepasakysiu ... 
Remk mane visokiais būdais, 
nes esu labai vieniša.”

Jos intymus ir galbūt turinin
gas vidinis pasaulis išblėsta “be
protiško” plano padiktuotos 
elgsenos akivaizdoje ir priver
čia nusisukti nuo etikos įtaigų, 
kai net Barbora Gifford lepte
lėjo: “Ar tu žinai, kas yra mo
teris be gėdos?” Priverčia nu
sisukti nuo gėrio ir blogio es
minių prieštaravimų, įsikibus 
laikytis demoralizuojančių vėt
rungių. Individualaus ap
sisprendimo “tiesa” su kurtiza
nišku planu pamažėle nuveda į 
chaotiškus laukus, kur, atrodo, 
visa leidžiama, visa galima da
ryti, kad būtų įmanu kartą už
baigti “keistas klajones” ir sau
giai gyventi “kaip dera tikriems 
Dievo vaikams” .. .

Atrodo, Amelijos individua
lios “tiesos” negali pakeisti nei 
pradinis Gedimino pasipiktini
mas, nei vėlyvesnis pasitenkini
mas. Nuošalumoje lieka suve
džiotas Morris, suklaidinta Bar
bora ir net mažai nustebęs Dži
nais, o skaitytojas atsiduria di
delių klausimų akivaizdoje: 
kaip kursis Amelija ir Gedimi
nas, kaip išsikapstys iš įsikalto 
minčių srauto ir, svarbiausia, 
ar pinigo jėgos filosofija patei
sins tolimesnę egzistenciją? štai 
dėlko “Europietės” netektų va
dinti realistiniu romanu, o tik
tai impresionistine apysaka.

Kelios pastabos
Be reikalo knygos redakto

riai, jei tokių buvo, pakeitė Bū
davo vardo formą (Stasių į Sta
sį). Būtų buvę naudinga pra
džioje pridėti nors trumpą rašy
tojo gyvenimo bei kūrybos apy
braižą: juk šiaip ar taip tai su
kaktuvinis leidinys.

Jeigu anksti miręs rašytojas 
neturėjo kada pataisyti knygos 
stiliaus ir kalbos nesklandumų, 
vertėjo kaikur pridėti korekto
riaus plunksną.

■ Ypatingai derėjo atkreipti 
dėmesį į pergausų ir nestilin
gą tų pačių įvardžių vartojimą: 
“Ji net pajuto, kad į ją grįžta 
kažkokios nematomos jėgos. Ji 
net nustebo, ir viduje ji net 
pajuto netikėtą džiaugsmą . .. 
Ji matė, kad ten vėl atsigauna 
išdidumas. Ji pajuto naują pasi
tikėjimo bangą. Taip, joje yra 
jėgos, ir ji nepasiduos.”

Pasitaiko ir barbarizmų (ves- 
tibulis, halė, alijantai...) bei 
stambių korektūros klaidų: glė- 
tų, pradėti kabą, atš, praėju sa
vaitei, o 83 psl. ketvirtoje pa
straipoje sumaišytos net trys ei
lutės.

Stasius Būdavas šia apysaka 
nepralenkė ankstyvesnių savo 
kūrinių, nors jos intriga stipri, 
pririšanti, tačiau sužalota A. 
Maurois pažymėtu tezės romano 
slidžiu keliu.

Stasys Būdavas, EUROPIETĖ. 
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 
98, 1976 m., 173 psl. Kaina: 5.00 
JAV dol. arba 2.50 svaro.
Atsiųsta paminėti

Vytautas J. Bagdanavičius, TAU
TOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ 
TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Pa
skaitų kursas Pedagoginiame Čika
gos Lituanistikos Institute. Spaus
dinta rotatorium. Autoriaus 1977 m. 
leidinj's Čikagoje, 132 psl. Kaina — 
$3. Gaunama “Drauge”, 4545 West 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA.

GYVOSIOS LIETUVYBĖS GRIO 
VĖJAI ČIKAGOJE IR KITUR. Lie
tuvių Informacijos Komiteto leidi
nys nr. 1. Čikaga, 1977 m. Brošiūros 
pobūdžio 20 psl. leidinėlis. Kaina —- 
$1. Gaunamas pas platintojus.
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□ TOMĖJE VEIKIOJE
LITUANISTIKOS I N S T I TUTO 

pirm. dr. J. Gimbutas pranešė spau
dai, kad lituanistikos premijai pa
skirti komisija jau sudaryta Vašing
tone. Jon pakviesti ten gyvenantys 
LI nariai: pirm, istorikas V. Trum
pa, literatai A. Nyka-Niliūnas, A. 
Vaičiulaitis, tautosakininke G. Kri- 
vickienė ir teisės istorikas dr. A. Fla
teris. Tūkstantį dolerių šiai premijai 
parūpino mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis Čikagoje. Premiją numato
ma paskirti už kuri nors mokslinį 
lituanistikos veikalą arba už nuopel
nus lituanistikai. «

NIUJORKO VYRŲ CHORAS 
“PERKŪNAS” Filadelfijos Lietu
vių Namuose gegužės 7 d. koncertine 
forma atliks amerikiečio S. Romber- 
go operetę “Auksinės dienos”, kurios 
originalus pavadintas yra “Student 
Prince”. Lietuvių kalbon šią operetę 
išvertė solistės J. Augaitytė ir G. 
Ugianskienė. Pagrindinių vaidmenų 
atlikėjai — Vytautas Daugirdas ir 
Genė Ugianskienė, dirigentas — 
Viktoras Ralys. Scenovaizdžius ruo
šia dail. Česlovas Janušas, talkina
mas P. Sandanavičiaus. Į talkininkų 
eiles yra įsijungęs ir scenos vetera
nas Henrikas Kačinskas. Operetės 
organizatorius bei chormeisteris yra 
kompoz. J. Stankūnas.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS LON
DONE savo leidinių sąrašą papildė 
99 nr., kuriam buvo pasirinkta be
veik 450 puslapių turinti M. Myko
laitytės - Slavėnienės knyga “Puti
nas mano atsiminimuose”. Autorė, 
gyvenanti Australijoje, yra V. My
kolaičio - Putino sesuo, kurią jis glo
bojo apie 20 metų, šiame laikotar
pyje ji turėjo progą iš arti stebėti 
savo brolį, pažinti jo būdą, matyti 
džiaugsmo ir nusivylimo momentus. 
Į atsiminimus yra įpintų Putino kū
rybos pavyzdžių, pateikiama daug 
smulkmenų, kurios liečia ne tik jos 
brolį, bet ir anuometinę gyvenimo 
aplinką. Knygos vertę padidina nie
kur lig šiol nespausdintos nuotrau
kos.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALI
KŲ B-JOS visuomenininko premiją 
laimėjo ekonomistas Kazys Kleiva, 
ateitininkus nuo 1922 m. Jis yra bu
vęs sendraugių centro valdybos pir
mininku 1957 ■ 59 m. ALR Katalikų 
Federacijos pirmininku 1964-68 m., 
o šiuo metu yra vykdomasis PLKB 
pirmininkas, šios $500 mecenatas — 
kun. dr. J. Prunskis Čikagoje.

M. K. ČIURLIONIO KŪRYBOS 
VAKARAS kovo 19 d. įvyko Koelno 
Wehmeyer Haus salėje, V. Vokieti
joje. I ten rengiamus muzikos va
karus susirenka kviestinė vokiečių 
visuomenė ir spaudos atstovai. Pa
skaitą apie M. K. Čiurlionio muzikos 
ryšius su tapyba skaitė muzikologė 
D. Eberlcin su muzikiniais pianistės 
Gr. Wehmeyer intarpais, iliustraci
nėmis skaidrėmis ekrane. Dail. A. 
Krivickas kalbėjo apie M. K. Čiur
lionio tapybos reikšmę dabartinei 
dailei. Vakaro globėjai pianistei Gr. 
Wehmeyer jis įteikė M. K. Čiurlio
nio kūrinių leidinį.

TARPTAUTINIS KULTŪROS 
FONDAS Londone, Britanijoj, suren
gė įvairių mokslininkų konferenciją, 
kurioje buvo svarstoma neseniai iš 
Lietuvos atvykusio dr. Aleksandro 
Štromo pateikta tema “Taikos stra
tegija kintančiame pasaulyje”. Kon
ferencijoje dalj’vavo ir prof. R. J. 
Misiūnas, JAV lietuvis, kuriam buvo 
įteikta sidabrinė Tarptautinio Kultū
ros Fondo taurė. Tokią taurę jau 
anksčiau yra gavęs ir dr. A. Štro
mas.

DIDŽIĄSIAS JAV LIETUVIŲ KO
LONIJAS aplankė dvi viešnios iš sau
lėtosios Kalifornijos — rašytoja Alė 
Rūta-Arbicnė ir pianistė Raimon
da Apcikytė. Bendras jų literatūros 
ii- muzikos vakaras įvyko Detroite. 
Bostone surengtą R. Apeikytės kon
certą savo humoristine kūryba pa
pildė rašytojas Antanas Gustaitis. 
Juoko bangą sukėlė jo satyriniai ei
lėraščiai, feljetonas “Izidorius Kir
kilas”. R. Apeikytės koncertą Čika
gos Jaunimo Centre surengė litua
nistinė Dariaus ir Girėno mokykla. 
Koncertas buvo pradėtas J. S. Ba
cho, L. Beethoveno kompozicijomis, 
į programos vidurį įtraukiant VI. Ja- 
kubėno “Pasaką”, Br. Budriūno 
“Audringus debesis virš Kauno” iš 
sonatos “Mano tėvynė”, keturias lat
vio Medinšo “Dainas”, J. Brahmso 
sonatą, čikagiečio V. Jančio “Viziją”. 
Koncerto užsklandai R. Apeikytė 
buvo pasirinkusi tris M. K. Čiurlio
nio preliudijas, F. Liszto kompozici
ją “La Campanella”. Čikagos Jauni
mo Centro vakaronėje, pakviesta 
skaučių seserijos vadijos, savo ro
manų ištraukas skaitė Alė Rūta. Su 
viešnia iš Santa Monica miesto vaka
ronės dalyvius supažindino studentė 
V. Kerclytė.

VINCUI RAMONUI buvo skirta 
Čikagos Jaunimo Centro vakaronė, 
susieta su antrąja jo romano “Dul
kės raudonam saulėleidy” laida. Kny
gą išelido JAV LB švietimo taryba. 
Todėl vakaronėje kalbėjo tarybos 
pirm. B. Juodelis ir knygų leidimo 
komisijos reikalų vedėja St. Peterso
nienė. Įdomią akademinio lygio pa
skaitą apie V. Ramono personažus 
romanuose “Dulkės raudonam saulė
leidy” ir “Kryžiai” skaitė Aušra Liu- 
levičienė. Savo kūrybinėmis paslap
timis dalijosi ir pats V. Ramonas, 
dialoginę ištrauką iš naujosios roma
no laidos skaitė M. Andrijonytė ir A. 
Žygas.

NAUJUOSIUOSE VILNIAUS 
OPEROS ir baleto teatro rūmuose 
premjeros susilaukė G. Puccini ope
ra “Tosca”, pritaikyta didesnei sce
nai. Premjeriniame spektaklyje pa
grindinius vaidmenis atliko Virgili
jus Noreika ir Gražina Apanavičiū- 
tė. Operą režisavo maskvietis G. 
Pankovas, pasinaudodamas rež. prof. 
B. Pokrovskio “Toscos” pastatymu 
Didžiajame Maskvos teatre. Sceno
vaizdžius sukūrė taip pat maskvietis 
dail. V. Leventalis, o muzikinei da
liai vadovavo vilnietis dirigentas V. 
Viržonis. Pagrindinius vaidmenis pa
ruošė trys tenorai, trys sopranai ir 
trys baritonai: Cavaradossio — V. 
Noreika, J. Antanavičius, E. Eidu- 
kaitis, Toscos — E. Saulevičiūtė, G. 
Apanavičiūtė ir L Žukaitė, Scarpijo 
— J. Stasiūnas, V. Bakas, R. Vešiota.

RESPUBLIKINĖ FOTOMĖGĖJŲ 
PARODA Vilniuje sutelkė apie šim
tą rinktinių fotografų su 300 nuo
traukų. Vertintojai geriausiais por
tretistais pripažino: rajonų grupėj — 
trakietį V. Monkevičių, kėdainietį 
R. Zacharevičių, telšietį M. šilinską; 
miestų grupėj — šiaulietį A. Osta- 
šenkovą, panevėžietį E. Korizną ir 
vilnietį A. Sabaliauską. Siužetinėse 
nuotraukose pirmavo: rajonų grupė
je — kėdainietis S. Padalevičius, jo
navietis J. Kielė, raseinietis A. Užu- 
sienis; miestų grupėje — R. Augū- 
nas iš Vilniaus, E. Bareišis iš Kau
no, R. Dailidė iš Šiaulių. Trečią 
kategoriją sudarė peizažinės nuo
traukos. Laureatų vardus jos lai
mėjo: rajonų atstovams — jonavie
čių! V. Tataryškinui, radviliškiečiui 
K. Dijokui, ukmergietei M. Čer
niauskaitei; miestų atstovams — 
klaipėdiškiui S. Golubevui, kauniš
kiu! R. Juškeliui, panevėžiškiui L. 
Skrebei.

TRIS JUOZO GRUŠO APSAKY
MUS, išverstus A. Sukovskio, pa
skelbė latvių spauda: literatūrinis 
žurnalas “Karogs” — “Mergaitę su 
balandžiais”, savaitraštis “Literatū
ra un Mokslą” — “Nespėjo išgerti 
už moteris”, dienraštis “Ciną” — 
“Nuo ko galima mirti”.

VILNIAUS MENO DARBUOTO
JŲ RŪMŲ lankytojus su savo nau
jaisiais knygženkliais supažindino 
dail. Gražina Didelytė. Ji yra subtili 
grafikė, pasižymėjusi kruopščiai at
liktais nedideliais metalo estampais. 
Jos knygženkliams būdinga romanti
nė idėja, motyvo suderinimas su sti
listika, kaligrafišku užrašu. Ketu
rias premijas G. Didelytė yra lai
mėjusi tarptautinėse knygženklių 
parodose Budapešte, Blede, Malbor- 
ke.

ŠIAULIŲ LITERATŲ BŪRELIS, 
vadovaujamas A. Vaidilos, kultūros 
rūmų koncertų salėje paminėjo si
dabrinę savo veiklos sukaktį. Iškil
mėje, be šiauliečių literatų, dalyvavo 
svečiai iš Vilniaus — rašytojas J. 
Baltušis, žurnalistas A. Laurinčiu- 
kas, poetas A. Drilinga, literatūros 
kritikas S. Lipskis, jaunieji Kauno 
ir Panevėžio rašytojai. Pirmąja Zig
mo Gaidamavičiaus - Gėlės premijos 
laureate tapo poetė V. Jasukaitytė. 
Šią premjerą jauniesiems poetams, 
išleidusiems pirmąsias knygas, įstei
gė Šiaulių rajono kolchozas “Už tai
ką”.

GRUZIJOS KALNŲ IR MIESTŲ 
VAIZDUS atskleidė centriniuose 
Vilniaus dailės muzėjaus rūmuose 
atidaryta dail. G. Ceradzės tapybos 
darbų paroda, papildyta natiurmor
tais, piešiniais, teatrų dekoracijų es
kizais. Tbilisin yra išsiųstas dail. A. 
Petrulio tapybos darbų rinkinys. 
Šios parodos įtrauktos į Lietuvos ir 
Gruzijos dailininkų bendradarbiavi
mo programą.

DAIL. ALDONOS SKIRUTYTĖS 
grafikos darbų parodą surengė Vil
niaus dailės parodų rūmai. Jos kūry
bai, atspindinčiai lietuvių liaudies 
meno tradicijas, atstovavo estampų 
ciklai motinystės, taikos, tėvynės 
meilės temomis, gyvenimo aktuali
joms skirti grafikos lakštai. Tarp 
šimto išstatytų kūrinių buvo ciklai 
“Mano Tėvynė dainose ir legendo
se”, “Lietuva — taikos sesė”, pa
pildyti duokle kompartijai — cik
lais “Dainos komjaunimui”, “Lietu
vos poetai apie revoliuciją”.

ŠVEDŲ DRAMATURGO A. 
STRINDBERGO dviejų dalių pjesę 
“Panelė Julija” Šiaulių dramos teat
re pastatė vilnietis rež. G. Padegi
mas. Scenovaizdžius sukūrė dail. A. 
Jasovskis, muziką — kompoz. M. Ur- 
baitis, pagrindinius vaidmenis — ak
toriai I. Liutikaitė, P. Piaulokas, T. 
Maliukevičiūtė.

VIDURINĖ JONO BILIŪNO MO
KYKLA Anykščiuose rašytojo atmi
nimą jo gimtadienio proga pagerbė 
specialiu literatūros vakaru. Moky
tojai su mokiniais literatais gėlėmis 
papuošė J. Biliūno kapą, atliko lite
ratūrinį montažą prie paminklo. Li
teratūros vakare apie J. Biliūną kal
bėjo mokyklos direktorius V. Bražė
nas, literatų būrelio vadovas moky
tojas R. Raila, abiturientė V. Leona
vičiūtė. Programoje su savo kūriniais 
dalyvavo svečiai — rašytojas J. Mi
kelinskas ir poetė A. Karosaitė.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO 
AKTORIUS R. BUDRAITIS daly
vauja “Mosfilmo” ir Bulgarijos kino 
studijų kuriamame filme “Julija 
Vrevskaja”, atskleidžiančiame bul
garu kovas su turkais.

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

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

WESTMINSTER AVE. — RONCESVALLES, gražus-didelis pajamų 
namas; 11 kambarių, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 4 kambariai pirmame 
augšte. Savaitinės nuomos pajamos $155. Įmokėti $15.000.
BLOOR — QUEBEC AVE., mūrinis, atskiras namas, 8 kambariai 
per du augštus. Didelis sklypas, platus šoninis pravažiavimas, gara
žas. Įmokėti $12.000; viena atvira skola.
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.
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 { NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8 . Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 11 milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8’/4%

E pensijų ir namu s-tas ..... 9%
Antradieniais 10-3 E taupomąsias s-tas .....7%
Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas ......6%
Ketvirtadieniais 10 - 8 —

= DUODA PASKOLAS:
Penktadieniais 10-8 = asmenines 91/2%
Šeštadieniais 9- 1 = nekiln. turto....................... 9’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 E investacines 10%

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

OTrDUAU’G rime 406 Roncesvalles Avė.
dltrtlANd rUKd telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Autorite Sates 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 --
335 Roncesvalles Ave., _ „ _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Juozas Eimis Ramas,

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

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

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

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

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

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Pasauliniame jaunimo rankinio 

čempijonate Goeteborge, Švedijoje, 
varžėsi 12 šalių rinktinės. Aukso me
dalį laimėjo Sovietų Sąjungos rink
tinė, savo eilėse turėjusi du Kauno 
“Granito” komandos žaidėjus — Vol
demarą Novickį ir Vaidą Sadaunyką. 
Sidabro medalį išsikovojo vengrai, 
bronzos — jugoslavai.

Vilniuje pradėtose Sovietų Sąjun
gos II lygos futbolo pirmenybėse 
pirmąsias rungtynes su Rybinsko 
“Saturnu” laimėjo “Žalgirio” koman
da 2:0. Abu įvarčius įmušė nauja
sis komandos narys A. Mackevičius. 
“Žalgiris” šiomis rungtynėmis, ku
rios jam buvo tūkstantosios, pradėjo 
31-ąjį sezoną. Antroji šios lygos Lie
tuvos komanda “Atlantas” 2:1 įvar
čių santykiu Klaipėdoje pralaimėjo 
pirmąsias šio sezono rungtynes su 
Smolensko “Iskra”.

Tarptautinį moterų krepšinio tur
nyrą Krokuvoje laimėjo Sovietų Są
jungos jaunimo rinktinė, įveikusi 
Krokuvos rinktinę 103:53. Sovietų 
komandai 15 taškų šiose lemiamose 
rungtynėse iškovojo vilnietė I. Miš
kinytė.

Tradicinėse bėgimo rungtynėse ap
link Alytaus miestą, šį pavasarį su
rengtose jau aštuntą kartą, varžėsi 
61 bėgikas. Greičiausiai 12 km 200 m 
nuotolį įveikė tarptautinės klasės 
sporto meistras alytiškis P. šimonė- 
lis. Jam ir kitiem penkiem geriau
siai pasirodžiusiem bėgikam įteikti 
prizai su tradicinėmis juostomis. At
minimo dovanom buvo įvertinti: 
šiaulietis V. Vėževičius — seniau
sias varžybų dalyvis ir penkiolik
metis alytiškis V. Grygas — jauniau
sias.

Sovietij Sąjungos tarptautinės kla
sės sporto meistrų vardai suteikti 
keturiem Lietuvos dviratininkam — 
Kauno dinamiečiui A. Guzevičiui, 
Klaipėdos žalgiriečiui A. Mockui, 
Vilniaus nemuniečiui P. Cečiui ir 
Utenos nemuniečiui D. Kolosovui.

Jaunųjų “Žalgirio” draugijos bok
sininkų pirmenybės įvyko Kaune. 
Svorių eilės tvarka laimėtojais pri
pažinti; klaipėdietis E. Vaitkus, kau
nietis R. Subas, vilniečiai J. Minke
vičius ir I. Žoniras, kauniečiai S. 
Jokūbaitis, H. šabovas ir J. žarenka, 
panevėžietis A. Šarkis, kauniečiai R. 
Ajauskas, A. Leskauskas, V. Siauru- 
sevičius.

Lietuvos stalo teniso varžybose 
Kaune mišraus dvejeto čempijonais 
tapo kauniečiai A. Stankienė ir E. 
Zakarianas, vilniečius A. Skarulienę 
ir B. Jurgutį įveikę 3:2. A. Stankienė 
su N. Sabulyte baigminėje moterų 
dvejeto kovoje nugalėjo A. Skaru
lienę ir N. Damanskienę 3:1. Vyrų 
dvejete stipriausi buvo vilniečiai M. 
Krejeris ir B. Jurkaitis, antroje vie-, 
toje palikę kauniečius E. Zakarianą 
ir M. Duškesą. Laimėtojams įteiktos 
varžybų taurės.

Varšuvos ir Lietuvos rinktinių jau
nių plaukimo varžybas, surengtas 
Kaune, laimėjo lietuviai 166:118 taš
kų santykiu.

Tradicinį Sovietų Sąjungos ir R. 
Vokietijos plaukikų susitikimą Gero
je laimėjo vokiečiai 181:166. Sovietų 
rinktinėje buvo du Lietuvos atsto
vai — Violeta Penkauskaitė ir olim
pietis Arvydas Juozaitis, abu plau
kiantys krūtine, šiaulietė V. Pen
kauskaitė laimėjo II vietą 200 m 
plaukime per 2 min. 40,40 sek. Ją 
pralenkė J. Bagdanova, šį nuotolį 
įveikusi per 2 min. 36,43 sek. Geres
nį laiką jaunių atstovė V. Penkaus
kaitė buvo pasiekusi tarptautinėse 
varžybose Leningrade — 2 min. 
39,65 sek. A. Juozaitis 100 m plauki
me taip pat turėjo tenkintis II vieta, 
pralenktas vokiečio G. Arnikio. Le
ningrade A. Juozaitis šį nuotolį buvo 
nuplaukęs per 1 min. 6,11 sek., o 
Geroje prireikė 1 min. 6,15 sek. Vo
kiečio G. Arnikio laikas — 1 min. 
5,88 sek.
SPORTAS VISUR

Pasaulinių futbolo pirmenybių P. 
Amerikos zonos nugalėtojais tapo 
Brazilijos, Bolivijos ir Peru vienuo
likės. Paskutinėse rungtynėse Peru 
2:1 įveikė Čilę ir tapo šios grupės 
nugalėtoja. Peru dar turės peržaisti 
su Europos zonos IX grupės nuga
lėtoju, kad galėtų dalyvauti pasauli
nių pirmenybių baigminiuose žaidi
muose 1978 m. Argentinoje. IX Eu
ropos zonos grupę sudaro Rusija, 
Vengrija ir Graikija.

Pasaulinių šachmatų pirmenybių 
ketvirtbaigmid susitikime vengras L. 
Portisz lengvai nugalėjo daną B. Lar- 
seną 6,5:3,5. Kitame šio ketvirtbaig- 
mio susitikime rusas L. Polugajevs- 
kis laimėjo prieš brazilietį H. Mekin- 
gą 6,5:5,5. Rusas B. Spaskis ir čekas 
V. Hortas numatytus žaidimus baigė 
lygiomis 6,0:6,0. B. Spaskiui padary
ta apendicito operacija, ir papildo
mos varžybos atidėtos. Likusiame 
ketvirtbaigmio žaidime rusas V. 
Korčnojus, kuris yra pasitraukęs į 
Vakarus ir gyvena Olandijoje, nuga
lėjo taip pat rusą T. Petrosianą 6,5: 
5,5. Tokiu būdu pusbaigmyje žais V. 
Korčnojus — L. Polugajevskis ir L. 
Portisz prieš B. Spaskį, V. Horto nu
galėtoją.

Paskutinį kartą V. Korčnojus — 
T Petrosianas žaidė 1974 m. Tuomet 
V. Korčnojus aiškiai nugalėjo T. 
Petrosianą. Pastarasis aiškinosi, kad 
V. Korčnojus po stalu jam tyčia 
spardės koją, kad neleistų jam susi
kaupti. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Ilgametį klubo darbuotoją Joną 
Budrį ir Anelę Budrienę, švenčian
čius sidabrinę jungtuvių sukaktį, 
sveikiname ir linkime ilgiausių me
tų.
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Kairėje — BALYS RINKEVIČIUS, dešinėje — VALERIJONAS BALČIŪ
NAS LFLS čiuožykloje Kaune apie 1935-36 metus. Nepriklausomoje Lietu
voje prie sportinės veiklos ugdymo prisidėjo ne tik sportininkai, bet ir 
teisėjai. Visi jie priklausė Lietuvos Futbolo Teisėjų Kolegijai. Kauno sporto 
klubai davė didžiausia skaičių teisėju. Jais buvo: LFLS— V.Balčiūnas, Janu- 
levičius, Valodka ir N. čerėkas, “Tauro” — J. Grigalauskas ir M. Tubis 
(vėliau JSO), “Kovo” — Žebrauskas ir Nevinskas (“Kielich), LGSF — 
Matulevičius (“Bonzo”), Keturakis ir Klimas, “Makabi” — Reichmanas, Po- 
dzelveris, KSK — “Kultus” — Amonas. Krepšinio teisėjais buvo: LFLS — 
č. Daukša ir N. čerėkas, JSO — Baltrūnas, Šačkus ir Griešnovas, “Gran
dies” — Zaroskis. Žymiausiu futbolo teisėju laikytinas V. Balčiūnas. Jau 
1923-27 m. su Steponu Darium ir V. Stašinskiu (abu LFLS) sudarė Lietuvos 
rinktinės vartininkų elitą. Pradžioje Balčiūnas žaidė “Kove”, bet vėliau per
ėjo į LFLS. Su S. Garbačiausku įsteigė Lietuvos Futbolo Lygą ir Futbolo 
Teisėjų Kolegiją. Visada buvo skiriamas teisėju svarbesnėms futbolo rung
tynėms. V. Balčiūnas Lietuvoje buvo baigęs VD universiteto ekonomikos fa
kultetą. Po II D. karo atvyko į JAV. Dirbdamas vakarais, po 10 metų stu
dijų užbaigė inžinerijos mechanikos skyrių ir buvo pakviestas tame pačiame 
universitete dėstyti. Šiuo metu p.p. Balčiūnai gyvena Floridoje, Pompano 
Beach. Abu yra pensininkai. Jis vis dar veiklus visuomenininkas. Prieš 
pusantrų metų turėjo priepuolį — kraujo išsiliejimą smegenyse, bet pa
sveiko. Buvę nepriklausomos Lietuvos sportininkai ir žiūrovai bei visa 
lietuviška visuomenė linki p.p. Balčiūnams laimingų ir našių metų Floridos 
auksinės juostos pakrantėje, l.a.

Skautų
• Pasaulio skautų globėjo, šv. Jur

gio švente užbaigta žiemos meto 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų veik
la. Po pamaldų Prisikėlimo švento
vėje balandžio 24 d. įvyko trumpa 
tuntų sueiga par. salėje. Sveikino 
šios parapijos klebonas ir LSS vyr. 
dvasios vadas v. s. T. Augustinas, 
OFM. Kanados rajono vadas v. s. K. 
Batūra įteikė ordiną “Už nuoplenus” 
su rėmėjo kaspinu Laimai Senkevi- 
čienei, kuriuo ji buvo apdovanota 
Vasario 16 proga už sktn. Stepo Kai
rio muzikinio vieneto globą. Jaun. 
skaučių įžodį atliko M. Galiūtė, D. 
Grybaitė, R. škėmaitė ir A. Bitėnai- 
tė; vilkiuko — V. Vėlyvis ir M. Slap- 
šys; prityr. skautė-tės — R. Grybas, 
A. Kasperavičiūtė, A. Siminkevičiū- 
tė, O. Jurėnaitė, K. Šimkutė, R. 
Slapšytė, D. Sukauskaitė, A. Sinke
vičiūtė Į vyr. laipsnius pakeltos — 
į v. si D. Draugelytė, į si. R. Karo- 
saitė, į psl. A. Biretaitė, D. Sukaus
kaitė. D. Valiukaitė, V. Valiukaitė, 
S. Zenkevičiūtė; į vair. 1. P. Staus
kas. Sueigą papildyti skautiškais pa-

veikla
sirodymais ir dainomis sunkiai se
kėsi dėl laiko ribotumo ir nepalan
kių sąlygų salėje.

• Bal. 23, Obuolių Dienoje, nežiū
rint lietingo oro, dalyvavo gausus 
būrys vilkiukų, kiek mažiau skautų 
Daugiausia obuolių pardavė M. Slap- 
šys.

• Kunigaikštienės Birutės vyr. 
skaučių dr-vės sueigoj balandžio 26 
d. pas R. Valickienę peržiūrėta žie
mos veikla ir nustatyta programa 
vasarai. Kaziuko mugės pelnu nu
tarta paremti naujuosius P. Ameri
kos skaučių vienetus. Iškyla gamton 
numatyta birželio 11 - 12 d. d.

• “Rambyno” tunto vilkiukai, bai
gę žiemos sezono veiklą, nuoširdžiai 
dėkoja tėvams pranciškonams už pa
talpas ir R. Druskiui už visokeriopą 
pagalbą.

• Vykstantieji autobusu į Kleve- 
landą renkasi gegužės 13 d., 7.30 v. 
v., prie Lietuvių Namų. Iš Klevclan- 
uo bus išvažiuojama sekmadienį, 3 
v. p. p. C. S.

j Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ra išryškinęs. Taigi, jis greičiau
siai nesulaikys prasidėjusio bė
gimo. Net ir federacinė vyriau
sybė yra sustabdžiusi planus 
Kvebeko provincijai parūpinti 
daugiau federacinių darbų, iš
skyrus dviejų naujų kalėjimų 
statybą.

Nuo gegužės 1 d. Ontario pro
vincijoje pabranginamos gydy
tojų paslaugos valstybinės 
OHIP sveikatos draudos rėmuo
se. Už vizitą pas gydytoją pa
cientas turės mokėti $8, metinis 
sveikatos patikrinimas kainuos 
$12.50. Gydytojai už ligonio ap
lankymą namuose dienos metu 
gaus $15, nakties metu — $22. 
50. Šiuos ir kitus gydytojų pa
slaugų pabrangimus beveik vi
sais atvejais padengs OHIP 
drauda. Ontario sveikatos mi
nisterijos duomenimis, metinės 
OHIP draudos išlaidos pakils 
iki $3,8 bilijono.

Ontario parlamento rinkimai 
įvyks birželio 9 d. Premjeras W. 
Davis, turėjęs mažumos vyriau
sybę nuo 1975 m., parlamentan 
tikisi grįžti su konservatorių 
dauguma. Priežastimi rinki
mams skelbti buvo pasirinktas 
butų nuomos kontrolės įstaty
mo pratęsimas. Premjero W. 
Davis vyriausybė norėjo leisti 
nuomos padidinimą 8%, o NDP 
socialistai pasisakė už 6%. Li
beralai pareikalavo, kad tas 
nuošimtis nuo š. m. spalio 14 d. 
būtų susietas su federacinės vy
riausybės antiinfliacinės kovos 
gairėmis, algų bei kainų didini-

Glorija Nešukaitytė centrinės On
tario provincijos turnyre laimėjo dvi 
pirmas vietas: mergaičių 17 m. kla
sėje ir mišraus dvejeto varžybose po
roje su latviu V. Skujinš.

Tarpusavio stalo teniso turnyras 
vykdomas pratybų metu Toronto L. 
Namuose. Jame dalyvauja nemažas 
būrys jaunųjų stalo tenisininkų. 
Tuo tarpu turnyre be pralaimėjimų 
pirmauja P. Tutlys. A S.

įvykiai |
mui numatančiomis 6%. Parla- 
mentas 54:47 balsų santykiu pa
tvirtino liberalų pateiktą ver
siją. šį sprendimą premjeras W. 
Davis nutarė laikyti nepasiti
kėjimo pareiškimu jo vyriausy
bei ir paskelbė rinkimus. Da
bartiniame Ontario parlamente 
yra 51 konservatorius, 38 NDP 
socialistai, 35 liberalai ir vienas 
nepriklausomas atstovas. Gallu- 
po instituto kovo mėnesį surink
tais duomenimis, 44% apklaus
tų ontariečių yra pasisakę už 
konservatorius, 29% — už 
NDP socialistus, 27% — už li
beralus. Partijų vadų grupėje 
taip pat pirmauja premjeras W. 
Davis su 59%. Antroji vieta su. 
28% tenka NDP socialistų va
dui S. Lewis, trečioji — naujam 
liberalų vadui S. Smithui su 
13%.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterijoje buvo įteiktas oficia
lus p r o t e s tas Čekoslovakijos 
ambasadoriui S. Murinu! dėl ka
nadiečio žurnalisto P. Calamai 
sulaikymo Prahos aerodrome. 
Policija iš jo atėmė užrašų kny
gutę, asmeninį dienoraštį, fil
mus ir net Kanados užsienio 
reikalų min. D. Jamiesono kal
bos tekstą žmogaus teisių klau
simu. Pokalbius P. Calamai tu
rėjo tik su oficialiais Čekoslova
kijos pareigūnais, kuriuos jam 
parūpino užsieniečio žurnalistų 
vizitus tvarkantis specialus biu
ras. Su Čekoslovakijos disiden
tais, kovojančiais už žmogaus 
teises, nebuvo leista susitikti. 
Po šešių valandų žurnalistas P. 
Calamai buvo paleistas skry
džiui į Maskvą. Sulaikyti filmai 
ir raštai dabar jau yra atiduoti 
Kanados ambasadai Prahoje. Ar 
visa medžiaga atgauta, paaiškės, 
kai bus išsiaiškinta su žurnalis
tu P. Calamai. Kanados užsienio 
reikalų ministerija perspėjo Če
koslovakijos ambasadorių S. 
Muriną, kad tokie veiksmai, nu
kreipti prieš kanadietį žurnalis
tą, Kanadai yra nepriimtini.
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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 Namu; 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 gražiausių 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 atvira 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

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

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

1113 Dundas St. W., Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario ‘ **^3”*****" NUOLAIDA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JI A Ji
TORONTO LIETUVIŲ f/AKAt/VIZA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA:
8!Zi% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų plana
8% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AK T Y VAI virš 1

IMA:

9 Vi % už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

5 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $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

A&B ELECTRIC CO.
Įveda elektrą Į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS GINTAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas Įkainojimas

CHOLKnn

Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

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 j
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MIRĖ STUDENTAS
Balandžio 17 d. po ilgos kovos su 

vėžio liga mirė 19 m. amžiaus tesulau
kęs stud. Eugenijus Kriaučeliūnas, 
žinomu visuomenininkų ir duosnių 
lietuviškų reikalų rėmėjų Irenos ir 
dr. Leono Kriauėeliūnų sūnus. Bai
sioji liga buvo pastebėta maždaug 
prieš dvejus metus. Kai Čikagoje 
nebeatsirado gydytojų bei klinikų, 
kurios jaunuoli gydytų, dr. K. Bobe
lis surado vieną iš geriausių vėžio 
klinikų Houstone, Texas valstijoje, 
ir pats Kriaučeliūnus su ligoniu ten 
nulydėjo. Taip beveik dvejus metus 
Kriauėeliūnų dienos bėgo tarp Hous- 
tono ir Čikagos priemiesčio Palos 
Park, kur jie gyvena. Iloustone jau
nuolio gyvybei gelbėti buvo naudo
jami patys moderniausi vaistai. Ge
riausi gydytojai-specialistai stovėjo 
prieš dilemą: arba mes vėžį nuga- 
lėsim, arba vėžys mus. Pradžioje bū
davo dienų, kai Eugenijaus sveika
ta smarkiai pagerėdavo; grįžęs Į mo
kyklą, žaisdavo pamėgtą krepšinį, 
nes buvo puikus sportininkas-krepši- 
ninkas. Kai vėl skausmai suremda
vo, su savo mylima motina, tėvo pa
lydėti, skrisdavo į Houstoną. Tiesa, 
vaistai palengvindavo padėtį, bet 
kartu naikino organizmą.

Praėjusį pavasarį, nors jau gero
kai ligos iškamuotas, Eugenijus bai
gė gimnaziją ir pradėjo studijuoti 
Purdue universitete neakivaizdiniu- 
korespondenciniu būdu. Čikagoje 
baigęs lietuviškąjį Montessori darže
lį ir aktyviai dalyvavęs lietuviuose 
skautuose, Eugenijus, šalia krepši
nio, taip pat domėjosi ir lietuviš
kais reikalais, gražiai lietuviškai kal
bėjo.

Laikui bėgant matėsi, kad nei ge
riausi specialistai, nei moderniausi 
vaistais, nei tėvų išleisti šimtai tūks
tančių dolerių baisios ligos nebenu- 
galės. Balandžio 17 d. kelionėje pas 
gydytojus jauna gyvybė užgeso.

Mirusio studento palaikus J. Evans 
laidotuvių koplyčioje, Čikagoje, lan
kė minios žmonių, tiesiog eilėmis 
plaukdamos prie karsto. Balandžio 
20 d. jo palaikai ilgos vilkstinės au
tomobilių buvo palydėti į Marijos 
šventovę Marquette Parke, kur Mi
šias atnašavo ir giliai prasmingą pa
mokslą pasakė kan. V. Zakarauskas, 
giedant solistams I). Stankaitytei ir 
.1. Vazneliui. Po Mišių net 175 auto
mobilių vilkstinė nulydėjo Eugeni
jaus palaikus į Sv. Kazimiero liet, 
kapines, kur prie atviros duobės aša
ros riedėjo ne tik per jo tėvelių, jo 
sesučių, giminių, bet ir daugumos 
jį palydėjusių skruostus. Dr. L. 
Kriaučeliūnas, mirusio tėvelis, pa
žįstamas ir daugeliui kanadiečių (va
dovavo III ir IV tautinių šokių šven
tės rengėjų komitetui), ir p. Kriau- 
čeliūnienė yra ilgamečiai “Dainavos” 
ansamblio globėjai, “Grandies” taut, 
šokių grupės globėjai, Montessori 
darželio pagrindiniai fundatoriai.

Skausmo valandoje Irenai ir dr. Leo
nui Kriaučeliūnams, o taip pat duk
roms Jolitai ir Vidai bei giminėms 
giliausia mano ir šeimos užuojauta.

KRAITIS LIETUVYBEI
Atidžiai seku žinias spaudoje apie 

Kanados Lietuvių Fondo veiklą ir jo 
augantį kraitį. Turiu susirinkęs ne
mažai iškarpų ir ateityje palyginsi
me abu fondus — Kanados ir JAV. 
JAV Lietuvių Fondo (kitų vadinamo 
milijoniniu) visuotinis narių suva
žiavimas įvyksta gegužės 7 d. Jau
nimo Centre, Čikagoje. Balandžio 14 
d. vakarą Jaunimo Centro kavinėje, 
pasipuošusioje naujais dail. Lapšio 
vitražais, buvo sušaukta speciali 
spaudos konferencija LF reikalu. Da
lyvavo fondo idėjos iškėlėjas ir vie
nas pagrindinių jo iniciatorių — da
bartinis LF valdybos pirm. dr. A. 
Razma, tarybos pirm. dr. G. Balukas, 
investavimo komisijos pirm. P. Ki
lius, pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis, tarybos bei val
dybos nariai ir lietuvių spaudos bei 
radijo atstovai. Pirmininkavo LF v- 
bos informacijos reikalų vadovas VI. 
Būtėnas, iškėlęs septynis pagrindi
nius klausimus, į kuriuos atsakinėjo 
pirmininkai ir kiti. Po to spaudos ir 
radijo atstovai dar pateikė savo 
klausimus. Aplamai, LF padėtis yra 
stipri ir užtikrinta. Narių skaičius 
pastoviai auga — balandžio 14 d. jų 
buvo 4,267. Auga ir pagrindinis kapi
talas, persiritęs per Sl.300,000. Nuo 
fondo įsikūrimo iki š.m. sausio 1 d. 
pajamų turėta S5.57.787 arba 6.69'l. 
Išlaidos per tą laiką siekė $153,861 
(1.85%), gryno pelno gauta S403,- 
926 (4.8% ). Ta suma skirstymo ko
misijos išdalinta įvairiems lietuvių 
švietimo ir kultūros reikalams.

Pelno skirstymo komisijos darbas 
nėra lengvas. Prašymų ateina labai 
daug. Dr. K. Ambrozaičio pranešimu, 
1976 m. buvo gauti 62 prašymai 
S184.800 sumai, kai tuo tarpu komi
sija skirstymams turėjo tik S49.000. 
Patenkinti buvo 33 prašymai, nepa
tenkinti — 29. Didžiausia suma — 
S14.600 paskirta JAV' LB švietimo 
tarybai lietuvių švietimo reikalams.

Kaikam gali .būti nesuprantamas 
“išlaidų” paragrafas, sudarantis 1.85 
%. Tai yra grynai administracinės 
išlaidos: kuklios algos įstaigos tar- 
nautojams-pensininkams, nuoma už 
raštinės patalpas, telefono, pašto, 
raštinės išlaidos. Amerikiečių pana
šūs fondai administracijai išleidžia 
iki 15% ar daugiau bendro kapitalo, 
tuo tarpu LF verčiasi su kukliais 
skatikais. Pernykščiai metai fondui 
buvo tikrai derlingi, nes įplaukė 
net $103,738 naujų įnašų. Todėl ne
be reikalo v-bos pirm. dr. A. Razma 
pastebėjo: “Visi darbai atlikti, ir di
delė suma pinigų surinkta gero or
ganizuotumo dėka fondo būstinėje ir 
taip pat pasišventusių LF organiza
torių LB apylinkėse darbo dėka.”

JAV Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje Jaunimo Centre, Čikagoje. Iš 
kairės: Balys Brazdžionis, J. Janušaitis, VI. Būtėnas, M. Remienė, E. Raz- 
mienė ir Al. Baronas Nuotr. J. Tamulaičio

A+A
Petronėlė Lietuvninkienė,

gyvenusi Scarborough, mirė 1977 m. balandžio 28 d.; 
velionies Motiejaus žmona, mylima Petrės Armolavičie- 
nės ir Jono motina, Romo ir Raimundo senelė, Magdale
nos (ponios Tarvydienės) sesuo.

Laidotuvių Mišios buvo atnašautos Prisikėlimo šven
tovėje, Toronte, 1977 m. gegužės 2 d.; palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Kandidatai į KLB Toronto apylinkės tarybą

^Assurance Company 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

Rinkimai bus 1967
1. Baubinas, Algis
2. Bubulytė. Joana
3. Butėnas, Petras
4 Dauginis, Vladas
5. Dūda, Laimutis
6. Juzukonis, Algis
7. Laugalis, Vytautas
8. Lelis, Jonas
9. Nešukaitis, Jonas

10. Paliulytė, Brigita
11. Puteris, Algis
12. Raudys. Kęstutis
13. Rusinąs, Marius

Sol. Rimas Strimaitis balan
džio 23 d. atliko meninę progra
mą Čikagos lietuvių gydytojų 
baliuje, kuriame dalyvavo apie 
porą šimtų asmenų. Ta proga 
jis aplankė sol. St. Barą ir kitus 
Čikagos tautiečius. Sol. R. Stri
maitis tebesilavina dainavimo 
mene ir sekmadieniais dažnai 
gieda pamaldų metu Anapilio 
salėje.

Etninės Ontario Spaudos Są
junga balandžio 26 d. savo na
rių susirinkiman pakvietė Dau- 
giakultūrės Ontario Draugijos 
atstovus — prof. B. Honey ir T. 
Rachwall paskaitai apie minė
tos draugijos užmojus. Istorijos 
prof. B. Honey papasakojo apie 
Ontario vyriausybės finansuoja
mą istorijos draugiją, kurios 
uždavinys — rinkti archyvinę 
medžiagą apie ateivių veiklą. 
Skaidrėse jis parodė daugybę

metų gegužės 15 dieną
14. Saplys, Bronius
15. šeškus, Linas
16 šilininkaitė, žibutė
17. Simanavičius, Algis
18. Simanavičienė, Hilda
19. Stanulis, Teodoras
20. Steponaitis, Henrikas
21. Sukauskas, Augustinas
22. Tautkevičiūtė. Aldona
23. Urbonaitė, Rūta
24. Žemaitis, Algis
25. Žilinskienė. Rūta

n u o t r a u kų, pavaizduojančių 
įvairią senųjų ateivių veiklą. 
Iš lietuvių veiklos jis parodė 
tiktai socialdemokratų protoko
lų knygos viršeli ir vieną jos 
puslapi. Profesorius skatino 
rinkti visą archyvinę medžiagą 
ir perduoti istorinės dr-jos ar
chyvui, kurios būstinė yra 5 
Hoskin Ave., Toronto, Ont. 
M5S 1H7. Tel. 979-2973. Šiame 
susirinkime iš lietuvių dalyvavo 
V. Matulaitis ir kun. Pr. Gaida.

“Northern Mosaic”, Thunder 
Bay daugiakultūrės draugijos 
dvimėnesinis laikraštis, atsiųs
tas “TŽ” redakcijai, kovo-ba
landžio numeryje daug rašo 
apie lietuvius. Beveik visas bal- 
tiečių sekcijos puslapis paskir
tas lietuviams. Dr. E. Jasevi- 
čiūtė rašo apie Lietuvos nepri
klausomybę ir pateikia infor
macijų apie lietuvių veiklą.

Simnu v television
& B B B B'kB Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, įrengiam gaisro apsauga (smoke detector)

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. it* J. VAZNELIŲ

&ifts ^International Jnc.

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

2501 W 71 st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENA bus minima ge

gužės 8 d. Programoje — pamaldos 
už lietuves motinas, atitinkamas žo
dis po pamaldų, trumpa meninė da
lis, paruošta šeštaaieninės mokyklos 
bei “Nemuno” ansamblio jaunimo. 
Gėles šiam minėjimui bei pamal
doms skiria apylinkės valdyba.

YRA TRYS KANDIDATAI į kraš
to tarybą — Antanas Gverzdys, Sta
sys Janušonis ir Petras Polgrimas. 
Rinkimai įvyks gegužės 15 d. tuoj po 
pamaldų pranciškonų vienuolyno sa
lėje. Visi lietuviai prašomi dalyvau
ti rinkimuose. Reikia balsuoti tik už 
du kandidatus, nes tiek skirta mūsų 
apylinkei.

DALYVAUJAME IR ŠIEMET ka
nadiečių renginiuose. Tai Folks Arts 
didysis paradas, tautybių pasirody
mas ir vakaras arenoje, kur su lietu
viškais valgiais mums atstovaus P. 
Kalainienė ir V. Žemaitienė. Para
das įvyks gegužės 28 d.

LIETUVIŲ IR ESTŲ vakaras 
(Open House) įvyks gegužės 26 d. 
Multicultural Centre, 185 Bunting 
Rd. Bus parodos bei abiejų tautybių 
valgių ir gėrimų stalai. Vyr. šeimi
ninke sutiko tam vakarui būti vilnie
tė Marija Paukštienė. Pradžia — 6 
v. v., pabaiga —- 9 v. v. Mūsų parei
ga gausiai aplankyti šį pasirodymą, 
nes nei mūsų, nei estų čia nėra 
daug.

SPAUDOS, RADIJO BEI TELE
VIZIJOS darbuotojų p r i ė m i m as 
įvyko balandžio 29 d. Daugiakultū- 
riame Centre. Lietuvių spaudos at
stovas jame irgi dalyvavo.

KETVIRTASIS LIETUVIŲ TEAT
RŲ FESTIVALIS įvyks Toronte š. 
m. gegužės 21 — 22 d. d. ir gegužės 
28 — 29 d. d. Niagaros pusiasalio 
tautiečiai kviečiami gausiai dalyvau
ti. Kor.

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. čuplinskas, 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. Mciklejohn, 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

Aštuntasis (a) Maironio mo
kyklos skyrius išleido savo laik
raštėli “Varpas”. Jame išspaus
dinta daug mokinių rašinėlių. 
Vieni jų rašyti mašinėle, kiti — 
ranka. Nepažymėta kas šį leidi
nį, spausdintą duplikatoriumi, 
paruošė, bei redagavo.
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A.a. Petronėlė Prastenienė
mirė 1977 m. vasario mėn. 11d.

Daug geraširdžių žmonių lankė mūsų mamytę ligo
ninėje. Negalėdami kiekvienam asmeniškai padėkoti, 
reiškiame visiems savo padėka bent šiuo viešu žodžiu, 
ypač N. Pr. Marijos seselėms.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. P. Ažubaliui 
už maldas ir velionės palydėjimą į kapus; Tėvams pran
ciškonams už atnašautas gedulo Mišias Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje. Taip pat didi padėka šešiems karsto 
nešėjams.

Nerandame žodžių atsidėkoti visiems už gausias 
šv. Mišių aukas, pareikštas užuojautas žodžiu ar raštu, 
dalyvavusiems šermenyse bei palydėjusiems velionę į ka
pines. Dėkojame p.p. Uogintams, Greičiūnams; p.p. Dul- 
kienei, Ūkelienei, Jankevičienei už pagamintus skanius 
pietus. Nuoširdus ačiū p.p. Rūkienei, Purienei, Kuisie- 
nei, Balsienei, Vitkūnienei, Matjošaitienei, Seliokienei, 
Dranginienei už pagamintus skanius pyragus. Dėkojame 
visiems, kurie patarnavo prie stalų ir vrtuvėje.

Duktė ir žentas Bronė ir Jonas Morkūnai 
Anūkas Jurgis Dubauskas su šeima

Mielam mūsų draugui

A+A
Justinui Pikšilingiui

mirus, žmonai JADZEI, dukteriai VALEI, žentui ■ 

ir anūkams bei Lietuvoje likusiems giminėms reiš

kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime —

Janulevičių šeima

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

SMITH MONUMENT CO. LTD
349 Weston Rd., Toronto, Ontario

HETHERINGTON
Marius Rusinas

KELIONIŲ AGENTŪROJE 
visus kelionių reikalus į 
betkurią šąli sutvarkys

Tel. 531-4674
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS PL'™'
KtAL I UK

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8 

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

D JA INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS £tTc£

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

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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

lęšiai (contact lenses).

TA 17 Q IT 1? P REAL ESTATE • w. G.UiiLjnrjn 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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531
Toronto, Ontario M6R 1x3 mm 11 v. r iki 7 v. v.

- . * Namu — Gyvybės
/ AA f* AE * Automobilių
v IC * Komerciniai

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

— Praėjusį sekmadienį 10 v. pa
maldų metu keturi vaikučiai pri
ėmė pirmąją Komuniją. Solo giedo
jo sol. R. Strimaitis, akomponuoja- 
mas muz. S. Gailevičiaus. Vaikus 
pirm. Komunijai paruošė sesuo Mi- 
chaelė Brizgytė. Jai nuoširdi padė
ka.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
darbai vyksta sparčiai. Statybos fon
dui aukojo S500 ($2.000): A. O. 
Skrebūnai; $200: B. J. Bilkštytė-Ri- 
chardson; $150: A. Juzeliūnienė; po 
$100: A. J. Bacevičiai, M. N. Janu- 
šaičiai (Oakville), E. A. Empake- 
riai, A. M. Kuolai; $50: p.p. Sukaus- 
kai; $25: D. Karosas. Visiems gera
dariams nuoširdi padėka.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti: a.a. Vincas Trečiokas, a.a. 
Justinas Pikšilingis ir a.a. Petronė
lė Lietuvninkienė. Velionių artimie
siems nuoširdi užuojauta. Šią savai
tę iš kitų kapinių į lietuviškąsias 
perkeliami: a.a. muz. A. Dvarionas, 
A. Dvarionienės motina, A. Rusi- 
nienės tėvelis ir Janušaitis iš Kit- 
chenerio. Kapinių lankymas — ge
gužės 29 d., 3 v.p.p.

— Praėjusį sekmadienį 11 v. pa
maldų metu pamokslą pasakė ang
likonų kun. Michael Bourdeaux iš 
Britanijos.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
matai naujiems ' paminklams bus 
pradedami kasti kitą savaitę.

— Pamaldos: šį penktadienį, 8 v. 
r., p.p. Zenkevičių šeimos intenci
ja; sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Joną 
Juodį, 11 v., už a.a.. Jievą Januly- 
nienę ir a.a. Valeriją Gintvainienę.

— Šį sekmadienį KLB Toronto 
apylinkės valdyba surinks solidaru
mo įnašų vokelius, kurie buvo išda
linti praėjusį sekmadienį.

— Susituokė: Rocco Patafio ir 
Rūta A. Vinskaitė. Ruošiasi tuoktis 
Darius P. Vaičiūnas ir Vita M. Bal
čiūnaitė.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganyto jo parapijos žinios 
— Šį antradienį, gegužės 3 d., 8 

v.v., renkasi posėdžio finansinis pa
rapijos komitetas šventovės patal
pose.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamaldos 
bei sekmadienio mokykla.

— Parapijos taryba renkasi gegu
žės 10 d., 8 v.v. Dėmesio! šeštadie
nį, gegužės 14, pradedant 9 v.r., bus 
parapijos šventovės bei kiemo me
tinė valymo diena: visi parapijiečiai 
kviečiami įtaiką. Juo daugiau ateis, 
juo greičiau bus atliktas darbas.

— Balandžio 30, 4.30 v.v., susi
tuokė Gertrūda Langaitė su Uno- 
Mart Viires. Daug laimės vedybinia
me gyvenime!

— Silvija šarkutė atsisakė nuo 
vargonininkės pareigų. Nuoširdžiai 
dėkojame Silvijai už pavyzdingą 
septynerių metų tarnybą. Laikinai 
vargonais pamaldų metu groja Pet
ras šturmas.

— Pamaldos su šv. Komunija 
įvyks Sekminėse, gegužės 29, sekma
dienį, 9.30 v.r.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms už suruoštą man tokį puikų 
mergvakarį ir už visą didelį darbą 
bei laiką jį organizuojant. . Didelis 
ačiū už jūsų dovanas, kurios man vi
sada liks neužmirštamos. Ačiū vi
soms viešnioms, kurios rado laiko 
ateiti į mano mergvakarį, ir toms, 
kurios prisidėjo, bet negalėjo daly
vauti. Ačiū visoms už dovanas, ku
rios man gyvenime bus naudingos ir 
liks maloniu Jūsų prisiminimu.

Nuoširdžiai visoms dėkinga —
Rūta Vinskaitė

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas pirmame augšte su atskiru įėji
mu kambarys ir virtuvė pensininkui 
arba vyresnio amžiaus asmeniui. Tel. 
537-4264.
IŠNUOMOJAMI trys kambariai ir 
virtuvė netoli Prisikėlimo šventovės 
Toronte. Tel. LE 3-5094

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
— Gegužinės pamaldos šiokiadie

niais — kas vakarą 7 v., šeštadie
niais — po 9 v. Mišių, sekmadieniais
— po 11.30 Mišių.

— Rengiasi santuokai Rimgaudas 
A. Sirutis su Daiva O. Krikščiūnai
te ir Vaclovas V. Čaplikas su Patri
cija A. Wishart.

— Motinos Dienos Novenos Mi
šios laikomos 8 v.r. kasdien per vi
są gegužės mėnesį, sekmadieniais 
ir šeštadieniais — 9 v.r.

— Parapijos choras autobusu 
vyksta į Klevelandą, kur su Šv. Jur
gio par. choru koncertuos tos pa
rapijos 50 metų sukakties iškilmė
je. Išvyksta gegužės 7, šeštadienį, 
6 v. r., iš klebonijos kiemo. Yra vie
tos ir nechoristams. Skambinti P. 
Murauskui 763-6984.

— Iš mūsų šventovės balandžio 
30 d. palaidoti: Vincas Trečiokas, 
84 m. (paliko brolienę P. Naudžiu- 
vienę ir gimines — E. L. Gotceitus,
S. P. Gotceitus, I. E. Ehlers, E. Va- 
balienę, E. J. Matulaičius, D. V. 
Kazlauskus); Petronėlė Lietuvnin
kienė, 86 m., gegužės 2 d. (paliko 
sūnų Joną, dukrą Petrę Armolavi- 
čienę, jos sūnų Romą). Mirusiųjų 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Parapijos tarybos stovyklavie
tės priežiūros sekcija dėkoja par. 
bankui už $200 auką. Jau pradėta 
tvarkyti stovyklavietė vasaros sto
vykloms. Būtinai reikia pirkti čiu
žinių. Jei kas galėtų nupirkti ir pa
aukoti stovyklos lovų dydžio čiuži
nį, prašom pranešti V. Taseckui 
tel. 279-0363, sekcijos pirmininkui, 
arba B. Genčiui tel. 532-8531.

— Genės Kongelienės meno pa
roda įvyks mūsų Parodų salėje ge
gužės 28-29 d.d.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Seneliai ir ligoniai lanko
mi namuose iš anksto susitarus. 
Prašoma skambinti į kleboniją 533- 
0621.

— Pakrikštyta: Daina - Natalija, 
Edmundo ir Laimos Stanevičių 
duktė.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Stasį 
Černiauską, užpr. J. Černiauskienė,
8.30 už Stasį Černiauską, užpr. J. 
Černiauskienė, 9 v. Motinos Dienos 
novenos Mišios, 9.20 Stravinskų šei
mos intencija, užpr. Z. J. Starvins- 
kai, 10 v. už Vandą ir Vladą Šim- 
kevičius, užpr. Vanda Yčienė ir S.
S. Miniotai; sekmadienį 8 v. už Ro
zaliją ir Juozą Kavaliauskus, užpr. 
S. A. Viskontai, 9 v. Motinos Dienos 
novenos Mišios. 10 v. už Stasį Vai
tiekūną užpr. J. Vaitienkūnaitė,
11.30 už parapiją, 7 v.v. už Joną ir 
Nataliją Baltakius, užpr. I. Vadaus- 
kienė.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo 230. Svečių knygoje pasira
šė: P. Jaudegis, G. Misevičius, O. 
ir G. Melnykai, A. Kaminskaitė, J. 
ir K. Blekaičiai.

— Motinos Dieną, gegužės 8, LN 
ruošia pagerintus pietus prie pa
puoštų stalų. Atsilankiusioms moti
noms bus prisegamos gėlės.

— Gegužės 8, sekmadienį, 2 v.p. 
p., Karalienės Mortos salėje ruošia
mas LN vajaus ir kultūrinės veik
los komiteto pobūvis pagerbti tal
kininkams ir informuoti apie atei
ties planus.

— Muziką J. Govėdą gimtadienio 
proga pasveikino “Varpo” choristai. 
Prie jų sveikinimų jungiasi LN Mo
terų Būrelis ir LN valdyba bei ad
ministracija.

— Teatrų festivalio bilietai jau 
gaunami pas • L. česėkienę. Tel. 
766-7972.

— LN vyrų rengiama gegužinė 
bus birželio 5 d. Clavieville parke
— greitkelių 7 ir 50 sankryžoje. 
Pradžia — 12 v.

Ateitininkų veikėjai ir Mairo
nio mokyklos mokytojai Ramu
tei Birgelytei, besiruošiančiai iš
tekėti už inž. Jono žiūraičio, 
buvo suruošti net trys mergva
kariai. Jaunimas jai suruošė at
skirą pobūvi gegužės 1 d. pas 
Rūtą Čepaitytę.

PADĖKA
Tepriima nuoširdžiausią ma

no padėką dr. A. Valadka, kuris 
per ištisą eilę metų rūpinosi, 
slaugė ir gydė mano a. a. mamy
tę Petronėlę Prastenienę.

Bronė Morkūnienė
ANAPILIO KNYGYNE 

gautas nedidelis kiekis Šv. RAŠTO 
N. TESTAMENTO II DALIES (laiš
kai ir Apreiškimas). 655 psl., kieti 
viršeliai. Vertė arkiv. J. J. Skvirec
kas. Speciali kaina: tik $2 (buvo S5). 
NAMU IR ARTIMIAUSIOS AP
LINKOS ŽODYNĖLIS. Paruošė R. 
Černius. $2.50. V. Pėteraitis, LIETU
VIŠKAI - ANGLIŠKAS ŽODYNAS, 
Iii laida, 579 p., $8.50, $10.50. Juo
zas Toliušis, 13-JI LAIDA (pasako
jimu pynė jaunimui), 254 psl., $4. 
VI. Būtėnas PENNSYLVANIJOS 
ANGLIAKASIŲ LIETUVA. Nuo
traukos — Alg. Kezio, SJ. 344 dide
lio formato puslapiai, $20.

REIKALINGAS VASARNAMIS Wa- 
sagoj — Springhurst betkuriom 
dviem savaitėm rugpjūčio mėnesį. 
Skambinti Hamiltone 545-2885 po 6 
v. v. arba rašyti: I. Jakimavičiūtė, 
315 Houghton Ave. South, Hamilton 

L8K 2N4.

Motinos Dienos ir mokyklų 
užbaigos iškilmė buvo surengta 
gegužės 1 d. L. Namų salėje. 
Įžanginį žodį tarė apyl. valdy
bos pirm. P. Šturmas, invokaci- 
ją skaitė kun. A. Prakapas. 
Maironio mokyklą baigusius (10 
skyrių) pristatė jos vedėjas J. 
Andrulis, augštesniųjų lituanis
tinių kursų — lektorius A. Rin- 
kūnas, pažymėjimus įteikė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas. Iš
kalbos konkursą laimėjusiems 
dovanas įteikė L. Namų valdy
bos atstovas T. Stanulis. Mokyk
lą ir kursus baigusius mokinius 
sveikino gen. kons. dr. J. Žmui
dzinas, m-lų tarybos pirm. kun. 
P. Ažubalis, tėvų k-to pirm. Pr. 
Dovidaitis, klasių auklėtojai — 
S. Bubelienė, A. Vaičiūnas ir 
G. Paulionienė. Baigusiųjų var
du atsisveikinimo žodį tarė O. 
Jurėnaitė ir P. Meiklejohn.

Antroji iškilmės dalis buvo 
skirta motinoms pagerbti. Raši
nį Motinos Dienos tema skaitė 
R. Murauskaitė. Sibelijaus kū
rinį pianinu atliko R. Meikle
john, poeto Brazdžionio eilėraš
tį deklamavo L. Vaitonytė. Dvi 
dainas duetu padainavo A. Do- 
vidaitytė ir A. Biskytė. Baleto 
grupė atliko išraiškos šokį, pa
ruoštą G. Giniotienės ir V. Ja- 
vaitės. Grupėje šoko: M. šaltmi- 
raitė, D. Stadytė, D. Dirmantai- 
tė, D. Kalendraitė, G. šaltmirai- 
tė, Z. Prakapaitė, J. Uleckaitė. 
Literatūrinį vaizdelį V. Krėvės 
“Silkės” atliko R. Rauth, R. 
Rimkutė, N.' Slivinskaitė, V. 
Čuplinskas, M. Sungaila. Paruo
šė L. Nakrošienė. Mergaičių 
choras padainavo keletą dainų. 
Jį paruošė Ž. Šilininkaitė, akom
panavo L. Janušauskaitė, Iškil
mės baigtos Lietuvos himnu.

Visi gėrėjosi puikiai paruošta 
ir atlikta programa, po kurios 
mokiniai buvo pavaišinti.
Baigusieji X skyrių 

ŠIAIS METAIS 
TORONTO MAIRONIO MOKYKLĄ 

BAIGĖ ŠIE MOKINIAI:
1. Eugenijus Bajorinas
2. Kęstutis Banelis
3. Andrius Baziliauskas
4. Gailė Bražytė
5. Rimas Ciplijauskas
6. Vainius Dobis
7. Vytas Gataveckas
8. Linas Grybas
9. Laima Janušauskaitė

10. Onutė Jurėnaitė
11. Tomas Kasperavičius
12. Daiva Kolyčiūtė
13. Edis Kulikauskas
14. Gytis Matulevičius
15. Petras Meiklejohn
16. Ramona Murauskaitė
17. Edis Paškus
18. Lydija Radzevičiūtė
19. Gintas Sendžikas

• 20. Rasa Simanavičiūtė
21. Danutė Skukauskaitė
22. Edvardas Slapšys
23. Jurgis Stoškus
24. Morkus Sungaila
25. Asta šernaitė
26. Raimundas Turūta
27. Juozas Zenkevičius

Baigusieji 
lituanistinius kursus

1. Kristina Dambaraitė
2. Rima Gustainytė
3. Vida Janulaitytė
4. Dana Jokūbaitytė
5. Birutė Nakrošiūtė
6. Vida Petkevičiūtė
7. Ričardas Punkris
8. Algis Rimkus
9. Gailius Senkevičius

10. Tomas Senkevičius
11. Audra Stadytė
12. Antanas Stauskas
13. Rimas Ulba

Maironio mokykla ir lituanis
tiniai kursai išleido 1976-77 m. 
metų metraštį, plačiai apiman
tį abiejų institucijų gyvenimą. 
Jame sudėta daug nuotraukų ir 
mokinių rašinių. Techniškai lei
dinys paruoštas ir atliktas pasi
gėrėtinai. Jį koordinavo Mairo
nio mokyklos vedėjas J. Andru
lis, spausdino “Time Press 
Ltd.”, viršelį piešė dail. D. Kuo
lienė (Stončiūtė), rinko Aldona 
Kuolienė, korektūras taisė Z. 
Didžbalienė, nuotraukas darė St. 
Dabkus. Redakcinę komisiją su
darė: J. Andrulis, S. Bubelienė, 
A. Kuolienė, D. Kuolienė, A. 
Vaičiūnas. Lituanistinių kursų 
dalį redagavo A. Rinkūnas. Lei
dinys atspausdintas su parama 
mecenatų — J. Strazdo, J. Ku
dabos, O. ir I. Delkų, A. ir O. 
Skrebūnų, J. ir B. Danaičių.

Toronto moksleivių ateitinin
kų kuopa metinės šventės pro
ga išleido tradicinį laikraštėlį 
“Pirmyn Jaunime”. Išleidimo 
data — 1977 m. balandis. Ja
me yra daug ir gana įdomių ra
šinių, rodančių dabarties moks
leivių galvoseną įvairiais klau
simais. Laikraštėlio išleista 40 
numerių (nuo 1958 m.). Gaila, 
redakcija nepažymėta, puslapiai 
nenumeruoti. Techniškai galėtų 
būti geriau atspausdintas.

Inž. Vytautas Balsys, Kana
dos Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkas, sunegalavęs širdi
mi, gydosi Šv.Juozapo ligoninėj.

DANTŲ GYDYTOJAS, ortodontikos specialistas,

Dr. R. D. Karka
perkėlė savo kabinetų i naujas patalpas — 
BAYVIEW PLACE SHOPPING PLAZA,

239 Sheppard Ave. E., Suite 201
(Tarp Yonge-Bayview g-vių)

Kabineto telefonas 221-9767

Žurnalistikos kursai Etninės 
Ontario Spaudos Sąjungos ini
ciatyva rengiami Ryersono po
litechnikos institute gegužės 
mėnesį. Jei kas iš jaunų lietu
vių būtų suinteresuotas, tesi
kreipia į “TŽ” redakciją.

Stayner-Wasaga ir apylinkių 
lietuviai Motinos Dieną minės 
gegužės 8 d., 6.30 v.v., Golden 
Apple” restorane. Po oficialio
sios dalies bus vakarienė. Vaka
rienė užsisakoma iš anksto te
lefonu 428-2105 (p. Lapavičius).

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus narių susirin
kimas — gegužės 15 d. po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje. Progra
moje — einamieji reikalai ir 
Irenos Ehlers paskaita “Mokyk
la — šeimos priešas ar drau
gas?” Visos narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos. Valdyba

Dail. Adomo Galdiko paveiks
lų paroda, globojama Anapilio 
Moterų Būrelio, įvyks gegužės 
28-29 d.d. mažojoje Anapilio 
salėje.

“Aušros” vasaros stovykla 
įvyks liepos 3-16 d.d. Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje 
prie Wasagos, Ontario. Priima
mi vaikai nuo 7 iki 16 m. am
žiaus. Stovykla pritaikyta neor
ganizuotam lietuviškam jauni
mui. Registracijos blankai bus 
paruošti gegužės pabaigoje. 
Jieškomi vadovai ir vadovės. 
Kandidatai turi būti bent 17 
metų amžiaus ir mokėti lietuvių 
kalbos. Informacijų kreiptis į 
Prisikėlimo par. raštinę (1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A8) arba skambinti 416-533- 
0621.

Toronto skautininkų-kių ra
movės rudens koncertą nutar
ta rengti spalio 2, sekmadienį, 
L. Namuose. Pakviesta sol. Dai
va Mongirdait’ė.

Kanados pašto patarnavimai 
tebėra labai lėti ypač Toronto 
ir apylinkės srityje. Vienas 
“TŽ” skaitytojas kreipėsi raštu 
Į pašto vadovybę šiuo adresu: 
Quality Assurance Branch, 
Confederation Heights, Ottawa, 
Ont. KIA OBI. Jis gavo atsaky
mą iš “Customer Service Man
ager” J. J. Demerah, kuris ap
gailestavo pašto vėlavimą ir pa
aiškino, kad taip yra dėl Toron
to pašto kėlimosi į naujas pa
talpas. Esą netolimoje ateityje 
reikalai pagerėsią. Tokius pa- 

. aiškinimus bei užtikrinimus 
gauna ir “TŽ” administracija, 
bet reikalai nė kiek negerėja.

Teatrų festivalis 
Toronte

Ketvirtasis S. Amerikos lietuvių 
teatrų festivalis rengiamas Toronte 
š. m. gegužės 21-22 ir 28-29 d.d. Jis 
prasidės V. 20, penktadienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo par. salėje oficialiu ati
darymu ir hamiltoniškio “Aukuro” 
paruošta B. Sruogos drama “Pava
sario giesmė”.

1977. V. 21 Anapilio salėje įvyks 
“pavasario šokiai”. Gros Londono 
“Atspindžiai”. Programoje: linksma- 
vakaris (atliks “Aitvaro” ir “Auku
ro” aktoriai). Bus baras, bufetas, lo
terija.

1977. V. 22 Lietuvių Namuose 3.30 
v.p.p. Toronto “Aitvaras” vaidins 
Stasio Pilkos inscenizuotą 3 v. ko
mediją “žemės rojus”.

1977. V. 28 Lietuvių Namuose 3.30 
v.p.p. Cicero jaunimo vaidintojų bū
relis vaidins Kvirino Runimo 2 v. 
dramą “Laisvės kaina”.

1977. V. 28 Prisikėlimo salėje
7.30 v.v. Los Angeles dramos sambū
ris vaidins B. Pūkelevičiūtės 3 v. 
dramą “Prisikėlimas”.

1977. V. 29 Lietuvių Namuose 5 v. 
p.p. vaidins Vytauto D. Čikagos šau
lių meno kuopelė Anatolijaus Kairio 
5 v. komediją “Didysis Penktadie
nis”.

1977. V. 29 Prisikėlimo parapijos 
salėje 7.30 v.v. įvyks festivalio žyme
nų įteikimo vakaras su linksma pro
grama ir vakariene.

Bilietus galima gauti TORONTE 
pas V. Ignaitį, 7 Prentice Cr., Wes
ton. Tel. 242-4689. HAMILTONE pas
A. Juozapavičių, 20 Kensington St. 
Tel. 544-5015. Bilietų kaina į vaidini
mus suaugusiems — $4, mokslei
viams — $2. Bilietus į žymenų va
karienę galima užsisakyti Toronte:
B. Biretienė, 199 Sylvan Ave., Scar
borough, Ont. Tel. 261-4312, Hamil
tone — K. Mikšys, 18 Barton St. Tel. 
JA-9839. Bilietų kaina į žymenų va
karienę — $12.50.

Festivalį globoja KLB krašto val
dyba.

Metinė ateitininkų šventė 
šiais metais buvo surengta šeš- 
dienį, balandžio 30 d. Ji buvo 
vo pradėta 5 v.p.p. koncelebra- 
cinėmis Mišiomis, kurias atna
šavo kunigai — Pr. Gaida, A. 
Prakapas, J. Staškus Prisikėli
mo šventovėje. Pastarasis pasa
kė dabarties tema pamokslą. 
Jaunimas dalyvavo su vėliavo
mis ir giedojo lietuviškas gies
mes. Po religinės dalies visi su
sirinko didžiojon salėn, kur jau
nieji ateitininkai davė įžodį. Į 
sceną, kurioje stovėjo vėliavos, 
vienas po kito suėjo įžodininkai: 
jaunutė Ramona Baliūnaitė; 
moksleiviai — Aldona Biretai- 
tė, Natalija Slivinskaitė, Rimas 
Čepas, Algis Rimkus, Morkus 
Sungaila; studentės — Rima 
Bumbulytė, Ramunė Stravins- 
kaitė, Lina Vaitiekūnaitė, Rūta 
Vaškevičiūtė. Įžodžio apeigas at
liko dv. vadas kun. A. Prakapas, 
ženklelius bei juosteles įteikė 
kun. prof. A. Paškus ir moksl. 
c. valdybos atstovas R. Kulia- 
vas. Sveikinimo žodį cv vardu 
tarė R. Kuliavas, Toronto sen
draugių — V. Bireta. Raštu svei
kino Filadelfijos moksleiviai. 
Rengėjų vardu padėkos žodį ta
rė B. Čepaitienė. Gražiai ir 
sklandžiai programą pranešinė
jo Rūta čepaitytė.

Paskaitai buvo pakviestas 
kun. prof. A. Paškus iš Otavos 
universiteto. Jis pavyzdžiais dės
tė dabarties Vakarų pasaulio 
tendenciją išsilaisvinti nuo visų 
varžtų. Toji karta, kuri išsilais
vino nuo visko, pateko į dva
sinę tuštumą, kurioje jieško ke
lio į vertybių pasaulį. Jeigu 
anksčiau buvo pabrėžiamas išsi
laisvinimas nuo ko, tai dabar 
akcentuojamas išsilaisvinimas į 
ką, t.y. vertybių pasaulį. Pasta
rasis pasiekiamas respektuojant 
prigimtinę vertybių hierarchiją 
ir einant Kristaus nužymėtu ke
liu.

Po sočios vakarienės buvo lo
terija, kurios paskirtis — pa
dengti šventės išlaidas. Vakarie
nėje dalyvavo apie 250 asmenų 
(žymiai mažiau jų buvo pamal
dose). Tai rodo, kad ateitininkų 
veikla tebėra gyva, nors stokoja 
aktyvių judintojų.

Svečias ir Britanijos kun. M. 
Bourdeaux, lydimas Amerikos 
Lietuvių Katalikų Tarnybos ir 
religinės šalpos vedėjo kun. K. 
Pugevičiaus, lankėsi Toronte ge
gužės 1-2 d. d. žymusis svečias 
yra Kestono instituto steigėjas 
ir direktorius, anglikonų kuni
gas, knygų autorius ir žurnalo 
redaktorius, pažįstąs daug lietu
vių Britanijoje ir JAV-se. Jis yra 
studijavęs Sov. Sąjungoje ir 
laisvai kalba rusiškai. Yra para
šęs veikalą anglų kalba apie 
Lietuvą ir pavadinęs “Land of 
Crosses”. Jam išleisti jis telkia 
lėšas savo kelionėmis po Kana
dą ir JAV-bes. Toronto lietu
viams jis kalbėjo gegužės 1, sek
madienį, Anapilio salėje pamal
dų metu, pasakydamas pamoks
lą anglų kalba. Po pamaldų jis 
padarė pranešimą apie savo 
instituto darbus mažojoje Ana
pilio salėje ir atsakinėjo į daly
vių klausimus. Auditorija buvo 
gana gausi ir domėjosi svečio 
darbais Lietuvai ir kitiems Sov. 
Sąjungos okupuotiems bei val
domiems kraštams. Daug kas 
parėmė finansine auka. Svečio 
pranešimus organizavo KLK 
Centras. Pastarojo noras buvo 
sudaryti tokias sąlygas, kad sve
čias galėtų prabilti į visų trijų 
lietuvių parapijų lietuvius, bet 
dėl tą sekmadienį gausių kito
kių iškilmių bei renginių nebu
vo įmanoma.

Svečio kun. M. Bourdeaux 
kontaktais su Toronto lietuviais 
rūpinosi KLK Centro pirm. dr. 
J. Sungaila. Jis pirmininkavo 
susirinkimui, kuriame svečias 
padarė pranešimą, ir Centro 
vardu įteikė auką. Planuojama 
ateityje sutelkti daugiau lėšų, 
kad kun. M. Bourdeaux veika
las apie Lietuvą greičiau išvys
tų pasaulį.

Toronto kredito kooperaty
vas “Parama” parėmė Toronto 
Maironio mokyklą $2,644.00 ir 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas — $1,500.00. Mo
kyklos vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Praėjusį sekmadienį kun. dr. F. 
Jucevičius pamoksle iškėlė laidotu
vių blogų papročių įsigalėjimą Kai 
numirėlis yra atvežamas į šventyklą 
paskutinį kartą, už jo vėlę yra au
kojamos tMišįos. žmonės daugiausia 
susėda galiniuose šventovės suoluo
se, palikę numirėlį priekyje vieną. 
Klebonas prašė į tai atkreipti dėme
sį, susėsti priekiniuose suoluose, gre
ta mirusio, jam išreiškiant pagarbą. 
Kitas blogas paprotys — kai artimie
ji mirusio vardu ruošia visiems lai
dotuvių dalyviams pusryčius, kurių 
metu išgeriama daug alkoholinių gė
rimų. Rengėjai turėtų žymiai suma
žinti alkoholį ir išlaikyti pusryčiuose 
prideramą rimtį.

— Gegužės 14 d. — lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbaigimas. 
Po 12 vai. pamokų mokyklos salėje 
bus visiems mokiniams, išskyrus IX 
sk. abiturientus, įteikiami pažymė
jimai. Gegužės 15 d., 5 v. p. p , pas 
seseles bus abiturientų iškilmingas 
pagerbimas, pažymėjimų ir dovanų 
įteikimas, dalyvaujant Bendruome
nės pirmininkui, mokytojams, tė
vams ir mūsų parapijos kunigams.

— KLK Moterų Draugijos Montre- 
alio skyriaus iškviesta Klevelando 
“Grandinėlė” montrealiečiams pali
ko labai malonų ir neužmirštamą įs
pūdį. Pagarba priklauso kat. moterų 
dr-jos valdybai, daug darbo įdėju
siai ir viską sėkmingai tvarkiusiai. 
“Grandinėlė” iškyla kaip didelė lie
tuvių kultūrinė jaunimo grupė ir 
sceninių šokių orkestras. “Grandinė
lei” vadovauja i L. Sagys su žmona 
Aleksandra ir padėjėju Gintautu 
Neimantu.

— Mūsų par. salėj įvyko “Grandi
nėlės” susipažinimo vakaras. Daly
vavo daug jaunimo ir svečių. Buvo 
vakarienė, kurią paruošė kat. mote
rų dr-jos narė J. Adamonienė su 
dukra. Šokiams grojo Algio Lapino 
grupė “Perkūnas”.

— Visi montrealiečiai yra kviečia
mi dalyvauti kun. dr. F. Jucevičiaus 
naujos knygos “Mintis dialektiniame 
žaisme” sutiktuvėse gegužės 14 d.
7.30 v. v., šv. Kazimiero par. svetai
nėje. Su knyga supažindins Vytautas 
Jonynas. Ta pačia proga bus sustota 
prie dviejų anksčiau kun. dr. F. Ju
cevičiaus parašytų knygų. Vakaro 
programą papildys sol. Gina Čap- 
kauskienė. Pabaigoje — pokalbiai, 
vynas ir kava. S. Sk.

KLK Moterų Draugijos Montrealio 
skyrius, minėdamas savo veiklos 25 
metų sukaktį, ryžosi kviesti tolimo 
Klevelando “Grandinėlę” — 40 as
menų ansamblį.

Sukakties minėjimas pradėtas ba
landžio 23 d. “Grandinėlės” koncer
tu. Erdvi Plateau salė publikos buvo 
užpildyta. Dalyvavo otaviškiai ir kitų 
apylinkių lietuviai. Buvo daug ir 
kitataučių. Dviejų valandų progra
moje matėme stilizuotus tautinius 
šokius, kuriuose atskleidžiama lietu
viško sodžiaus buities dalis. Kiekvie-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus,: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasara nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

“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%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KLB Toronto apylinkės val
dyba vykdo solidarumo Įnašų 
vajų. Praėjusį sekmadieni val
dybos nariai prie liet, parapijų 
ir L. Namuose išdalino specia
lius vokus su informaciniu laiš
ku. Kiekvienas dirbantis tautie
tis lietuvybės reikalams turėtų 
į metus paaukoti $5. Išdalinti 
vokai bus surenkami šį sekma
dienį. Vilniaus paviljonui iški
liosios lietuvaitė “Miss Vilnius” 
parinkimui kandidatės kviečia
mos užsiregistruoti iki gegužės 
15 d. pas T. Stanulį tel. 533- 
6074.

Dail. R. Viesulas ir J. Viesu- 
lienė, kurie buvo atvykę į To
rontą savo dailės parodos pro
ga balandžio 23-24 d.d., lankėsi 
“TŽ” redakcijoje, apžiūrėjo Lie
tuvos Kankinių šventovės sta
tybą ir “TŽ” spaudos baliaus lo

me šokyje ryškiai atsispindi ir jo 
turinys.

Šokių darnumas, miklumas, tem
pas, vaidyba, spalvingumas drabu
žių, kurie buvo kelis kartus keičia
mi, sudarė ne tik akims, bet ir šir
džiai labai gražų ir mielą įspūdį. Po 
kiekvieno šokio publika gausiais plo
jimais palydėjo šokėjus. Ansamblį 
sudarė 30 šokėjų ir 8 orkestrantai. 
Muzika taip pat buvo labai miela.

Po koncerto draugijos pirmininkė 
D. Staškevičienė tarė padėkos žodį 
“Grandinėlei” ir visiems dalyviams, 
vadovui L. Sagiui ir jo ansambliui 
įteikė didelį krepšį gėlių, A. Sagie- 
nei — puošnią lietuvišką lėlę. 
“Grandinėlę” sveikino R. Lukoševi- 
čiūtė Montrealio tautinių šokių “Gin
taro” vardu, o Mališka svečiams įtei
kė dovaną.

Balandžio 24 d., 11 v.r., AV šven
tovėje Mišias atnašavo klebonas 
kun. J. Kubilius. Pamoksle iškėlė 
katalikių moterų veiklą ir paramą 
parapijai, spaudai, mokyklai, jauni
mo organizacijoms ir lietuvių bend
ruomenei. Pamaldos baigtos choro 
giedamu Haendclio “Aleliuja”’. Po 
pamaldų parapijos svetainėje įvyko 
akademija ir vaišės. Pamaldose, aka
demijoje ir vaišėse dalyvavo ir sve
čiai klevelandiečiai, ir daug montrea- 
liečių. Pastarieji katalikių moterų 
darbą gražiai įvertino ir visuose ren
giniuose gausiai dalyvavo. A. A.

A. a. M. Arlauskaitės metinės. 
1976, gegužės 3 d. Montrealio lietu
vių kolonija atsisveikino su a. a. Ma
ryte Arlauskaite — žymiąja lietuvai
te. Sv. Kazimiero parapija neteko il
gametės, sumanios ir sąžiningos va
karienių loterijos tvarkytojos. Nė 
viena moteris nedrįsdavo atsisakyti, 
kai ji paprašydavo pardavinėti lote
rijos bilietus. Ir tai jos darydavo iš 
meilės bei pagarbos

Didelė dalis lietuvių, ypač namų 
savininkai, kreipdavosi į ją pajamų 
mokesčių blankų užpildymo reika
lais. Šv. Kazimiero parapijos Sv. 
Onos Dr-ja jos asmenyje neteko il
gametės narės ir darbščios sekreto
rės. P. Adamonio draudos įstaiga 
(daugelį metų ji taip uoliai dirbo) 
neteko tos šilimos, kurią Marytė 
įžiebdvo ne tik ten dirbantiems, bet 
ir atsilankiusiems. Aušros Vartų pa
rapija jos asmenyje neteko rėmėjos, 
nes ir ten jos geros širdies dalis pri
klausė. Montrealio lietuvių kolonija 
neteko kilnios ir taurios lietuvaitės. 
A. a. Marytės namų durys buvo ly
giai atdaros visiems be jokių išim
čių. Ji buvo lyg geroji motina, kuri 
stengėsi visiem padėti.

Velionės mirties metinių proga pa
garbiai prisimename ją su maldos 
žodžiais lūpose: “Ilsėkis ramybėje”

K. Ambrasas 
žurnalas “L’Eglise canadienne” 

š. m. 3 nr. išspausdino keturių pusla
pių ilgumo ištrauką iš “LK Bažny
čios Kronikos” 17 nr. Joje aprašo
mas Nijolės Sadūnaitės teismas, jos 
nepaprastai drąsi, pilna krikščioniš
kos dvasios kalba ir sprendimo pa
skelbimas.

terijai paaukojo vertingą pa
veikslą. Redakcijoje jiedu pa
reiškė savo pasitenkinimą pui
kiai pa vykusia paroda, kurioje 
torontiečiai nupirko 40 paveiks
lų. Pasak dailininko, Toronto 
lietuviai priklauso prie dailėje 
nusimanančios publikos. “TŽ” 
leidėjai reiškia nuoširdžią padė
ką p.p. Viesulams už minėtą do
vaną, kuri teks vienam iš lai
mingųjų “TŽ” skaitytojų.

Gausus dalyvėmis mergvaka
ris buvo suruoštas Aldonai Jasi
ne vjčiūtei gegužės 1 d. didžiojo
je Anapilio salėje. Ji ruošiasi 
ištekėti už dr. Vyto Leniausko. 
Dalyvavo apie 300 viešnių. Po
būvio pranešėja buvo Bernade
ta Rovienė. Jaunamartė susilau
kė daug dovanų ir sveikinimų. 
“Gintaro” ansamblio vardu svei
kino jo vadovė R. Krasauskaitė.


