
Atstovybės rinkimai
Išeivinis mūsų gyvenimas yra vienaip ar kitaip organizuotas 

ir turi jau savas tradicijas. Tai nėra palaida bala, kur galėtų taš
kytis kiekvienas pagal savo įnorius. Nuo seno egzistuoja organi
zuoti vienetai, kurie sudaro savo vadovybes rinkimų keliu. Tai 
viena pagrindinių demokratinio gyvenimo savybių. Ji yra gana 
sklandžiai praktikuojama mažuose vienetuose, bet sunkiau Įgyven
dinama platesniu mastu. Mūsų tautiečiai yra plačiai išsiblaškę po 
visą laisvąjį pasaulį, tačiau nėra pasimetę organizaciniu požiūriu 
— jie sugeba ne tik palaikyti ryšį, bet ir sudaryti bendrą vado
vybę. Tai yra įgyvendinta Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Joje 
visos vadovybės' pradedant apylinkėmis ir baigiant PLB valdyba, 
sudaromos rinkimų būdu. Taip yra apimama visa išeivija. Tie as
menys, kurie PLB seime išrenkami valdybon, sudaro visos išeivi
jos atstovybę. Gali kaikam viena ar kita PLB valdyba nepatikti, 
gali būti kaikurie jos asmenys daugeliui nepriimtini, bet tai nekei
čia fakto, kad teisėtai išrinkta vadovybė yra visos lietuvių išeivijos 
atstovybė, turinti teisę kalbėti ir veikti visų vardu. Ji gali padaryti 
klaidų, gali susikirsti su kitais veiksniais, bet dėl to ji nenustoja 
buvusi visų atstovybė. Jos klaidos būna pastebimos ir darbai įver
tinami PLB seimuose.

★ ★ ★
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KETURIŲ DALIŲ PASIKALBĖJIMĄ SU BUVUSIU PREZ. R. NIKSONU 
televizijai pateikė britų žurnalistas D. Frostas. Pirmoji dalis, 
trukusi pusantros valandos, lietė Watergate incidentą, kuris bai
gėsi savanorišku R. Niksono pasitraukimu iš prezidento pareigų. 
Į juosteles įrašyto pasikalbėjimo neįsigijo nė vienas didysis JAV 
televizijos tinklas. Jos buvo parduotos atskiroms stotims, pasirin
kusioms šią transliaciją. R Niksonas pakartojo ankstesnį savo tei
gimą, kad Watergate incidentas jam iš anksto nebuvo žinomas. Šį 
kartą jis betgi prisipažino bandymą politiniais motyvais nuslėpti 
įvykusio incidento faktus, melavimą amerikiečių tautai, daugiau 
širdim nei protu padarytas klaidas, kurių jis ir šiandien nelaiko 
kriminaliniu nusikaltimu. Amerikiečių tautą jis atsiprašė už dvejus

Demokratiniu būdu sudaromos ir atskirų kraštų lietuvių va- 
dovybės. Kiekvienas kraštas turi savo rinkimų taisykles, tačiau 
jų visų pagrinde glūdi rinkėjų valia. Juo daugiau yra aktyvių rin
kėjų, juo plačiau reiškiasi jų valia. Principas labai geras, sveikas 
ir nuolat palaikytinas. Jokia diktatūra išeivijoje negali išsilaikyti, 
nes niekas jos nepripažintų. Jau iš seno taip yra, kad išeivijoje pri
pažįstamas tiktai tas autoritetas, kuris yra vienokiu ar kitokiu bū
du rinktas. Jei kas bandytų primesti asmeninę savo diktatūrą, 
paremtą smogikais ar jų ekvivalentais, liktų vienas su visom savo 
svajonėm, nors ir gražiausiom. Dėlto išeivijoje net karinės ar pu
siau karinės organizacijos savo vadovybes sudaro ne komandos, 
bet rinkimų keliu. Tai seniai išbandytas, praktiškas ir visų pripa
žįstamas metodas, žinoma, jis gali būti iškreiptas, falsifikuotas, 
suniekintas. Bet norint gyvenime juk viską galima iškraipyti, net 
gražiausius idealus. Jei visuomenėje vyrauja nesąžiningumas, jis 
gali visur prasiskverbti ir viską gadinti. Lietuviškoji visuomenė, 
nors ir nėra be dėmių, turi pakankamai sąžiningumo, kurį papras
tai kontroliuoja viešuma. Tai akis, nuo kurios negali pasislėpti 
piktadariai — jie anksčiau ar vėliau išaiškėja.

★ ★ ★

Kanados lietuviai šiuo metu ruošiasi rinkti savo atstovybę. 
Gegužės 15 d. paaiškės naujoji KLB krašto tarybos sudėtis. Kaip 
matyti iš kandidatų sąrašo, prisidės ir naujų veidų. Daugelyje 
apylinkių rinkimai atpuolė, nes nebuvo varžovų — kandidatai liko 
išrinkti vadinamuoju aklamacijos būdu. Nors tai nėra nedemokra
tiška, bet tai ženklas, kad tose apylinkėse domesys Bendruomenei 
ir jos rinkimams nėra stiprus. O ir atstovas, kuris išrenkamas akla
macijos būdu, nežino, kiek pasitikėjimo turi toje apylinkėje. 
Jei pereitų per rinkimų sietą, aiškiai matytų savo apylinkės nuo
taikas. Demokratiniame procese varžybos ir yra reikalingos, kad 
išryškintų visuomenės valią. Be to, rinkiminės varžybos pagyvina 
ir patį organizacinį gyvenimą, priverčia kandidatus stipriau domė
tis visuomeniniais reikalais. Jei visose apylnkėse įsivyraus aklama
cijos būdas, tai bus ženklas, kad mūsų Bendruomenė neteko turėto 
gyvastingumo. Negerai, kai rinkiminės varžybos tampa asme
niniais šmeižtais, bet taip pat negerai, kai nebėra rinkiminio do
mesio. Rinkimai Bendruomenės gyvenime yra reikšmingas eta
pas, vedąs į krašto atstovybės sudarymą. Juk svarbu visiems, kad 
lietuvių atstovybė — krašto taryba atspindėtų daugumos valią ir 
būtų geriausios kokybės, sugebanti spręsti bendruosius mūsų 
reikalus.

I KANAD0S |f vi
Ontario parlamento rinkimus 

birželio 9 d. daug rinkėjų sutin
ka be apsisprendimo. Pirmieji 
spaudos žmonių atlikti tyrinėji
mai liudija, kad daug ontarie- 
čių rinkimų nenorėjo ir buvo 
patenkinti konservatorių prem
jero W. Davis mažumos vyriau
sybe. Neapsisprendusieji dabar 
turės padaryti sprendimą iki 
rinkimų datos. Premjeras W. 
Davis, praėjusių rinkimų vajuje 
pagrindinį dėmesį skyręs kovai 
su liberalais ir jų anuometiniu 
vadu R. Niksonu, valdžion grįžo 
su mažumos vyriausybe. Ta ko
va daugiausia pasinaudojo NDP 
socialistai, iškopdami antron 
vieton ir tapdami pagrindine 
opozicine partija. Šį kartą prem
jeras W. Davis beveik visiškai 
ignoruoja liberalus su jų nepo
puliariu vadu S. Smithu, paga
lius kaišiodamas į socialistų ir 
jų vado S. Lewiso politinio ve
žimo ratus. Pataikavimu rinkė
jams atrodo biudžete paskelbto 
mokesčio tabako gaminiams su
spendavimas. Tas mokestis, pa
kelį cigarečių pabranginęs net 
5 centais iš karto, rūkančius 
ontariečius galėjo nuteikti prieš 
W. Davis. Automobilių registra
cijos nupiginimas iki $10 Onta
rio šiaurėje dabar staiga buvo 
pratęstas į Parry Soundo, Ni- 
pissingo ir net Algonquin par
ko sritis. Etninių kalbų moky
mui Ontario mokyklose buvo pa
žadėta finansinė parama, per 
metus galinti siekti $2 milijo
nus.

I rinkimai f
Premjeras P. E. Trudeau iš

vyko Europon dalyvauti ekono
minėje š. Atlanto Sąjungos vy
riausybių vadų konferencijoje. 
Tačiau už šią konferenciją jam, 
atrodo, labiau rūpi susitikimas 
su Prancūzijos prez. V. G. d’Ęs- 
taingu, Kvebeko problemų išsi
aiškinimas. Galimą Kvebeko at
siskyrimą nuo Kanados Paryžiu
je bandė reklamuoti tarpvyriau
sybinių Kvebeko reikalų min. 
C. Morinas. Nors jis tėra eili
nis provincijos ministeris, jį pri
ėmė prez. V. G. d’Estaingas, 
premjeras R. Barras, užsienio 
reikalų min. L. de Guirimgau- 
das, Paryžiaus burmistru išrink
tas buvęs premjeras J. Chira- 
cas. Pastarasis buvo vienintelis 
politikas, viešai pareiškęs savo 
linkėjimus Kvebekui atsiskirti 
nuo Kanados: Spaudai pateik
tame pranešime po susitikimo 
su prez .V. G. d’Estaingu pabrė
žiamas nesikišimo į kitos vals
tybės vidaus reikalus principas, 
bet taipgi teigiama, kad C. Mo
rinas buvo paprašytas premje
ro R. Barro perduoti kvietimą 
Kvebeko premjerui R. Leves
que apsilankyti Prancūzijoje šį 
rudenį.

Antiinfliacinės tarybos pirm. 
J. L. Pepinas, prižiūrėjęs kai
nų bei atlyginimų kontrolės 
vykdymą, gegužės 6 d. pasitrau
kė iš šių pareigų. Jo vieton 
premjeras P. E. Trudeau pasi
rinko kvalifikuotą buhalterį H. 
Renoufą iš Halifakso, buvusį

(Nukelta į 6 psl.)

Daug baltiečių vergų stovyklose
Asmeninis pokalbis su rusų disidentu Bukovskiu, keliaujančiu po Šiaurės Ameriką

Rusų disidentas VLADIMIRAS 
BUKOVSKY š.m. gegužės pradžioje 
lankėsi Kanadoje, kalbėjo psichiat
rų suvažiavime Toronte ir turėjo pa
simatymą su baltiečių atstovais, ku
riame dalyvavo ir “TŽ” atstovas. Čia 
pateikiame laisvai atpasakotus sve
čio preiškimus.

— Visų pirma mums, baltie- 
čiams, rūpėtų ne tiek, Sov. Są
jungos valdžios, kiek rusų tau
tos nusistatymas Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Kaip į jas dabar 
žiūri eiliniai žmonės?

— Baltijos valstybės eiliniams 
rusams tebėra atskiri kraštai, 
netapatinami su Sov. Sąjunga. 
Rusams jie yra užsienis, kurin 
jie mielai važiuoja atostogų, bet 
ten nuvažiavę jaučiasi svetimi. 
Taip pat ir baltiečiai rusus laiko 
svetimais žmonėmis.

— Ar Jums teko lankytis Bal
tijos kraštuose?

— Trumpam buvau ten nu
vykęs jaunystėje (dabar V. Bu- 
kovskis yra 34 m. amžiaus), bet 
ilgiau neteko ten pabūti.

— Ar būdamas koncentraci
jos stovyklose sutikote baltie
čių?

— Taip ten jų yra daug, ypač 
lietuvių. Ir tai dėlto, kad lietu
viai ilgiausiai ir stipriausiai 
priešinosi sovietinėm pajėgom. 
Estai ir latviai savo rezistenciją 
greitai sustabdė ir dėlto jų ma
žiau pateko į kone, stovyklas. 
Pažymėtina, kad jose baltiečiai 
yra vyresnio amžiaus, suimti 
tuoj po karo ir gavę ilgalaikes 
bausmes.

— Gal atsimenate baltiečių 
kalinių pavardes?

— Atsimenu jų keletą iš Per
mės kone, stovyklos, kur man 
teko ilgokai pabūti. Ten buvo 
pvz. estas Valdeman, latviai 
Grabans, Aselbaumas, lietuviai 
Matusevičius, Galdikas, Šmitas, 
Dragūnas.

— Ar tose stovyklose visą lai
ką gyvena tie patys kaliniai, ar 
atvežami vis nauji?

— Pasikeitimų būna ypač ta

da, kai kur nors įvyksta dides
nis pasipriešinimas. Pvz. kai 
Lietuvoje įvyko demonstracijos 
(Kalantos susideginimo proga?), 
atsirado nauja banga kalinių.

— Kaip atrodo gyvenimo są
lygos sovietiniuose lageriuose?

— Jei kaliniai nusilenkia vi
siems varžtams, įsakymams, ne
rengia bado streikų, gali paken
čiamai ramiai gyventi ir išlaiky
ti daug metų. Aš pvz. nebuvau 
iš tų paklusniųjų — kartą bada
vau net 26 dienas, gaivindama
sis tik vandeniu.

— Dabar daug kalbama ir ra
šoma Vakaruose apie psichiatri
nius sovietų kalėjimus. Ar juo
se bandoma pakeisti žmoniii 
galvoseną, t.y. “išplauti smege
nis”?

— Tai naujas bausmės būdas. 
Jau pats faktas, kad žmogus 
prievarta esi uždaromas psi
chiatrinėje ligoninėje su tikrais 
ligoniais, sudaro didelę kančią. 
Ten psichiatrai stengiasi ne pa
keisti žmogų, bet jį palaužti ra
dikaliais, depresiniais vaistais. 
Aš buvau laikomas vadinamame 
“Serbskij Institut” ir kitur du 
kartu. Pirmą kartą išlaikė pus
antrų metų, antrą — 8 mėne
sius. Ten psichiatrai stengėsi 
nustatyti diagnozę kas yra “ne
normalaus” su manimi. Manęs 
ten betgi nepalaužė. Dar turiu 
pastebėti, kad Sov. Sąjungoje 
yra dvi psichiatrų srovės — 
Maskvos ir Leningrado. Pirmo
ji yra linkusi bendradarbiauti 
su KGB bei vykdyti jų įsaky
mus, antroji laikosi daugiau 
mokslinio metodo.

— Jau minėjote, kad kone, 
stovyklose yra daug baltiečių. 
Kaip galėtų jiems padėti užsie
nyje gyveną tautiečiai?

— Yra įvairių būdų. Pirmiau
sia reikėtų palaikyti ryšį su 
žmogaus teisėms ginti bei Hel
sinkio susitarimų vykdymui sek
ti grupėmis Lietuvoje (per To
mą Venclovą) ir kitur. Antra, 
kelti viešumon Helsinkio sutar

ties laužymo faktus, skelbti su
imtųjų pavardes, rašyti petici
jas vyriausybėms, rengti de- 
montracijas, rašyti laiškus su
imtiesiems. Pastarieji, žinoma, 
tų laiškų negaus, bet juos skai
tys sovietinės valdžios pareigū
nai. Nuolatinis spaudimas iš 
Vakarų turi savo reikšmę.

— O kaip su siuntiniais? Ar 
galima juos siųsti j kone, sto
vyklas?

— Taisyklės siuntiniams yra 
gana griežtos. Kalinys neturi 
teisės gauti siuntinių, kol nėra 
atlikęs pusės bausmės. Po to 
jam leidžiama gauti vieną siun
tinį į metus iki 5 kg. svorio.

— Girdime, kad vienas po ki
to sovietų disidentai išleidžiami 
į Vakarus. Įdomu, kaip Jums 
pavyko pasiekti laisvąjį pasau
lį?

— To aš nežinau. Apie išsiun
timą užsienin aš nieko nežino
jau. Dalykas paaiškėjo, kai ga
vau pasą ir atsidūriau lėktuve. 
Kodėl aš buvau parinktas mai
nais už Čilės komunistų veikėją 
Corvalan, man ir dabar nėra ži
noma.

— Ar buvote patenkintas, 
kad galite išvykti užsienin?

— Pirmąjį momentą jaučiau
si laimingas, bet vėliau tas jaus
mas dingo. Aš būčiau mieliau 
pasilikęs Sov. Sąjungoje kaip 
laisvas pilietis.

— Užsiminėte apie laisvę. 
Kokiu būdu Sov. Sąjungos tau
tos ir žmonės galėtų atgauti 
laisvę — revoliucija, karu, evo

liucija ... ?
— Aš netikiu į revoliuciją. 

Tai žiaurus, kruvinas kelias, ku
ris veda į kitą diktatūrą, net 
žiauresnę. Išsilaisvinimas Sov. 
Sąjungoje gali ateiti evoliucijos 
būdu, nuolat plečiant piliečių 
teises, švelninant varžtus. To 
negalima laukti iš kariuomenės. 
Kareiviai yra, galima sakyti, ka
liniai, o karininkai, ypač augš- 
tieji, yra neostalininkai. Dėlto 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

metus trukusią agoniją, prisipa- • 
žino, kad apie atsistatydinimą 
buvo galvojęs gerokai anksčiau, 
bet jį atidėjo dėl užsienio po
litikoje pradėtų žygių — suartė
jimo su komunistine Kinija, 
Vietnamo karo užbaigos. Dėl sa
vo kritimo esąs pats kaltas, nes 
kritikams įteikė kardą, kuriuo 
jie pasinaudojo su malonumu. 
Atsistatydinimas reiškė kaltės 
prisiėmimą, nors jam neteko da
lyvauti nelegaliame Watergate 
incidento nuslėpime. Komenta
toriai daro išvadą, kad politinė 
R. Niksono karjera yra baigta 
ir kad pasikalbėjimas neatnešė 
pasikeitmų jo prestižui. R. Nik
sono šalininkai, teigia, kad D. 
Frosto klausimai jiems priminė 
tardymą ir viešą teismą, atlieka
mą Britanijos piliečio. Aštres
nės kritikos susilaukė R. Nikso- 
nui numatytas honoraras, kuris 
greičiausiai bus apie $600.000, 
bet gali siekti ir pilną milijoną. 
Tačiau šiuo atveju negalima už
miršti fakto, kad R. Niksonas 
negavo pilnų finansinių privile
gijų, kurios teikiamos buvu
siems prezidentams iš valstybės 
iždo. Sekantieji trys pasikalbė
jimai daugiausia skiriami užsie
nio politikai.

GEGUŽĖS PIRMOJI
Tradiciniame parade Maskvo

je šį kartą nebuvo karinių dali
nių, tik civilių maskviečių mi
nios. Sovietų spauda pabrėžė 
komunistų solidarumą, nes pa
radą stebėjo ir Brazilijos, Urug
vajaus, Čilės, Mongolijos kom
partijų vadai. Popiežius Paulius 
VI, kalbėdamas iš Vatikano bal
kono, ragino melstis už tuos, ku
rie nori dirbti, bet negali gauti 
darbo. Kraujo praliejimas įvy
ko Istanbul© gatvėse, kur kraš
tutiniai kairieji susikirto su pa
raduojančiais profsąjungų na
riais. Keli šūviai į minią sukėlė 
paniką, pareikalavusią 38 gyvy
bių, sužeidusią apie 200 asmenų. 
Daugiausia jų nukentėjo ne nuo 
šūvių, bet nuo bėgančios minios 
kojų. Policija suėmė apie 400. 
Turkijos premjeras S. Demire- 
lis šio susikirtimo problemoms 
aptarti netgi buvo sušaukęs spe
cialų savo ministerių kabineto 
posėdį. Nuogąstaujama, kad šie 
žiaurūs išsišokimai gali būti su
sieti su artėjančiais parlamento 
rinkimais birželio 5 d. Šri Lan
kos (Ceilono) sostinėje Colom
bo policija pašovė apie 30 de
monstrantų, kai jų eilėse susi
grūmė tarp savęs nesutariančios 
politinės grupės.

NESĖKMINGAS STREIKAS
Visuotinį karingųjų protes

tantų streiką Š. Airijoje bandė 
suorganizuoti jų pastorius I. 
Paisley ir jam talkinantis vais
tininkas E. Baird, reikalaudami, 
kad Britanija vėl leistų veikti 
protestantų dominuojamam šios 
šalies parlamentui, imtųsi griež
tesnės linijos prieš katalikų or
ganizaciją IRA. Britanijos mi
nisteris R. Maisonas, tvarkantis 
Š. Airijos reikalus, padidino ka
riuomenės skaičių. Nepaisant 
karingųjų protestantų propa
gandos ir jų trukdymų darbi
ninkams pasiekti darbovietes, 
streikas užgeso nespėjęs išsi
plėsti. Beveik visos darbovietės 
dirbo normaliai, o elektros jė
gainių tarnautojai, pasisakę už 
streiką, nenutraukė srovės tie
kimo, fabrikų nesustabdė. Šis 
pralaimėjimas gali pakenkti 
pastoriaus I. Paisley prestižui 
protestantų eilėse. Dabar jis vėl 

skelbia naują dviejų dienų 
streiką šią savaitę.

KONFERENCIJA PRAHOJE
Viso pasaulio kompartijų at

stovai dvi dienas posėdžiavo 
Prahoje. Oficialiai buvo pa
skelbta, kad jie aptarė žurnalo 
“Taikos ir Socializmo Proble
mos” reikalus, nors iš tikrųjų 
pagrindinis dėmesys teko žmo
gaus teisėms. Atrodo, buvo jieš- 
koma priemonių atsikirsti didė
jančiam vakariečių reikalavi
mui, kad žmogaus teisės būtų 
įgyvendintos Sovietų Sąjungoje 
bei kitose komunistinėse šaly
se. Sovietų atstovas B. Ponoma- 
riovas ragino komunistus burtis 
aplink Sovietų Sąjungą, nes 
žmogaus teisių reikalavimas iš 
tikrųjų reiškia naują antisovie- 
tinę akciją. JAV ambasadai 
Maskvoje buvo įteikta protesto 
nota dėl amerikiečių “Laisvės” 
ir “Laisvosios Europos” radijo 
stočių veiklos, kuri šmeižianti 
Sovietų' Sąjungos vidaus ir už
sienio politiką, kurstanti tauty
bių nesantaiką. Notoje pabrėžia
ma, kad šių radijo stočių bend
radarbiai yra ČIA agentai, bu
vusieji A. Hitlerio žvalgybos 
nariai, įvairūs atskalūnai, prara
dę savo tėvynes, pasižymintys 
aštriu antisovietiškumu. Minė
tosios radijo stotys pastaruoju 
metu Sovietų Sąjungą daugiau
sia puola dėl žmogaus teisių ne
silaikymo. Jų laidų su objekty
viomis žiniomis klausosi milijo
nai Sovietų Sąjungos gyventojų. 
Ta protesto nota liudija,"kad 
“Laisvės” ir “Laisvosios Euro
pos” radijas savo tiksliais pra
nešimais pradeda dirginti 
Kremliaus vadų nervus.

BĖGLIAI IŠ LENKIJOS
V. Vokietijos ambasadoje Ko

penhagoje politinės globos pa
siprašė 27 lenkai, Danijon at
vykę su trijų dienų vizomis ste
bėti futbolo rungtynių. Amba
sados pareigūnai laukia spren
dimo iš Bonnos. Laikinę globą 
šiai pabėgėlių grupei parūpino 
Danijos policija. Danijos užsie
nio reikalų ministerija skelbiasi 
nieko bendro neturinti su pa
bėgėliais. V. Vokietijos amba
sada tikisi galėsianti suteikti 
daugiau žinių po kelių dienų.

SUĖMĖ SEKRETORE
V. Vokietijos policija suėmė 

kanclerio H. Schmidto įstaigoje 
dirbusią sekretorę D. Kahlig - 
Schefflerienę, 30 metų amžiaus 
moterį, gimusią R. Vokietijoje. 
Ji kaltinama špionažu R. Vokie
tijos naudai. Suimtoji kanclerio 
įstaigoje pradėjo dirbti 1975 m. 
pabaigoje kaip mašininkė. Jai 
buvo prieinami slapti šios įstai
gos dokumentai. Tai jau antras 
atvejis, kai komunistų žvalgy
bai pavyksta įvesdinti savo 
agentus į kanclerio įstaigą. W. 
Brandtas netgi turėjo atsistaty
dinti dėl ryšių su užsimaskavu
siu šnipu. Singen miestelyje 
prie Šveicarijos sienos vokiečių 
policija suėmė du teroristus — 
G. Sonnenbergą ir V. Beckerie- 
nę. Pas juos rastas automatas, 
kuriuo buvo nušautas V. Vokie
tijos prokuroras S. Bubackas 
Karlsruhėje. Nustatyta, kad G. 
Sonnenbergas buvo išnuomojęs 
atentatui panaudotą motociklą. 
Susišaudyme policija jį sunkiai 
sužeidė į galvą, o jo bendrinin
kei peršovė koją. Karlsruhėje 
taipgi suimti broliai Uwe ir 
Knutas Folkertsai, įtariami įsi
vėlimu į atentatą.
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Ne vieno VLIKo nuopelnas

Dešimt dienu Šventojoje Žemėje Padėka

Gerbiamas Redaktoriau,
Tiesiog dėl begėdiškai lėto 

ipašto tik prieš kelias dienas ga
vau “TŽ” kovo 31 d. numerį. 
Norėčiau skaitytojo dėmesį at
kreipti į porą netikslumų, kurie 
įsiskverbė į Rasos Razgaitienės 
reportažą ‘‘Lietuva jaunimo 
svarstybose”. Pačiame pirmame 
reportažo sakinyje R. Razgaitie- 
nė rašo, jog “Vasario 26-27 Niu
jorke, Kultūros Židinyje, įvyko 
VLIKo rengtas politinis semina
ras jaunimui”. Iš tikrųjų semi
narą rengė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga kartu su VLI 
Ku.

R. Razgaitienė labai teisingai 
pastebi, jog visos savaitgalio iš
laidos buvo padengtos VLIKo, 
įskaitant atvykusių keliones ir 
maistą tačiau, nepamini, jog iš 
septynių pagrindinių programos 
dalių trys buvo PLJS valdybos 
narių ir jos pakviestų paskaiti
ninkų pravestos. Tos trys dalys 
buvo Jolitos Kisieliūtės paskai
ta, Joanos Kuraitės ir dr. Romo 
Misiūno simpoziumas, jaunimo 
sąjungos surengtos svarstybos 
politinių kalinių bei Belgrado 
konferencijos klausimais. Taigi, 
arti pusė programos buvo PLJS 
organizuota ir atlikta.

PLJS turėjo šiek tiek išlaidų 
šią konferenciją su VLIKu reng
dama, bet tai buvo maža sume
lė, palyginus su tūkstantinėmis 
VLIKo išlaidomis. Be VLIKo 
pinigų tokio masto seminaras 
nebūtų įvykęs. Atrodo, kad VLI 
Ko žmonių tarpe vyrauja nuo
monė: “mes finansavome, tai 
mes ir pasiimam visą nuopelną 
už seminaro ruošą”. Iš kitos pu
sės, jei PLJS nebūtų prisidėjus 
prie šio seminaro ruošos, jis ne
būtų pavykęs. Tiktai su PLJS 
“imprimatur” atvyko jaunimas. 
Tai įrodo praėjusio seminaro 
duomenys. Jaunimo sąjungai 
buvo leista pakviesti tarp 20 ir 
25 jaunuolių. VLIKo partijom 
buvo skirta 20 atstovų. Iš jauni
mo sąjungos kviestų žmonių at
važiavo 23. Partijos tesurinko 
14 atstovų, kurių 10 buvo iš ry
tų apygardos (spėju, jog partijų 
kviestų skaičius būtų buvęs dar 
mažesnis, jeigu PLJS nebūtų 
kartu su VLIKu seminarą ren
gusi). PLJS kviesti žmonės ta
čiau tai konferencijai davė 
“tarptautinį” atspalvį, nes jos 
kviesti jaunuoliai atvyko iš Vo
kietijos, Čikagos, Los Angeles, 
Toronto, Klevelando, Otavos, 
Detroito ir kitur. Oficialiai se
minarui pasibaigus, įvyko visų 
jaunų jo dalyvių posėdis, su
šauktas PLJS. Ten partijų 
kviestieji jaunuoliai pageidavo, 
jei įvyktų antras toks semina
ras, kad jie būtų PLJS, ne VLI 
Ko partijų pakviesti. Taigi, pa
aiškėja, kad PLJS-VLIKo semi
naro sėkmei viena organizacija 
buvo labai naudinga kitai. Kad 
seminaras pasisektų, būtinai 
reikėjo VLIKo pinigų ir PLJS 
kvietimo jaunimui.

Iki šiol tylėjau ir nieko ne
sakiau, kai kas savaitę ELTOJE 
pasirodydavo atgarsiai apie 
“Vliko seminarą jaunimui”. Ta
čiau, kai nebe tik VLIKo žmo
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furniture
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Nemokamas pristatymas 
j namus.
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Vakaruose — 1 37 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

nės ar eiliniai stebėtojai, pasi
skaitę ELTOS žinias, bet ir pa
tys jaunuoliai, dalyvavę PLJS- 
VLIKo seminare, pradeda vie
šai visą nuopelną skirti VLIKui, 
jau nebegalima tylėti. Organiza
cijos gyvastingumo motyvai 
mums diktuoja, kad turime pa
sigirti tada, kai mūsų organiza
cija nuveikia visuomenei nau
dingą darbą. PLJS klaida buvo 
ta, kad po PLJS-VLIKo konfe
rencijos ji buvo perkukli spau
doje. Kai pagaliau ši jauna są
junga įsismagins visuomeninė
je arenoje, gal pradėsime spau
doje tokias konferencijas apibū
dinti antraštėmis, kaip “Jauni
mo seminaras VLIKui”. Tada 
skaitytojui būtų pateikta tam 
tikra pusiausvyra.

Antras mažas R. Razgaitienės 
netikslumas lietė šeštadienio va
karo programą, apie kurią jinai 
šitaip rašo: “Svarstybos buvo 
pertrauktos, nes į programą bu
vo įtrauktas nenumatytas (ma
no pabr.) dalykas: dr. Blukis, 
latvis, Mykolas Drunga ir Algir
das Dumčius kalbėjo apie savo 
pastangas susirašinėti su lietu
viais kaliniais”. Dr. Uldžio Blu- 
kio kalba buvo numatyta! Bent 
mėnesį prieš konferenciją A. 
Sabalis, VLIKo valdybos narys, 
kuris buvo iš VLIKo pusės pa
grindinis PLJS-VLIKo semina
ro rengėjas, ir aš susitarėme, 
kad dr. Blukis bus kviestas ir 
kad jis kalbės šeštadienį vaka
re. Belgrado svarstybas reikėjo 
pertraukti, nes jos susikryžiavo 
su dr. Blukiui skirtu laiku.

Viktoras Nakas,
PLJS vicepirm. politiniams 
reikalams
1668 Bowers Ave.,
Birmingham, MI 48008, USA

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

V. KOLYČIUS
Keletą metų abu su žmona 

svajojome nuvykti į šventąją 
Žemę, tačiau nebuvo nei sąly
gų, nei progos. Šiais metais to
kia galimybė atsirado ir, savo 
vaikų padrąsinti, pasiruošėme 
vykti.

Septyni lietuviai
Vykome su grupe maldinin

kų, daugiausia iš Toronto, ku
riem vadovavo kunigas iš Šv. 
Bonifaco parapijos. Grupėje bu
vo 75 asmenys, kurių tarpe 7 
lietuviai. Kelionė labai papras
ta: iš Toronto į Ciurichą šveica
rų lėktuvu “Swissair”. Ten rei
kėjo persėsti į Izraelio lėktuvą 
“EI Al”, kuris skrido tiesiai į 
Tel Avivą. Ciuricho aerodrome 
reikėjo praeiti pro nuodugnią 
Izraelio tarnautojų kratą. Tur
būt niekur nėra didesnių apsau
gos priemonių skrendantiems 
Izraelin. Smulkiai klausinėja, 
ar niekas nedavė ko nors nuvež
ti, ar kas nors kitas padėjo la
gaminą sudėti ir t.t. Po to dar 
reikia pereiti per atskirą kam
barį, kur daro asmeninę kratą. 
Tuo metu visas aerodromo sky
rius, kur ruošiamasi skristi Iz
raelin, yra saugomas ginkluotų 
karių. Niekas tačiau dėl tokios 
didelės apsaugos ir tikrinimo 
nesijaudina, nes geriau užtrukti 
5-10 min. patikrinimui, negu at
sirasti kur nors Ugandoje.

“Šalom”
Maloniai nuteikia lėktuvo tar

nautojų pasveikinimas “Šalom” 
— taika, ramybė. Tas pasveiki
nimas vartojamas žydų visame 
Izraelyje. Kiekviena lėktuvų li
nija turi savo informacinę kny
gutę, kurią išdalina keleiviams. 
“EI Al” knygutėje prie visų ki
tų informacijų išspausdinta ir 
graži malda į Dievą, kad Jis sau
gotų mus, nukreiptų mūsų 
žingsnius į taiką, mūsų gyveni
mą į džiaugsmą bei ramybę ir 
apsaugotų mus nuo visokių 
priešų.

Tel Avive mus pasitinka ke
lionių agentūros tarnautojai 
“Guiding Star Agency” ir 
dviem autobusais veža į Jeruza
lę. Tai maždaug pusantros va
landos kelionė. Akys gėrisi ne
įprastais vaizdais, širdis džiau
giasi, kad štai esame savo dva
sinėje tėviškėje: Šventojoje Že
mėje, kur Kristus gimė, augo, 
mokė, kentėjo, mirė ir prisikė
lė. Jausmas labai stiprus, nesi
nori nieko sakyti ir net abejoji 
ar tai tikrovė.

Izraelyje apsistojame moder
niame viešbutyje “Interconti
nental Hotel”, kuris yra ant 
Alyvų kalno ir nuo kurio labai 
ryškiai matosi visa senoji Jeru
zalė. Viešbutis aptarnaujamas 
arabų.

Izraelio valstybė
Šiuo metu gyventojų yra 3,5 

mil., kurių 3 mil. žydų, o pusė 
milijono įvairių kitų tautybių, 
daugiausia arabų. 1948 m. gegu
žės 14 d. Izraelis tapo nepriklau
soma valstybe. Tuoj po nepri
klausomybės paskelbimo Izrae
lį pradėjo pulti arabai. Nepri
klausomybės kovos vyko 1949, 
1956, 1967 ir 1973 m. Po nepri
klausomybės paskelbimo Izrae
lin atvyko apie 1 mil. žydų iš 
įvairių Europos ir arabų kraštų 
ir automatiškai tapo Izraelio pi
liečiais. Šiuo metu iš 3 mil. žy
dų 48% yra gimę Izraelyje, 27 
% — Europoje ir Amerikoje, 
25% atvykę iš Azijos ir Afrikos, 
daugiausia iš arabų kraštų. Ofi
cialios krašto kalbos yra hebra
jų ir arabų, tačiau beveik visur 
galima susikalbėti ir angliškai.

Izraelyje yra visiška religijos 
laisvė. Po žydų mahometonai 
sudaro daugumą, kurių yra per 
300.000. Krikščionių tėra 80.- 
000, tačiau jie yra pasidalinę į 
30 įvairių grupių. Izraelyje bū
na keisti savaitgaliai, nes maho
metonai švenčia penktadienį, 
žydai — šeštadienį, o krikščio
nys — sekmadienį.

Krašto sostinė
Jeruzalė- yra Izraelio sostinė 

nuo 1950 m. Sostine ji buvo jau 
nuo 1000 metų prieš Kristaus 
gimimą iki 586 m. ir vėl nuo 
515 iki 70 m. prieš Kristaus gi
mimą. Jeruzalės žydai didžiuo
jasi ir ją laiko vienintele Izrae
lio sostine visais istorijos laiko
tarpiais, nuo karaliaus Dovydo 
laikų (prieš 3000 metų), šiuo 
metu Jeruzalėje yra parlamento 
rūmai, augščiausias teismas, ra
binų mokykla, hebrajų universi
tetas ir Izraelio muzėjus.

Visa senoji Jeruzalė aptverta 
mūro siena, kuri yra 40 pėdų 
augščio. Naujasis miestas išau
go tik per paskutiniuosius 30 
metų. Jeruzalėje yra 300.000 
gyventojų, kurių 75.000 yra ara
bai ir krikščionys. 

Pagrindinės šventos vietos

yra aptvertoje senojoje Jeruza
lėje. Įėjimas į senąją Jeruzalę 
yra galimas tik pro 8 vartus, ku
rių vieni yra užmūryti nuo 1530 
m. Tai Aukso Vartai, pro ku
riuos Kristus įžengė į Jeruzalę 
Verbų sekmadienį, jodamas ant 
asiliuko.

Nors pats žodis “Jeruzalė” 
reiškia taiką, tačiau praeityje 
niekur nėra buvę tiek karų, 
kiek prie Jeruzalės vartų. Šian
dien Jeruzalė yra šventas mies
tas didelei žmonijos daliai. Žy
dams jis yra simbolis praeities 
didybės ir ateities vilties, krikš
čionims — šventas miestas, kur 
Jėzus mirė ant kryžiaus ir prisi
kėlė, mahometonams — vieto
vė, iš kurios pranašas Mahome
tas įžengė į dangų.

Į Sijono kalną
Kadangi mūsų grupėje buvo 

75 žmonės, visur keliavome 
dviem patogiais autobusais. Ly
dėjo prityrę vadovai, kurie vis
ką smulkiai aiškino. Mūsų auto
buse vadovu pasitaikė katalikas, 
gimęs Jeruzalėje, dabar gyve
nąs Betlėjuje. Laisvai vartoja 
hebrajų, arabų, anglų ir pran
cūzų kalbas.

Siauru ir vingiuotu keliu iš
ilgai Kedrono slėnio važiuojame 
į Sijono kalną. Čia yra paskuti
nės vakarienės kambarys, kuria
me apaštalai gavo Šventąją Dva
sią per pirmąsias Sekmines. 
Pats Sijono kalnas buvo pirmų
jų krikščionių susirinkimų vie
ta. Vardas kilęs iš Dovydo laikų.

Siaurais laiptais lipame į ant
rąjį augštą, kuris neatrodo kaip 
mūsų namų antrieji augštai. Įei
name į paprastą kambarį. Čia 
Jėzus įsteigė Eucharistiją, čia 
buvo pirmosios Sekminės. Va
dovaująs grupei kunigas skaitė 
šią vietą primenančias Šv. Raš
to vietas. Visi giedojom “Ateik, 
Šv. Dvasia”. Su beveik netel
pančiu širdyje' dvasiniu pakili
mu paliekame šį kambarį.

Dovydo kapas
Keistu sutapimu tą patį pa

statą gerbia ir krikščionys, ir 
žydai. Apačioje, pirmame augš- 
te, yra karaliaus Dovydo kapas. 
Jis žydams yra antra šventumu 
vieta po vakarinės sienos — Sa
liamono šventyklos likučių.

Dovydo kapas yra uola, ap
dengta žydiškais simboliais iš
siuvinėta medžiaga. Ant uolos 
matyti sidabro karūna ir žydų 
Torah (Mozės knygos). Prie uo
los visą laiką budi rabinas. 
Mums atėjus prie kapo, jis pra
dėjo hebrajų kalba melstis.

Pats pastatas yra Izraelio 
valstybės žinioje, ir Įeinant rei
kia praeiti pro sargybinius.

Betlėjus
Aplankę Marijos Mirties šven

tovę, kuri pastatyta toje vietoje, 
kur Marija mirė, vykstame į Jė-

ŽEMĖS KELIONE UŽBAIGUS
Š.m. vasario 8 d. netikėta mir

tis pašaukė agr. Juozą Beliūną.
Velionis pradėjo šią žemės 

kelionę 1917 m. rugpjūčio 17 
d. Alytaus apskr., Pieštu venų 
km. Dzūkai tėvai sugebėjo a.a. 
Juozui įskiepyti meilę žmogui, 
pagarbą religijai, uolumą dar
bui. Aukštadvary baigęs 4 gim
nazijos klases, įstojo į Prienų 
“Žiburio” gimnaziją, kurią baigė 
1938 m. Būdamas gimnazijoj 
reiškėsi skautų eilėse, parody
damas gabumų vadovauti. 1939 
m. įstojo į karo mokyklą ir kaip 
kariūnas-aspirantas atliko kari
nę prievolę, čia pasireiškė kaip 
drausmingas karys, geras spor
tininkas ir draugiškas visiems 
to kurso kariūnams.

Meilė tėviškės ūkininkui ir 
prisirišimas prie gamtos lėmė, 
kad velionis pasirinko studijuo
ti agronomiją. Studijas Ž. Ū. 
Akademijoj pradėjo 1940 m. 
Čia ilgą laiką buvo studentų 
valgyklos vedėju. Velionis Juo
zas parodė sugebėjimą vadovau
ti ir aprūpinti studentus maistu. 
Daug darbo įdėjo ir paaukojo 
nemiegotų naktų, kad kolegos 
studentai būtų sotūs. Už jo pa
siaukojimą to meto studentai 
liko labai dėkingi.

Antrą kartą okupavus Lietu
vą bolševikams, J. Beliūnas pa
sitraukė į Vokietiją. Įsisteigus 
baltiečių universitetui Pinne- 
berge, tęsė agronomijos studi
jas. Prasidėjus emigracijai, 
1948 m. išvažiavo į Kanadą, dar
bo sutartį atliko miškuose ir ap
sigyveno Toronte. Čia vedė So
fiją Jurcytę. Kasdieninę duoną 
uždirbo Christie bendrovėje ir 
steigė lietuvių statybos bendro
ves, kad lietuviui nereikėtų 
darbo maldauti pas kitus.

1963 m. emigravo į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje, kur dirbo 
kaip braižytojas. Ten įsijungė į 
visuomeninę veiklą. Daug metų

zaus gimimo vietą — Betlėjų, 
esantį už 5 mylių nuo Jeruzalės. 
Kairėje pusėje — Erodo kalnas 
(Herodium). Tai augštas, plokš
čia viršūne kalnas, primenąs 
vulkaną. Erodas ten buvo įsi
rengęs savo tvirtovę ir puošnius 
rūmus, į kuriuos buvo nutiesta 
200 balto marmuro laiptų. Ero
das ten buvo ir palaidotas auk
siniame karste.

Betlėjus yra 30.000 gyvento
jų miestas, stovįs 2600 pėdų 
virš jūros lygio. Betlėjaus var
das jau yra minimas Senajame 
Testamente ir kaip Dovydo gi
mimo vieta. Ten yra Jokūbo 
žmonos Rachelės kapas, kuris 
yra gerbiamas žydų, mahometo
nų ir krikščionių.

Jėzaus gimimo šventovė
Aikštėje stovi du Izraelio ka

reiviai su šautuvais ir mielai su 
mumis fotografuojasi. Švento
vės priekyje yra buvę 3 įėjimai 
— durys, kurių dvejos yra už
mūrytos. Paliktas vienas įėji
mas — labai žemos durys. No
rint įeiti reikia visiškai susi
lenkti.

Kadangi pirmieji krikščionys 
Jėzaus gimimo vietą labai ger
bė ir lankė, tai imperatorius 
Adrianas 135 m. pastatė dievai
čiui Adoniui šventovę. Tačiau 
tuo jis tik išsaugojo tą vietą vi
siems amžiams. Konstantinas 
nugriovė tą šventovę 325 m. ir 
atrado Kristaus gimimo vietą. 
Joje pastatė puošnią baziliką. 
Nors visos kitos šventovės Jeru
zalėje per daugelį metų buvo 
sunaikintos, ši bazilika buvo tik 
apgriauta. Net persai, kurie 
614 m. užėmė šventąją Žemę, 
Gimimo šventovę paliko nesu
naikintą.

Įėję vidun, leidžiamės siau
rais laiptais žemyn, lyg į olą, 
kur yra tikroji Jėzaus gimimo 
grota, buvęs tvartelis. Grindyse 
yra didelė žvaigždė su lotynišku 
įrašu “Hie de Virgine Maria Je
sus Christus natus ėst” (čia iš 
Mergelės Marijos gimė Jėzus 
Kristus).

Savotiškas jausmas apima 
stovintį toje vietoje, čia atvyko 
piemenėliai ir trys išminčiai Jo 
pagarbinti, šiandien atvyksta 
maldininkai iš viso pasaulio ir, 
kaip prieš 2000 metų, gerbia tą 
vietą, parpuola ant žemės ir bu- 
čiuoja: Bučiuojame ir mes. Dau
gelio akyse matosi ašaros. Lyg 
iper Kalėdas, čia giedam gies
mes. šalia yra ola, kur buvo 
ėdžios ir kur Jėzus buvo pagul
dytas.

Užlipame laipteliais augštyn į 
šventovę dalyvauti Mišiose. Mū
sų grupėje buvo 6 kunigai, ku
rie kiekvieną dieną kartu kon- 
celebruodavo. Šventovė yra pri
žiūrima graikų ortodoksų.

(Bus daugiau)

V

Nuoširdžiai dėkojame visoms ir visiems, surengusiems pobūvį 
mūsų 10 metų vedybinio gyvenimo sukakčiai atžymėti ir įteikusiems 
gražias bei brangias dovanas. Ypatingai dėkojame organizatoriams H. 
J. Bučiams už įdėtą didelį darbą ši pobūvį organizuojant ir už gražiai 
rožėmis papuoštus stalus. Taip pat dėkojame sūnėnams Adolfui ir 
Erikui Latvaičiams, prisidėjusiems darbu ir kitais būdais prie vaka
ro pasisekimo; J. Galinaičiui, visą vakarą dirbusiam bare; P. Jurk- 
šaičiui iš Los Angeles už rožes ir telegramą; ponioms, kurios kepė 
pyragus ir pagelbėjo aptarnauti stalus; P. Misevičiui už gražią prisi
minimui dovaną; kun. klebonui A. Simanavičiui, OFM, už dalyvavimą 
ir maldą.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems už dalyvavimą bei prisidė
jimą prie vaišių ir dovanų: p.p. Adomavičienei, Alysienei, Andriulai- 
čiams, Butkams, Benderiams, Bučiui, Birgeliui, Dimskiui, Galinai- 
čiams, Gribuliui, A. J. Jurėnams, B. Jurėnams, P. Jurėnams, A. Ju
rėnui, Janeliūnams, Juknoms, M. Jankams, E. Jankui, Jurkštienei, 
Jurkštui, Jurkšienei, Jurkšaitei, Kunčiams, Lapinskams, Maziliaus
kams, Marciams, Miliauskams, Steponams, Sukauskams, Šarūnams, 
Šiukštoms, Šulcams, Kyzeliams, Pamataičiams, Telyčėnams, Tarailie
nei, Vėžauskams, Vingeliams, Vitkūnams, Vyšniauskams, Venckams, 
Užupienei, Ungaičiams, Vaitkevičienei, Zalagėnams, Žaliauskui, Juoz. 
Žiurinskui, P. Žiurinskui, Mrs. Daves, Mr. Mrs. Bonner, Mr. Mrs. 
Biffis, Mr. Mrs Bishop, Mr. Mrs. Hawryluk, Mr. Mrs. Chmielak, Mr. 
Mrs. Stachiw, Mr. Mrs. Rodner, Miss B. Shian, Mr. Katsaris, Mr. Var
ga, Miss & Mrs. Misilevičius, Mr. Mrs. Marcinski, Mr. Mrs. Lang.

Dar kartą tariam visiems ačiū už taip puikiai paruoštas vaišes ir 
už gausų dalyvavimą. Tą vakarą patyrėme daug meilės ir nuoširdumo 
iš Jūsų. Tai pasiliks neišdildomu prisiminimu mums visą gyvenimą.

E. B. Tamulioniai

s;

Padėka
1977 m. vasario mėn. 5 d. Lietuvoje 

po labai sunkios ligos mirė mano brolis
a+a Aloyzas Kanapka.

Aš savo, savo žmonos ir sūnaus vardu reiškiu nuo
širdžia padėka visiems, kurie mūsų liūdesio valandoje 
užjautė mus žodžiu, raštu ir per spaudą.

Taip pat dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jo vėlę.

Dar karta labai ačiū visiems.
Nuliūdę: brolis Adolfas, žmona Ona 

ir sūnus Juozas su šeima

Š. m. gegužės 22, sekmadienį, 11 valandą ryto, 

Anapilyje bus atnašaujamos šv. Mišios už 

a.a. Leonę Karbūnę, 
paminint jo mirties dešimtmetį.

Draugai ir pažįstami prašomi prisiminti jį maldoje.

Lietuvoje mirus 

A+A 
Vandai Šimkevičienei,

dukrą VANDĄ YČIENĘ, seserį STEFANIJĄ 
MINIOTIENĘ, jų šeimas ir kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

S. Babelienė G. Kocienė

G. V. Butkiai L. V. Matulevičiai

S. A. Ciplijauskai K. E. Šlekiai

L. Gvildienė

dirbo eidamas įvairias pareigas 
Lietuvių Agronomų S-gos val
dyboje, dalyvavo ALTos veiklo
je. 1975 m. pirmininkavo Čika
gos ALTos skyriui. Gyveno ne 
vien tik sau — stengėsi padėti 
visiems, todėl turėjo gausų būrį 
draugų.

Liko žmona Sofija ir dukra 
Rima Čikagoje. Dukra Dalia, 
žentas Henrikas — Steponaičiai 
ir anūkas Petriukas gyvena To
ronte. Brolis Jonas su šeima li
ko Lietuvoje.

Nebaigęs žemės darbų buvai 
pakviestas į amžiną Visagalio 
buveinę. Jautriai pergyvenai pa
vergtos tėvynės skriaudą, daug 
dirbai jos išlaisvinimui, bet am
žinam poilsiui priglaudė svetin
ga Amerikos žemė. Ilsėkis ra
mybėje- S. J.

A+A

Justinui Pikšilingiui
mirus, žmoną JADVYGĄ, dukterį su šeima ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame —

J. E. G i pa i
J. Kvederys
V. P. Urbonai
F. M. Noreikos

Š.m. balandžio 28 d. mirus mielam bičiuliui

Justinui Pikšilingiui,
netekusią vyro JADVYGĄ ir gimines gilaus liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir sykiu 
liūdime —

Stepas V a ranka ir šeima

A. a. JUOZAS BELIŪNAS

A+A
inž. Ladui Giriūnui

mirus, giliame liūdesy likusius — jo žmoną 
VITALIJĄ, sūnus LADĄ ir LINĄ bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

F. ir E. Senkai
O. Gailiūnaitė

Mielą ALDONĄ, RŪTELĘ ir ANDRIŲ ČERŠKUS, 
netekus

mylimo vyro ir tėvo,
tose skaudžiose dienose giliai dtjaučiu —

Lionginą Karbūnienė-Urbonienė



Toronto Maironio mokyklos bei lituanistinių kursų išleistuvėse ir Motinos Dienos minėjime š.m. gegužės 1 d. Lietuvių Namuose. Kairėje montažo pusėje: 
mokyklos vedėjas J. Andrulis ir gen. Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas Įteikia pažymėjimus; augštesniųjų lituanistinių kursų studentai laukia bai
gimo pažymėjimų. Dešinėje pusėje: Maironio mokyklos mokiniai vaidina V. Krėvės “Silkes”; laimingos mamos klausosi mokinių programos S. Dabkus

Ar ne perdaug drąsus tvirtinimas?
Atsiliepimai į P. Lėlio straipsnį "Istorinės pastabos mano kritikams"
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Jau pakelti “Aido” sparnai

J. BUTAS
Nėra prasmės nagrinėti visą 

straipsni (“TŽ” 12, 13 nr.). Ten
ka tad sustoti tik prie kelių bū
dingiausių tų “istorinių” pasta
bų. Viena jų yra lenkų kavale
rijos dalinių prasiveržimas Į 
Lietuvos vidurį (pasiekęs be
veik Kėdainius) 1920 m., kai 
vyko kautynės ties Širvintomis 
— Giedraičiais. P. Lėlio teigi
mu, apie tą prasiveržimą esą 
prirašyta įvairių kurjozų. Mat, 
tada mūsų kariuomenės štabas 
pranešęs, kad prasiveržęs len
kų kavalerijos dalinys esąs apie 
,600 raitelių dydžio. Pik. Petrui- 

’ tis, kuris pro žiūronus kautynių 
metu matęs to dalinio prasiver
žimą, savo atsiminimuose para
šęs, jog buvę net keturi pulkai. 
P. Lelis klausia, kodėl tas len
kų kavalerijos dalinys, pagal 
pik. Žuko aiškinimą, nebuvo su
gautas.

P. Lelis mano esąs išmintin
gesnis už tada buvusį kariuome
nės štabą ir pik. Petruitį, kuris 
savo akimis matė tą prasiverži
mą. Norėdamas įrodyti, kad šta
bo ir Petruičio pranešimai apie 
prasiveržimą yra “kurjozai”, P. 
Lelis griebiasi vachmistro B. 
Tatarūno atsiminimų, išspaus
dintų 1976 m. “Kario” 8 nr. 
Jais remdamasis, rašo: “Patiki
miausiai istorinius faktus gali 
aprašyti tik įvykio dalyvis. O 
dabar pažiūrėkime kaip tą įvykį 
pergyveno pats įvykio dalyvis 
vachmistras B. Tatarūnas, pa
siųstas tų lenkų gaudyti”. 
“1920 metų lapkričio pabaigo
je, vykstant kovoms Širvintų- 
Giedraičių ruože, apie Želvą, 
prasiveržė lenkų raiteliai apie 2 
eskadronus (200 žmonių) ir žy
giavo per Lietuvą”.

Deja, kai nurodytame “Ka
rio” numeryje paskaitai vach
mistro B. Tatarūno atsimini
mus, tai randi, kad šiuo atveju 
jis yra labai mažas to įvykio da
lyvis. Mat, pasiųstas lenkų gau
dyti (tada jis dai’ nebuvo vach
mistru, o eiliniu raiteliu), jų ne 
tik nesugavo, bet niekur nera
šo, kad tuos lenkus būtų matęs. 
O kai nesugavo, net ir nematė, 
tai kaip galėjo suskaičiuoti, 
kad lenkų buvo tik du eskadro
nai ir lygiai 200 žmonių? B. Ta
tarūnas nerašo, kad jis būtų 
matęs lenkų prasiveržimą per 
frontą.

Mano įsitikinimu, pik. K. Ali
šausko teigimas (LE, XV t., 103 
psl.), kad Kauno užėmimui bu
vo sudaryta III rinktinė (kava
lerijos 11 eskadronų) yra arti
miausia tikrovei. O kokio dy
džio tuo metu buvo lenkų es
kadronai, galima patikrinti len
kų kavalerijos istorijoje, nes jų 
kavalerijos žygis iki Kėdainių 
tikrai yra įrašytas.

P. Lelis teigia: “Apie kitas 
priežastis, kodėl 1939-40 m. mū
sų kariuomenė nesipriešino, ne
rašiau, nes tai būtų ilga istori
ja. Paminėjau tik svarbiausią 
priežastį, kad kariuomenė buvo 
silpna ir neparuošta priešintis. 
Tai patvirtino paskutiniame mi- 
nisterių tarybos posėdyje (ga
vus sovietų ultimatumą) buvę 

kariuomenės vadai — Raštikis 
ir Vitkauskas”.

Įdomu, kokiu mastu P. Lelis 
matuoja kariuomenės stiprumą 
ar silpnumą? Šis mastas gal pa
aiškės tolesnėje citatoje, o da
bar dėl Raštikio ir Vitkausko 
atsiliepimų apie mūsų kariuo
menę paskutiniame posėdyje.

Tuo metu gen. Raštikis jau 
daugiau kaip septyni mėnesiai 
nebebuvo kariuomenės vadu, 
nebeturėjo jokių žinių apie ka
riuomenę ir jos paruošimą ar 
pasiruošimą. Tokiu atveju ir jo 
žodis nebegalėjo turėti jokio 
svorio. Visai kitas reikalas bū
tų, jei P. Lelis nagrinėtų temą, 
kodėl kariuomenė liko silpna, 
nors ir ketverius metus ją ruo
šė gen. Raštikis.

Visai kitaip tenka žiūrėti į 
tuo metu buvusį kariuomenės 
vadą gen. Vitkauską. Jis, būda
mas įkopęs į tokį augštą postą 
ir savyje puoselėdamas slaptas 
svajones, visiškai nesirūpino 
kariuomenės ruošimu krašto 
gynimui ir nepriminė tuometi
nei vyriausybei, kad, kario aki
mis žiūrint, priešas jau stovi 
ant slenksčio. Taigi, kai posėdy
je buvo paklaustas apie kariuo
menę, labai drąsiai atsakė, kad 
kariuomenė kautynėms visai 
neparuošta, ir, prieš ministerių 
nosis užtrenkęs duris, išskubė
jo į Gudagojį sutikti rusų oku
pacinės kariuomenės vado.

0 dabar reikia sustoti prie pa
čio “svariausio” P. Lėlio pasi
sakymo: “Mūsų kariuomenė ne
buvo stipri nei 1919 m., nei 
1939 m., nes nebuvo pakanka
mai apginkluota (neturėjo sun
kiųjų tankų, didelių bombone
šių ir naikintuvų). Turėtos ma
žos tanketės ir “Anbo” lėktuvė
liai nedaug ką galėjo padėti”.

Taip drąsiai tvirtinti, kad mū
sų kariuomenė buvo silpna, ne
galima. Pagal P. Lėlio mastą, 
kariuomenės stiprumas matuo
jamas tik apginklavimu. Neuž
mirština, jog be ginklų kariuo
menės stiprumas priklauso ir 
nuo jos dvasinio apginklavimo. 
Ir moderniausi ginklai yra be
verčiai, jeigu juos turintieji nė
ra dvasiškai paruošti ginti savo 
krašto, mokant už jo laisvę di
džiausią kainą —■ savo gyvybę. 
Taigi, teigimas, kad 1919 m. 
mūsų kariuomenė buvo silpna 
yra labai perdrąsus. Nors to me
to savanoriai buvo negausūs, 
blogai ginkluoti ir dar blogiau 
aprūpinami, tačiau jų negau- 
sumą ir nepakankamą apginkla
vimą atsvėrė jų dvasinis ryž
tingumas, pasiaukojimas. Todėl 
1919-20 m. mūsų kariuomenė 
buvo pakankamai stipri. Išnau
dodama susidariusias aplinky
bes, ji pajėgė apginti atkurtą 
nepriklausomybę nors tik ir 
dviejų trečdalių etnografinėse 
Lietuvos ribose.

Visai kitaip atrodo reikalas, 
kai kalbama apie 1939 m. ka
riuomenės stiprumą. Čia P. Le
lis parodo neturįs jokio supra
timo apie mūsų kariuomenės 
apginklavimą, nes rašo, kad mū
sų aviacija neturėjusi naikin
tuvų. Be to, jis menkinančiai 

atsiliepia apie mūsų buvusius 
karo lėktuvus ANBO, pavadin
damas juos “lėktuvėliais”. Taip 
sakydamas, jis menkina ir žy
miausią bei gabiausią mūsų ka
ro aviacijos lėktuvų konstrukto
rių aviacijos generolą inž. An
taną Gustaitį, žuvusį bolševikų 
kalėjimuose. Juk ANBO tuo 
metu buvo vieni iš geriausių 
to meto artimos žvalgybos lėk
tuvai ir kartu lengvi bombone
šiai, pritaikyti mūsų krašto gy
nimui. Juos sukonstravo gen. 
inž. A. Gustaitis, pastatė mūsų 
krašto dirbtuvės, tuo būdu su- 
taupydamos milijonus litų.

P. Lėlio teigimas, kad mes 
neturėjome naikintuvų, yra ne
teisingas, nes aviacija turėjo 
tris naikintuvų eskadriles Kau
ne, Šiauliuose ir Panevėžyje (I, 
V ir VII), ginkluotas tuo metu 
geriausiais Europos naikintu
vais (prancūzų — “Dewoitine 
D501” ir anglų — “Gloster-Gla- 
diator”). O didieji bombonešiai 
mums buvo tiek reikalingi, kaip 
ir sunkioji artilerija, nes mes 
nesiruošėm pulti svetimų kraš
tų, o tik — gintis. Neturėjimas 
sunkiųjų tankų nebuvo labai di
delė spraga, o visų kitų ginklų 
1939 m. mums jau netrūko. 
Juos vartoti taip pat buvo visi 
apmokyti, be to, turėjome dar 
per 18 metų apmokytą atsargą.

Svarbiausia, kad per tą dvi
dešimt nepriklausomo gyveni
mo metų išaugo ii' subrendo 
ištisa karta, kuri dvasiškai dar 
daugiau buvo pasiruošusi ginti 
savo tėvų žemę ir nepriklauso
mybę. Todėl mūsų kad ir ne
gausi, bet vispusiškai paruošta 
kariuomenė 1939 m. buvo labai 
stipri, o jos modernus apginkla
vimas, lyginant su 1919 m:, de

Diplomatiniai rūpesčiai
AL. GIMANTAS

Įvairiomis progomis guodžia
mės išlikusių Lietuvos valstybi
nių institucijų užsienio kraštuo
se tęstinumu. Turbūt iš įprati
mo, gal net nenorėdami gilintis 
problemos esmėn, džiaugiamės 
tų diplomatinių ar konsulinių 
įstaigų gausumu.

Š. m. kovo pabaigoje “Drau
go” dienraštyje buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnas dr. P. Mačiulis iškėlė 
visą trapumą ir tragiką to dar 
išlikusio Lietuvos diplomatinio 
ir konsulinio korpuso, nelengvai 
vegetuojančio keliose valstybė
se.

Iš dr. P. Mačiulio ano straips
nio aiškėja mintis, būtent, kad 
net ir ten, kur dar būtų galimy
bė pratęsti diplomatinės ar kon
sulinės misijos veiklą, laiku ne
susigriebiama to tęstinumo už
tikrinti. Tai daugiau mūsų pa
čių atitinkamų institucijų kaltė.

Lietuviškoji visuomenė ir 
šiandien nežino tikrosios Lietu
vos generalinio konsulato Čika
goje padėties, būtent, ar ir to
liau veikia pilnateisė konsulinė 
įstaiga, ar paliktas tik garbės 
konsulo postas? Skirtumas pa- 
kakamai reikšmingas. Paryžiuje 

šimteriopai geresnis. Taigi, teig
ti, kad 1939 m. mūsų kariuo
menė nebuvo stipri yra lygu sa
kyti, kad 1939 m. tarp Kauno ir 
Aleksoto tebebuvo medinis til
tas. Jei visose mūsų nepriklau
somo gyvenimo šakose buvo da
roma nepaprastai didelė pažan
ga, savaime suprantama, kad ir 
kariuomenė darė tą pačią pa
žangą.

P. Lelis teigia, kad Lietuvos 
vyriausybė neskyrusi stambių 
sumų apsiginklavimui. Tai ne
pagrįstas tvirtinimas. Argi vie
nas ketvirtadalis biudžeto, ku
ris buvo kas metai skiriamas 
krašto apsaugos ministerijai, 
nėra stambi suma? Be to, kai 
kariuomenės vadu buvo paskir
tas St. Raštikis, šalia paprastų 
biudžeto keliu krašto apsaugai 
skiriamų išlaidų, ginklavimuisi 
kas metai dar buvo skiriama ne
mažiau kaip 25 milijonai litų 
papildomų sumų. Ar tai nėra 
stambios sumos?

Pakartodamas J. Tūbelio žo
džius, pasakytus pik. Šliogeriui, 
P. Lelis mano atradęs Ameri
ką. Ta tiesa buvo žinoma kiek
vienam bent truputį galvojan
čiam. Ji buvo žinoma ir didie
siems mūsų kaimynams, tačiau 
nė vienas jų nedrįso liesti mū
sų valstybės ir nepriklausomy
bės, kol buvo žinoma, kad mes 
nepasiduosime ir ginsimės, nors 
mūsų pralaimėjimas yra neiš
vengiamas. Kai 1939 m. vienas 
iš kaimynų pamatė, kad mūsų 
valstybės vairuotojai visai nesi
naudoja susiklosčiusia mums 
palankia situacija ir užuodė, 
kad nusistatymas gintis yra su
svyravęs, išnaudojo padėtį ir 
lengvai pasiglemžė ne tik mus, 
bet ir kaimynus šiaurėje.

ir Londone Lietuvos atstovai 
turi tik asmeninį diplomatinį 
pripažinimą ir atitinkamą statu
są. Vadinasi, oficialių įstaigų 
kaip ir nebėra. Negeresnė padė
tis Romoje ir tik truputį švie
sesnė Vatikane.

Kyla klausimas, kaip ilgai ir 
ko lauktina, neturint naujų kva
lifikuotų asmenų pakaitalui? 
Šiandien ramu Vašingtone, bet 
ir toji ramybė labai laikina. Kas 
po to? Koks eventualus likimas 
(tęstinumas svarbiausias!) vie
nintelio konsulato Kanadoje, 
na, ir Niujorke? Ar pasiruošta 
galimiems eventualumams tų 
postų tolimesniam išlaikymui? 
Pasak minėto “Drauge” straips
nio, dar yra 4 asmenys, kurie, 
kaip buvę užsienio reikalų mi
nisterijos tarnyboje, gal ir turė
tų vilčių būti pripažintais, kad 
ir mažesnio poaugščio tarnybai 
pasiuntinybėje bei konsulatuo
se: Ar kas nors daroma ta link
me? Lietuviškajai visuomenei 
būtų kaip tik naudinga žinoti 
tikrąją padėtį ir padaryti atitin
kamas išvadas. Kaikuriais atve
jais, galimas dalykas, gal bus 
reikalinga skubi ir efektyvi tos 
pat visuomenės parama bei ak
cija.

Iš šalies stebint atrodo, kad 
tarp mūsų veiksnių ir dar liku
sios diplomatinės tarnybos pa
reigūnų esama mažai ryžto. Tuo 
tarpu reikėjo didesnės koordi
nacijos ir tarpusavio pasitikėji
mo. Ar tik nebūtina viena kon
ferencija visų trijų, t. y. estų, 
latvių ir lietuvių, veiksnių bei 
diplomatinio personalo aptarti 
visoms galimybėms, kaip sėk
mingiau išlaikyti dar turimus 
postus, kai baigiasi esami mate
rialiniai ištekliai ir iškyla visiš
kai aiškus tinkamų asmenų trū
kumas bei visa kita pripažinimo 
problematika.

Mūrijami Lietuvos Kankinių šventovės pamatai. Apačioje — jos statytojai: 
architektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius, klebonas kun. P. Ažubalis, rango
vas A. Kazilis Nuotr. N. Kulpavičienės

KAZYS MILERIS
Hamiltono lietuvių mergaičių 

choras jau pilnai pasiruošęs 
skristi į Pietų Ameriką ir savo 
skambia lietuviška daina pasvei
kinti tautiečius, gyvenančius 
Argentinoj, Urugvajuj, Brazili
joj, Kolumbijoj ir Venecueloj. 
Kad choras jau pasiruošęs gast
rolėm, įrodė š.m. balandžio 23 
d. Jaunimo Centre įvykusiu 
koncertu. Šis “Aido” koncertas 
buvo tradicinis. Ir šiemet jis bu
vo gausus, kaip ir visuomet. 
Programą sudarė choro ir solis
to dainos. Koncerto repertuare 
buvo lietuvių kompozitorių kū
riniai ir pasaulinių klasikų mu
zika. Dainos gerai parinktos, 
skambios ir netaip jau lengvai 
išmokstamos.

Kai salėje prigeso šviesa ir 
scena sužibo jaunais mergaičių 
veidais, prasidėjo koncertas. 
Pirmajam mostui iškeltos diri
gento V. Verikaičio rankos, prie 
pianino muz. J. Govėdas ir visas 
pusšimtis melsvoj balinėj ap
rangoj “Aido” dainininkių. Su 
pirmaisiais akordais klausytojai 
buvo nukelti į Lietuvą bran
gią.. . Tai bene antrasis mūsų 
himnas su Maironio žodžiais ir 
J. Naujalio muzika. Pirmą kar
tą čia išgirdau tą dainą dainuo
jant su solistu. Antroji daina 
atliekama taip pat su solistu V. 
Verikaičiu (J. švedo “Tykiai 
Nemunėlis teka”). Po to sekė 
M. Noviko ritmiškai siūbuojan
ti “Devynbalsė”, J. Švedo “Puo
ta girelėj žalioj”.

Antrąją programos dalį diri
gentas pasiskyrė sau. Čia mūsų 
chorvedys ir solistas V. Verikai- 
tis padainavo St. Šimkaus “Ly
giojoj lankelėj”, A. Kačanausko 
“Tų mergelių dainavimas” ir du 
pasaulinių muzikų dalykėlius: 
P. Čaikovskio “Jeigu mylimos 
mergytės” ir iš P. Planquette 
“Kornevilio varpų” komiškosios 
operos vieną ištrauką — “Blaš- 
ksaus pasauly daugel metų”. V.

Komunistai kėsinasi į jaunimą
J, KAIRYS

Mūsų bendradarbis V. 
Vokietijoje

Nors pragyvenimo lygis čia 
yra gana augštas, bet komunistų 
partija turi jau keliasdešimt 
tūkstančių narių, nuolat auga ir 
savo veiklą plečia. Be to, randa 
visokiais vardais pasivadinusių 
net organizuotų talkininkų. Visi 
jie, ypač komunistai, skverbiasi 
pirmoje eilėje į jaunimą. Iš orga
nizuoto jaunimo į jų tinklą dau
giausia pateko socialdemokratų 
ir liberalų jaunimo. Krikščionių 
sąjungos jaunimas, atrodo, ko
munistinės propagandos yra 
mažiausiai paveiktas.

Socialdemokratų partijai pri
klauso virš dviejų šimtų tūks
tančių jaunimo, o liberalų — 
apie keliasdešimt tūkstančių. Tai 
kelia nerimą patriotinėje visuo
menėje, kuri yra nusistačiusi 
prieš betkokią diktatūrą. Susi
rūpinę ir socialdemokratai su 
liberalais, kurie bijo netekti sa
vo populiarumo rinkikuose.

Jaunimo viliojimas į komu
nistų įtaką ir didesnis ar ma
žesnis jo bendradarbiavimas su 
jais yra jau senas dalykas, bet 
plačiau išryškėjo tik paskutiniu 
metu. Progą davė vadinamasis 
komitetas už taiką, nusiginkla
vimą ir sugyvenimą. Tai organi
zacija, tarnaujanti komunisti
niams kraštams. Š. m. gegužės 
mėnesį ji rengia demonstraci
jas, kur taip pat bus šaukiama 
už taiką nusiginklavimą, sugy
venimą. Viso to bus reikalauja
ma, žinoma, iš V. Vokietijos ir 
kitų vakariečių, nors, kaip patir
tis rodo, vien Maskva su savo sa
telitais drumsčia taiką, ginkluo
jasi ir trukdo sugyvenimą.

Minėti šūkiai rado simpatikų 
ir taip pat ant-ipatikų socialde
mokratų ir liberalų jaunimo ei
lėse. Didesnė jo dalis yra pasi
sakiusi už dalyvavimą anose de-

Verikaitis yra tikras scenos 
žmogus, pilna prasme artistas. 
Kaip man šalia sėdintysis kai
mynas pasakė, Verikaičio gali
ma klausytis ir klausytis — jis 
nenusibosta.

Trečioje programos dalyje 
mergaitės pasirodė su kitokia 
apranga. Jos padainavo Šuberto 
lietuviškai išverstą “Upėtakį”, 
A. Bražinsko “Ilgesio dainą”, J. 
Gaižausko “Jei taip būtų”. Pa
staroji buvo užbaigta savo pačių 
sukurtais humoristinias prie
dais. Koncerto užbaigai išgirdo
me mano ir visų pamėgtą aidie- 
čių su sol V. Verikaičiu dainuo
jamą tango — “Lauksiu tavęs 
ateinant”. Publika smarkiai plo
jo. Buvo už ką — “Aidas” davė 
tikrai pasigėrėtiną koncertą.

Po šio koncerto tikrai malonu 
įgalioti “Aidą” atstovauti Kana
dos lietuviams P. Amerikoj. Be 
to, “Aidas” jau septynmetis, 
spėjęs apvažiuoti visą Kanadą, 
Amerikos miestus, dainavęs Ka
nados lietuvių dainų šventėje, 
turėjęs sėkmingas gastroles Eu
ropos kraštuose ir jau spėjęs iš
leisti dvi ilgo grojimo plokšte
les — “Baltos gėlės” ir “Keliau
jame su daina”. Jų dainų skry
nelė jau tiek prikrauta, kad sun
kiai beužsidaro. “Aidas” turi to
kį didelį ir įvairų repertuarą, 
kad nėra sunkumų rasti betko- 
kiai iškilusiai progai tinkamą 
savo dainą bei giesmę ir, jei rei
kia, dar ir kita kalba.

Tik Hamiltonas tokį chorą tu
ri. Žinau, yra daug mergaičių 
kvartetų ir oktetų, bet tokį gau
sų jaunų lietuvaičių chorą išei
vijoj aš tik vieną žinau, būtent, 
“Aidą”. Jis sau konkurencijos 
neturi. Su juo nėra taip, kaip su 
tautinių šokių grupėmis, kurios 
konkuruojasi savo išvykų užpra
šytais aprašymais, nueidamos 
ligi sacharininio saldumo. Juk 
mes gėrimės visomis savo tau
tinių šokių grupėmis, nes visos 
gerai šoka. “Aidas” yra geriau
siai žinomas lietuvių meninis

monstracijose, mažesnė prieš 
jas. Dėl šio nesutarimo prasidė
jo išstojimai iš valdybų, vieši 
pareiškimai spaudai ir pan. So
cialdemokratų partijos vadovy
bė pagrasino savo jaunimui net 
pašalinimu iš partijos, o libera
lai — bendradarbiavimo nu
traukimu. Tokie perspėjimai 
galbūt sulaikys nuo dalyvavimo 
minėtose demonstracijose, bet 
nepakeis atgrasintųjų galvosen- 
nos. Vieši jų pareiškimai, pada
ryti po anų grasinimų, rodo, jog 
esmėje viskas lieka po senovei. 
Jie net anarchistus toleruoja, 
nors pastarųjų skaičius daugė
ja, siautėjimas dažnėja ir ple
čiasi: plėšia bankus ir kitas pi
nigines institucijas, ima įkaitais 
politikus, valdininkus ir kitus, 
kankina juos, žudo. Didįjį Ket
virtadienį nušovė į darbą važia
vusį vyriausią valstybės proku
rorą su šoferiu ir sunkiai sužei
dė jį lydėjusį kriminalinės poli
cijos valdininką.

Komunistai su savo talkinin
kais daro viską, kad sugriautų 
po karo sukurtą gyvenimą kraš
te ir įvestų komunistinę tvarką 
jame, nors turėtų aiškiai matyti 
ir suprasti, jog ji yra didžiausia 
rykštė šio amžiaus žmonijai. 

vienetas ir kanadiečių tarpe, 
nes visokiomis progomis ir vi
sur siunčiamas lietuviams atsto
vauti.

Tokiam vienetui (apie 50 mo
kyklinio amžiaus jaunų mergai
čių) išsilaikyti daug ko reikia, 
bet daugiausia entuziazmo ir pa
sišventimo. O to, pasirodo, ai- 
dietėms netrūksta. Joms pavyko 
prieš trejetą metų suorganizuo
ti koncertų kelionę po Europą. 
Neabejotinai pavyks joms ir už
simota P. Amerikos išvyka. Su 
choru dar tebedirba pats jo 
steigėjas, didelių darbų, bet ma
žų pretenzijų žmogus — J. Plei- 
nys ir to choro išugdytoj as, lie
tuviškos dainos entuziastas sol. 
V. Verikaitis. Padėkim ir pa- 
remkim juos visi, kad Hamilto
no “Aido” lietuviškos dainos ai
das pasiektų mūsų brangius tau
tiečius, 'gyvenančius ir tolimoje 
P. Amerikoje. Tegu būna įrody
mas, kad mes, lietuviai, kur be
gyventume, esame vieni kitiems 
labai brangūs ir vieni kitų rei
kalingi.

Daug baltiečiu...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

aš abejoju, ar kariuomenės įsi
kišimas ką nors pagerintų.

— Visiems žinoma, kad da
bartinė sovietų valdžia bei visa 
santvarka laikosi karine ir poli
cine jėga. Ar komunizmas galė
tų išsilaikyti Sov. Sąjungoje be 
minėtosios jėgos? J

— Ne. Dabartinis režimas yra 
ne tiek idėjinis, kiek prievarti
nis.

— Kuriose geografinėse sri
tyse jaučiama stipresnė kova už 
žmogaus teises?

— Ji yra gana gyva Maskvoje 
ir kituose didžiuosiuose Sov. Są
jungos miestuose, Lietuvoje, va
karinėje Ukrainoje, Gruzijoje, 
Kaukaze.

— Ar žydai dalyvauja tame 
sąjūdyje?

— Dauguma žydų nori emi
gruoti iš Sov. Sąjungos, nes ten 
gyvenimo sąlygos jiems yra 
sunkios. Jie kovoja už teisę emi
gruoti. Valdžia išleidžia kas mė
nesį maždaug po 1000 žydų.

— Kokį vaidmenį atlieka reli
gija?

— Komunizmo kaip idėjos 
įtaka yra sumažėjusi, ir dauge
lyje širdžių liko tuštuma. Dėlto 
susidomėjimas religija, mistika 
yra ypač gyvas inteligentijoje, 
akademiniuose sluogsniuose ir 
jaunimo • eilėse. Iš religinių 
bendruomenių daugiausia verž
lumo bei aktyvumo rodo baptis
tai.

— Minėjote, kad gavote so
vietinį pasą. Ar tai reiškia, kad 
galite grįžti Sov. Sąjungon?

— Taip, turiu galiojantį Sov. 
Sąjungos pasą, tebesu jos pilie
tis, bet ar galiu grįžti — neži
nau. Tai paaiškėtų tik nuskri
dus Maskvon. Ką jie darytų su 
manimi, tik Kremlius težino.

— Kur planuojate apsigy
venti?

— Apsigyvensiu Britanijoje 
h’ ten rašysiu knygą, be to, tę
siu kovą už žmogaus teises.

Padėkojom svečiui už pokal
bį ir palinkėjom sėkmės. Šis po
kalbis įvyko 1977. V. 3 estų pa
statytuose Tartu kolegijos" rū
muose •
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® PAVERGTOJE TEVTffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
SVEČIAI Iš V. VOKIETIJOS
“Gimtasis Kraštas” balandžio 14 

d. nuotraukomis ir Nijolės Logmi- 
nienės rašiniu skaitytojus supažindi
na su paskutiniais “Tėviškės” draugi
jos svečiais: jaunuolių grupe iš V. Vo
kietijos. Tų aštuoniolikos svečių pa
vardės nutylimos, bet teigiama, kad 
jie yra studentai, moksleiviai, tar
nautojai, kad dalis jų gražiai kalba 
lietuviškai, “yra baigę lietuvišką 
gimnaziją ar dar tebesimoko joje”. 
Vasario 16 gimnazijos pavadinimo 
N. Logminienė neišdrįso paminėti, o 
gal ji nubraukė kompartijos cenzo
rius. Iš trumpo pranešimo sužinome, 
kad svečiams iš V. Vokietijos buvo 
leista susitikti su Vilniaus universi
teto studentais “žaltvykslės” kavi
nėje, apsilankyti “Tėviškės” drau
gijoje pas ekskarinį politruką Pr. 
Petronį, susipažinti su vienu fabriku, 
kolchozu, Vilniaus mokyklomis, nau
juoju operos ir baleto teatru, pavie
šėti Palangoje, Kaune, Trakuose, 
Elektrėnuose, Druskininkuose, Bui
vydiškių žemės ūkio technikume. 
Jiems taipgi buvo parodytas meninis 
filmas “Herkus Mantas”. Cituojamas 
išeivijos jaunimo veikloje jau žino
mos mucnchenietės Kristinos Žutau- 
taitės pareiškimas: “Apie Lietuvą ne
mažai žinojome iš savo tėvelių pa
sakojimų, iš draugų, jau paviešėju
sių Lietuvoje, lankiusių čia lituanis
tinius kursus, iš spaudos. Bet pačių 
patirti įspūdžiai, aišku, gyviausi”. 
“Gimtojo Krašto" pirmą puslapį 
puošia besišypsančios moksleivės 
Audronės Langės nuotrauka.

TARĖSI KRAŠTOTYRININKAI
Penktasis Lietuvos paminklų ap

saugos ir kraštotyros draugijos su
važiavimas įvyko Vilniuje balandžio 
5 d. Norą įsiteikti Maskvai pabrėžė 
sovietinės kompartijos politbiuro ir 
L. Brežnevo išrinkimas į suvažiavi
mo garbės prezidiumą, nors nė vie
nas tų partiečių suvažiavime neda
lyvavo. Pagrindinį pranešimą pada
rė kraštotyrininkų centro tarybos 
pirm. V. Uogintas, Vilniaus pedago
ginio instituto rektorius, priminda
mas. kad draugija dabar jau turi 
63.800 narių, globoja apie 8.000 kul
tūros paminklų. Diskusijose betgi iš
ryškėjo kraštotyrininkams vis aršiau 
brukami propagandiniai uždaviniai. 
"Tiesa” 80 nr. informuoja: "Tiek 
draugijos centro taryba, tiek miestų 
ir rajonų visuomeninės organizaci
jos, buvo pabrėžta suvažiavime, pri
valo rūpintis, kad pagrindinį dėmesį 
kraštotyrininkai dabar skirtų nūdie
nai, giliau ir plačiau atskleistų Ko
munistų partijos vadovaujantį vaid
menį. Reikia ir toliau plėsti krašto
tyrininkų pradėtą gerą darbą, kau
piant medžiagą apie mūsų liaudies 
kovas už Tarybų valdžią, revoliucinį 
judėjimą, Didįjį Tėvynės karą ir po
kario klasių kovą ...” Kitais žodžiais 
tariant, kraštotyrininkai turi užmirš
ti garbingą Lietuvos praeitį, rūpin
tis tik kompartijos veikla, susieta su 
priverstiniu Lietuvos įjungimu į So
vietų Sąjungą. Taikantis prie nau
jos linijos, buvęs tarybos pirm. V. 
Uogintas pakeistas nauja pirmininke 
L. Diržinskaite-Piliušenko, pasižymė
jusia aktoriškais gabumais tragiko
miškame užsienio ministerės vaidme
nyje. šiuo metu ji yra vilniškės 
augščiausiosios tarybos pirm. A. Bar
kausko pavaduotoja.

NAUJAS IŠKUNIGIS
“Tiesa” balandžio 26 d. paskelbė 

kunigystės atsisakiusio Vytauto 
Starkaus ilgą laišką “Kodėl iš klyst
kelių pasukau”, užimantį beveik vi
są paskutinį puslapį. Iš redakcijos 
įvado sužinome, kad kun. V. Starkus 
buvo Sidabravo ir Dapšionių para
pijų klebonu. Kunigo drabužius nu
sivilko Sidabravo šventovėje pamal
dų metu, pasakęs savo netikėjimą 
pabrėžianti pamokslą, parapijiečius 
raginęs žvilgsnį nuo dangaus nu
kreipti į žemę. Panevėžio vyskupi
jos administratoriui vysk. R. Krikš

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

Ekskursijos 
i Lietuvą

1977 m.

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 Muenchcne 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 Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje.

Birželio 8 - birželio 22 .......... 51,276
Skrydžiai — iš Bostono, Niujorko ir Montrealio “Pan American World 
Airways” ir “IATA”.
Tolimesnių informacijų apie mūsų

Algirdas Mitkus
BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168, USA

čiūnui pasiuntė raštą, pranešantį, 
kad nuo balandžio 24 d. savęs nelai
ko kunigu. Laiške atskleistais duo
menimis, V. Starkus yra gimęs so
vietų - nacių karo išvakarėse. Kau
no kunigų seminarijon įstojo 1960 
m. rugsėjo 1 d., bet iš jos išstojo po 
betveriu metų dėl kilusių abejonių. 
Praėjus dvejiem su puse metų, vėl 
grįžo seminarijon ir kunigu buvo 
įšventintas 1967 m. pavasarį. Kuni
gavo beveik ištisą dešimtmetį. Ku
nigystės atsisakymo paskata buvo 
vadovėlis “Marksistinės filosofijos 
pagrindai” bei kiti marksistiniai-le- 
nininiai raštai. Laiške pažeriama 
priekaištų Vatikano radijui, mini
mas kun. J. Zdebskis kaip konjako 
mėgėjas, teigiama, kad Lietuvoje 
yra pilna religijos laisvė. Ši išvada, 
be abejonės, yra labai palanki kom
partijos propagandai. Jai taipgi tar
nauja ir viešas kunigiškų drabužių 
nusivilkimas Sidabravo šventovėje 
su antireliginio tono pamokslu. V. 
Starkus nė žodžiu neužsimena apie 
tai, kad klierikų įstojimą seminari
jon griežtai kontroliuoja komparti
ja, nustatydama juokingai mažą 
leidžiamų priimti kandidatų skaičių. 
Kituose kraštuose, kur tikinčiųjų 
bendrija atskirta nuo valstybės, val
dančioji partija į jų ir kunigų semi
narijų reikalus nesikiša. Sovietinė
se aplinkybėse iškunigis V. Starkus 
Lietuvos Katalikų Bendrijai padarė 
didelę žalą. Niekas jo nevertė eiti į 
kunigus. Jo vietą labai ribotame se
minaristų sąraše būtų užėmęs kitas 
jaunuolis. Dabar jau ir taip retas 
kunigų eiles dai- vienu sumažino į 
kompartijos klystkelius pasukęs V. 
Starkus.

DIDŽIAUSIA PARDUOTUVĖ
Šiauliečiai Lieporių mikrorajone 

susilaukė didžiausios šiame mieste 
maisto gaminių parduotuvės. Bend
ras jos salių plotas prašoka 600 kv. 
metrų. Prekiauja taipgi daržovėmis, 
kulinarijos gaminiais, būtiniausiomis 
pramoninėmis prekėmis. Šiame pa
state bus atidarytas alaus baras, įsi
kurs ir buitinių paslaugų tarnybos. 
Savitarnos principu veikiančioje par
duotuvėje dirba apie 70 prekybinin
kų su vadove O. Sabutiene.

ALKOHOLIO PROBLEMOS
St. Mockuvienės pranešimu “Vals

tiečių Laikraščio” 38 nr., alkoholio 
pardavinėjimu Zarasų rajono “Pa
žangos” kolchoze varžosi dvi parduo
tuvės Raibiuose ir Vajesiškyje. 1976 
m. sausio 31 d. 39 Baibių apylinkės 
gyventojai pasirašė ir išsiuntė pro
testo laišką vykdomojo Zarasų rajo
no komiteto pirmininkui, kopiją pri
dėdami dar ir šio rajono kooperaty
vų sąjungos pirmininkui. Lig šiol 
nesusilaukta nė vieno pirmininko 
reakcijos. O laiške apie tas parduo
tuves buvo pasakojama: “Abiejose 
prekiaujama svaiginamaisiais gėri
mais, nors tarp jų yra nedidelis at
stumas. Dėl to mūsų apylinkėje 
plinta girtavimas, dėl jo nebėra ra
mybės šeimose, pašlijo darbo draus
mė, dažnėja nelaimės ir skandalai. 
Štai keletas faktų, kurie jau žinomi 
Zarasų rajono Vidaus reikalų sky
riui. Neseniai Vajesiškio parduotu
vės valytoją B. Petruokienę sumušė 
girtas vyras; neseniai pačioje par
duotuvėje įvyko girtų muštynės; iš 
Vajesiškio į Aštriakalnį einantį A. 
Pūslį užpuolė girti chuliganai ir su
mušė; išgėręs vairuotojas Baibiuo- 
se įvažiavo į griovį ir užmušė L. 
Kolesnikovaitę. O kiek faktų, kurių 
milicija nežino! Beveik kasdien per 
pietus ir pavakary prie šių parduo
tuvių renkasi pėsti ir važiuoti, per
ka svaigalus, čia pat juos geria. La
bai prašome uždrausti Baibių ir Va
jesiškio parduotuvėse prekiauti stip
riais svaiginamaisiais gėrimais. Kuo 
svaigalai bus toliau nuo akių, tuo 
geriau.” Abi parduotuvės yra prie 
pat mokyklų ir mokinių bendrabu
čių. Per metus nelaimių skaičius 
spėjo gerokai pagausėti. V. Kst.

ekskursijas i Lietuva teiraukitės

Tel. (617)969-1190 
arba 

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

KLK Moterų Dr-jos Montrealio skyriaus pakviesta š.m. balandžio 23 d. Klevelando “Grandinėlė” atliko meninę 
programą šio skyriaus 25-rių metų sukakties šventėje. Prie mikrofono pirm. D. Staskevičienė taria padėkos žodį. 
Jos dešinėje — “Grandinėlės” vadovai L. ir A. Sagiai, montreališkio “Gintaro” atstovai, kairėje — “Grandinėlės” 
šokėjai Nuotr. J. Garlos

MIRĖ JUOZAS VENYS
Ir taip neturtinga veikliais 

žmonėmis Vokietijos LB neteko 
vėl vieno savo aktyviųjų narių. 
Š.m. balandžio 17 mirė Juozas 
Venys, Miesau LB apylinkės 
valdybos narys, keletą kartų va
dovavęs Vokietijos LB tarybos 
rinkimams. Jis nebuvo sulaukęs 
dar nė pensininko amžiaus (gi
męs 1914 m. spalio 24).

Juozo tėvas turėjo tarnybą 
Estijoje ir ten, Talino mieste, 
gimė sūnus. 1919 m. šeima su
grįžo Į Lietuvą ir apsistojo tė
viškėje Mišiurkėje.' Netrukus 
persikėlė į Lukšių miesteli, Ša
kių apskrityje. Ten Juozas iš
ėjo j vyrus, iš ten jis buvo pa
šauktas i Lietuvos kariuomenę. 
Joje atitarnavęs, dirbo Šakių ko
mendantūroje, o vėliau persikė
lė Į Lukšius valsčiaus sekreto
riumi. Iš Lietuvos pasitraukė 
1944 m., tarnavo vokiečių ka
riuomenėje, Danijoje pateko i 
nelaisvę. Joje neilgai pabuvęs

LIETUVIAI
šv. Kazimiero parapijos atlaidai 

šiemet sutraukė apie 300 žmonių. 
Tautiečiai atvyko ne tik iš artimų 
miesto dalių, bet ir iš kitų miestų, 
kaip Santo Andre, Itarare, Jacarei ir 
kitų. Pamaldos įvyko kovo 6 d. po
pietėje, kurias laikė lietuviai kuni
gai: Pr. Gavėnas, P. Daugintis ir 
Ant. Saulaitis. S. Paulo rytų I-os 
srities vyskupas Dom Luciano Men
des de Almeida tą dieną pareiškė su
sirinkusiems lietuviams:' “Tam tikra 
prasme jaučiuosiu ir lietuvių vysku
pu. kadangi abiejų lietuviškų para
pijų veiklos centrai yra rytų srities 
ribose”. Toliau vysk. Mendes de 
Almeida, matydamas gražaus lietu
viško jaunimo, pasipuošusio tauti
niais drabužiais, pridėjo: “Puoselėda-. 
mi lietuvišką kultūrą, prisidedate 
prie šio krašto vystymosi, krašto, 
kuris tam tikra prasme tapo jūsų tė
vyne”. Meninėje šventės dalyje pasi
rodė apie 50 skaučių ir skautų, 
“Aušros” choras ir “Nemuno” an
samblis. Nežiūrint linksmos nuotai
kos, daugelio jaunimo akyse blizgėjo 
ašaros, kai buvo pranešta, kad šia 
proga jau atsisveikinama su visų

CALGARY, ALBERTA
JUBILĖJAUS AUDITORIJOJ įvy

ko etninių grupių ir šeštadieninių 
mokyklų rankdarbių paroda. Ji buvo 
suorganizuota pilietybės tarybos va
dovybės. Lietuviams atstovavo ir ati
darymo programoj dalyvavo A. Lė- 
derytė-Rahilly, apsirengusi tauti
niais drabužiais. Buvo išstatyta tau
todailės dirbinių ir gintaro papuo
šalų.

KLB APYLINKĖS SUSIRINKI
ME Tuxedo Com. salėje praneši
mus apie org. veiklą padarė valdy
bos pirm. A. Šukys ir kiti valdybos 
nariai. Tautos Fondui aukas rinkti 
sutiko Pr. Gluoksnys; krašto tary
bos posėdžiuose atstovaus St. Norei
ka: vietos informacija rūpinsis K. 
Dubauskas: apylinkės iždininko par
eigas eina L. šimonėlis. Jaunimo 
sąjungos tarybon pasiūlytas A. Vyš
niauskas. šiais metais didžiausias 
valdybos rūpestis sėkmingai sureng

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

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.

atvyko Vokietijon ir pradėjo 
tremtinio gyvenimą. Nuo 1947 
m. su trumpa pertrauka tarnavo 
darbo tarnybos daliniuose, ga
liausiai amunicijos kuopoje 
Miesau kaime.

Lietuvių Bendruomenėje ve
lionis reiškėsi aktyviai visą lai
ką. Miesau apylinkę jis suor
ganizavo ir palaikė. Būtų galė
jęs būti jos pirmininku, bet nie
kada nesileido juo renkamas.

J. Venys palaidotas Schoe- 
nenbergo kapinėse balandžio 20 
d. Laidotuvėse buvo susirinkęs 
gražus būrelis tautiečių iš įvai
rių vietovių. Apeigas atliko kun. 
Br. Liubinas. Savo pamoksle jis 
išsamiai nušvietė Juozo gyveni
mo kelius ir jo nuopelnus lietu
vybei. Šv. Mišios buvo laikomos 
netoli esančioje Elschbacho 
šventovėje, o paskui dalis lai
dotuvėse dalyvavusių tautiečių 
dar pabendravo Bruchmuehlba- 
cho kaimo svetainėje. B. L.

BRAZILIJOJE
mylimu dvasios vadu kun. Antanu 
Saulaičių, kuris išvyko į JAV.

Išrinkta nauja Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje valdyba 1977-78 metam: 
pirm. Jonas Antanaitis, vicep. Justi
nas Žvingila, sekr. A. Dutkienė ir J. 
Rinša F. Ilgametis Sąjungos pirm. 
Aleksandras Bumblis išrinktas gar
bės nariu. Naujosios valdybos dau
gumą sudaro moterys. Jos pasiryžu- 
sios pagyvinti Lietuvių Sąjungos 
veiklą.

Vila Anastacio dr. J. Basanavičiaus 
lietuvių mokyklos pastatas remon
tuojamas. Pastatyta nauja mūrinė 
tvora, išgrįstas visas kiemas, salėje 
sudėtos naujos grindys. Veiklaus 
vietos lietuvio P. žarkausko inicia
tyva ši mokykla nuolat tarnauja lie
tuviškiems parengimams. minėji
mams. čia daugelį metų veikė lietu
vių mokyklėlė. Mokyklos rėmėjų bū
relis prisidėjo prie Ill PLJ Kongre
so ir nuolat remia lietuvišką spaudą. 
Būrelio valdybą sudaro: pirm. P. 
Žarkauskas, vicep. V. Putvinskis, 
sekr. A. Keršis ir J. Rimša, ižd. Št. 
Laurinavičienė ir S. Pauliukaitytė.

Alf. D. Petraitis

ti jaunimo stovyklą Banffe. Susi
domėjimas stovykla yra didelis, ti
kimasi 125 dalyvių. Kultūriniai veik
lai remti loterijos bilietų platinimas 
jau pradėtas.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS pa
mokos vyksta V. Dubauskienės patal
pose. Esant nedideliam mokinių 
skaičiui, mokslo metų užbaigimas 
nerengiamas. Mokyt. Ev. Krausie- 
nė moko vyresniųjų grupę, G. No- 
reikienė — mažųjų, K. Dubauskas 
vadovauja rankdarbių klasėms. Mo
kyklos vedėja yra J. Dubauskienė.

K. L. DRAUGIJOS valdyba iš 
gautų loterijos pajamų paskyrė $100 
gerai besimokantiems moksleiviams 
premijuoti. Moksleivių pažangumui 
įvertinti ir pažymėjimams išduoti 
komisiją sudaro adv. J. Snith, mo
kyt. E. Krausienė ii- M. Stakėnaitė. 
Tikimasi, kad besimokantis jauni
mas rimtai dalyvaus varžybose. Kor.

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ............. 71/2%
term, depozitus 1 m. 8’/z %

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

M HAMILTON
KLB HAMILTONO APYL. RIN

KIMŲ KOMISIJA praneša, kad že
miau išvardinti 8 kandidatai į X-tą 
KLB krašto tarybą vyr. rinkimų ko
misijos yra patvirtinti. Remiantis rin
kimų taisyklių 16 paragrafu, jie lai
komi aklamacijos būdu išrinktais: 
1. Onutė Bugailiškytė. 2. Juozas 
Krištolaitis, 3. Elena Kudabienė,
4. Vaidotas Kvedaras. 5. Jonas Mik
šys, 6. Kazys Mileris, 7. Jeronimas 
Plcinys, 8. Vida Stanevičienė.

Hamiltono apyl. rinkimų komisija

JAU GAUTOS DAINŲ ŠVENTĖS 
repertuaro knygos. Neužilgo choras 
pradės naująsias dainas mokytis ir 
ruoštis šventei. Dabar kaip tik lai
kas būtų visiems norintiems įsijung
ti į dainuojančių eiles. Kitais metais 
Toronte yra rengiama Amerikos ir 
Kanados lietuvių dainų šventė.

“LITHUANICA GRAPHICS”, lie
tuvio savininko spaustuvė, kuri iš
spausdino ir išleido nemažai ir lie
tuviškų knygų bei brošiūrų, paskel
bė likvidaciją ir užsidarė.

PENSININKO GYVENIMĄ jau 
pradėjo Juozas Zurlys ir Anta
nas Šilgalis. Šią vasarą pensininkais 
dar žada pasidaryti Alfonsas Bilda, 
Jurgis Stundžia, Juozas Stonkus, 
Pranas Vizbaras ir kt. Tokių skaičius 
kasmet vis didėja. Pokarinė lietu
vių imigrantų karta, atidavusi savo 
darbo duoklę Kanados įmdnėms, pa
mažu pradeda pasitraukti į užsitar
nautą poilsį. K. M.

METINIS “AIDO” KONCERTAS 
balanažio 23 d. Jaunimo Centre pra
ėjo su labai dideliu pasisekimu. “Ai
das” nuoširdžiai dėkoja prel. dr. J. 
Tadarauskui už paaukojimą salės 
nuomos choro kelionei į P. Ameri
ką. Didelė padėka šeimininkei A. 
Deksnienei ir aidiečių mamytėms, 
kurios nepagailėjo laiko ir darbo, 
kad visi galėtų pasivaišinti gardžiais 
valgiais. Taip pat gili padėka S. Sa
mus už įėjimo bilietų pardavinėji
mą, J. Naujokui, visiems tėveliams 
už pagalbą vakaro metu, smulkių 
loterijos laimikių aukotojams. Ypač 
didelė padėka O. Pctriūnienei už pa
ruošimą ir paaukojimą penkiolikos 
kelmukų grybų, kurie puošė “Aido” 
loteriją. Didžiausia ’ “Aido” padėka 
visiems už taip gausų atsilankymą ir 
parėmimą kelionės į P. Ameriką.

Loterijos dovanas laimėjo: 1. J. 
Bakio skulptūrą — nr. 6363 — J. 
Petkūnas, Hamilton; 2. P. Baltuo- 
nio medžio šaknų skulptūrą — 2416 
Dalia čečiūra. Dearborn, Mich.; 3. 
P. Bugailiškio paveikslą — 2872 — 
B. Vaidila, Toronto: 4. V. Bričkaus 
paveikslą — 718 — B. Pareštienė, 
Hamilton; 5. P. Dalienės paveikslą
— 6928 — A. Gačionis, Toronto; 6. 
P. Jurkaus paveikslą — 6172 — J. 
Butkevičius, Hamilton; 7. S. Pace- 
vičienės keramikos vazą — 17696 — 
H. Vaisnix, Simcoe; 8. A. Petrikonio 
paveikslą — 2270 — Stp. Varanka, 
Toronto; 9. J. Seniūnienės paveiks
lą — 17782 — A. Jucys, Toronto; 
1” Stciblienės paveikslą — 9487
— A. Pauliukas, Hamilton; 11. L. 
Stungevičienės paveikslą — 3664 — 
R. Kvedaraittė, Hamilton; 12. S. Šet- 
kaus paveikslą — 9723 — R. Pyra- 
giūtė, Hamilton; 13. A. Tamošaitie
nės paveikslą — 437 — P. Andriko- 
poulos, Hamilton; 14. A. Tamošai
čio paveikslą — 19136 — O. Tervy- 
dienė Čikagoje; 15. A. Totoraitie- 
nės paveikslą — 1543 — M. šilins- 
kas, Windsor; 16. V. Vaitiekūno pa
veikslą — 7514 — Dalia R. Gagne, 
Toronto; 17. D. White - Vaitiekūno 
paveikslą — 17719 — J. Dimskis, 
Toronto; 18. S. Zarankienės paveiks
lą — 17751 — P. Štuopis, Toronto; 
19. R. Žiūraitienės paveikslą — 2411
— A. šmigelskienė, Toronto; 20. H. 
žmuidzinienės paveikslą — 17313 — 
A. Šukys Kalgaryje.

“Aidas” reiškia nuoširdžią padė
ką visiems aukojusiems šiai loteri
jai savo darbus ir visiems pirku- 
siems šios loterijos bilietus. Tik su 
visų talka buvo įmanoma suorgani
zuoti tokios plačios apimties loteri
ją, kuri “Aidui” padės pasiekti P. 
Ameriką.

“AIDAS” I P. AMERIKĄ išskren
da rugpjūčio 6 d. ir grįžta rugpjūčio 
27 d. Norį vykti kartu su “Aidu” į 
P. Ameriką prašomi registruotis iki 
gegužės 20 d. šiuo adresu: “Aidas”, 
84 Balsam Avė., S., Hamilton, Ont. 
L8M 3B3 arba skambinti telefonu 
549-5372. J. P.

JA Valstybės
KUN. DR. J. PRUNSKIS, ALTos 

įgaliotas, bandė surinkti lietuvių iš
gelbėtų žydų pareiškimus ir paruošti 
brošiūrą anglų kalba. Laiškais ir te
lefonu jis kreipsi į daugelį išgelb- 
tų žydų, prašydamas atsiųsti liudiji
mus, kad lietuvių tautos negalima 
kaltinti žydų naikinimu. Ryšiai buvo 
užmegzti su tokiais žydais laisvaja
me pasaulyje — JAV, Izraelyje, 
Meksikoje, Europos valstybėse. At
siliepė tik keturi, bet ir jie dėkin
gumą reiškia tik savo gelbėtojams. 
Todėl brošiūros su žydų pareiški
mais teko atsisakyti.

ALTOS PIRM. DR. K. BOBELIS 
su dr. K. Šidlausku lankėsi Vašing
tone ir atskleidė žmogaus teisių lau
žymą sovietų okupuotoje Lietuvoje 
Helsinkio susitarimų pažeidimus ti
riančiai komisijai. Jai buvo pabrėž
ta, kad Sovietų Sąjunga yra pasižy
mėjusi tarptautinių sutarčių laužy
mu, kad JAV vyriausybės ligšiolinė 
politika nepripažinti priverstinio 
Baltijos valstybių įjungimo Sovietų 
Sąjungon derinasi su Helsinkio su
tarties paragrafu, nepripažįstančiu 
jėga įvykdytų valstybinių sienų pa
keitimų. Dr. K. Bobelis taipgi prašė 
komisiją iškelti Lietuvos laisvės 
klausimą Belgrado konferencijoje, 
nes Helsinkio sutartis yra pasisa
kiusi už laisvo apsisprendimo teisę 
tautoms.

BALTIEČIŲ MOTERŲ TARYBA 
Niujorke paminėjo savo veiklos tris
dešimtmetį. Tarybos pirm. R. Žy
mantaitė padarė trumpą veiklos ap
žvalgą nuo įsisteigimo iki dabarti
nių dienų. Taryba buvo įsteigta 1947 
m. kovo 8-9 d.d. Esslingene, V. Vo
kietijoje, įjungiant iš kiekvienos 
tautos po 8 atstoves. Pirmosiomis 
lietuvių atstovėmis taryboje buvo 
dr. M. Žilinskienė, O. Saulaiticnė, 
A. Raslavičienė, A. Augustinavičie- 
nė, E. Garbuzaitė-Jurkuvienė, M. 
Milvydaitė, S. Jasaitienė ir O. Tu- 
gaudienė, pirmąja pirmininke — dr. 
M. Žilinskienė. Tarybos pirminin
kės keičiasi rotacine tvarka, šias 
pareigas ėjo lietuvės — dr. M. Ži
linskienė, B. Novickienė, L. Bieliu- 
kienė, G. Žilionienė ir R. Žymantai
tė. Baltiečių Moterų Tarybą trisde
šimtmečio proga sveikino: gen. Es
tijos konsulas E. Jaaksonas, Latvi
jos atstovybės patarėjas V. Tomso- 
nas, generalinis Lietuvos konsulas 
A. Simutis. Audringą žodį tarė di
delis baltiečių bičiulis B. Farberis, 
pasižymėjęs radijo komentatorius, 
pretenduojąs į Niujorko miesto bur
mistro vietą.

JĖZUITŲ VIENUOLIJOS GEN. T. 
P. ARRUPE Čikagos lietuvių jėzuitų 
vyresniuoju paskyrė kun. Juozą 
Vaišnį, SJ, pagalbininku — kun. 
Anicetą Tamošaitį, SJ.

INŽ. VILIUS GUDAITIS balan
džio 4 d. žuvo “Southern” bendrovės 
keleivinio lėktuvo nelaimėje Geor
guos valstijoje. Velionis, 53 metų 
amžiaus, buvo JAV priešlėktuvinių 
raketų projekto administratorius. 
Kaip civilis karinėje tarnyboje savo 
pareigomis buvo lygus brigados ge
nerolui. Yra daug prisidėjęs prie
S. Kudirkos, P. A. Bražinskų gelbė
jimo, prie pastangų išlaisvinti N. 
Sadūnaitę. Rėmė'žurnalo “Lituanus” 
ir “Encyclopedia Lituanica” leidimą. 
Giliame skausme liko Broctone gimu
si jo žmona Elena ir aštuoni vaikai.

NIUJORKO POLICIJOS ATLETŲ 
LYGA kasmet rengia meno ir poezi
jos konkursą šio miesto mokyklų 
mokiniams skirtingose amžiaus gru
pėse. šiemetiniame konkurse, kurio 
tema buvo “Kaip jaunimas įsivaiz
duoja XXI-mą šimtmetį”, dalyvavo 
apie 2.000 mokinių. Pirmą premiją 
savo amžiaus grupėje laimėjo vie
nuolikmetė Ramunė Jasaitytė už 
iliustruotą poemą “Miestas jūrų gel
mėse”. Premija jai įteikta balandžio 
14 d. Manhattane, McGraw-Hill ga
lerijoje.

FINANSŲ IR EKONOMIKOS STU
DIJAS Illinois universiteto Chicago 
Circle baigė Gintautas Būtėnas, 
žurnalisto Vlado ir Dalios Būtėnų 
vyresnysis sūnus. Jis buvo pakvies
tas ir liko dirbti universitete.

TARPTAUTINIAME I L L I NOIS 
UNIVERSITETO festivalyje Urbano- 
je lietuvių parodėle pasirūpino stu
dentai Vida Sidrytė ir Edvardas 
Bubnys. Jos lankytojai labiausiai do
mėjosi gintaro dirbiniais, medine 
kipšiuko skulptūrėle. Tautinius dra
bužius demonstravo V. Sidrytė.

Argentina
BIRUTĖS DRAUGIJA Buenos Ai

res mieste surengė Juozų ir Juozių 
pagerbimą vardadienio proga. Pir
miausia Mišias už mirusius varduvi
ninkus slovakų koplyčioje atnašavo 
kun. Juozas Petraitis, MIC, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, taip pat 
švenčiantis vardines. Juozam bei 
Juozėm skirtas pobūvis įvyko biru- 
tiečių namuose. Jo dalyvius — apie 
30 asmenų pasveikino draugijos 
pirm. Anastazija Bagdonienė, o vai
šių stalą palaimino kun. J. Petrai
tis, MIC. Varduvininkus sveikino ir 
S. Derenčius. Jiems sugiedota “il
giausių metų”. Pobūvį trim solo 
dainom pagyvino A. Babonytė-Kažia- 
nauskienė. Varduvininkų vardu pa
dėkos žodį tarė kun. J. Petraitis, 
MIC.

Australija
E. DERWINSKIS, JAV kongreso 

atstovų rūmų narys, antrojoj ba
landžio pusėj lankėsi Australijoje. 
Iš Kanberos jis telefonu paskambino 
Sydnėjaus lietuvių kapelionui kun. 

P. Butkui, pareikšdamas pageidavi
mą su juo susitikti. Pasirodo, šį 
kontaktą E. Derwinskiui pasiūlė AL
Tos pirm. dr. K. Bobelis. Priėmimas 
svečiui iš Amerikos buvo surengtas 
Sydnėjaus serbų namuose. Dalyvių 
eilėse buvo du lietuviai — kun. P. 
Butkus ir Baltiečių Komiteto pirm. 
V. Patašius. E. Derwinskis ragino 
etnines Australijos grupes užmiršti 
savo problemas Europoje ir jungtis 
bendrai kovai prieš komunizmą. Sa
vo kalboje jis keletą kartų pabrė
žė gražią JAV lietuvių veiklą. Ap
žvelgdamas prez. J. Carterio politi
ka, E. Derwinskis džiaugėsi žmogaus 
teisių gynimu, bet apgailestavo ka
rinės JAV galybės mažinimą, nes 
ji tėra vienintelė jėga pasaulyje, 
su kuria skaitosi Sovietų Sąjunga. 
Didžiąją priėmimo dalyvių dalį su
darė lenkai ir serbai. Pastarieji vi
sus pavaišino serbiškų patiekalų pie
tumis, o jų ansamblis atliko tautinių 
šokių programą. Dalyvių eilėse bu
vo ir serbų vyskupas bei kiti žymie
ji jų veikėjai.

AUSTRALIJOS OPERA, įsikūrusi 
moderniame Sydnėjaus teatre, su ke
liom operom gastroliavo Melburne. 
Operos kolektyve yra du Australi
jos lietuviai — violončelistas Henri
kas Urbanavičius ir chore dainuo
jantis Paulius Rūtenis. Pastarasis 
vokiečių okupacijos metais yra lan
kęs Kauno dramos teatro studiją, 
mokęsis dainavimo, atlikęs pagrin
dinį vaidmenį šio teatro statytoje 
operetėje “Mažasis rūmų koncertas”. 
Jo partnere toje operetėje tada bu
vo to paties kurso studentė Regina 
Tumalevičiūtė, pokaryje tapusi Vil
niaus operos soliste ir dabar jau iš
ėjusi pensijon, šiuo metu ji yra 
dainavimo dėstytoja Vilniaus konser
vatorijoje.

Belgija
KUN. JULIUS DANAUSKAS, at

vykęs čia studijuoti prieš II D. karą, 
pasiliko gyventi Briuselyje, nes ne
galėjo grįžti į Sovietfa Sąjungos oku
puotą Lietuvą. Gyvendamas Belgi
joje, daug padėjo jon po II D. karo 
atvykusioms lietuviams. Didelės jo 
pagalbos susilaukė Belgijon atvežti 
lietuviai karo belaisviai, kurių sto
vykla buvo likviduota ankstyvą 1947 
m. pavasarį. Pastaruoju metu kun. 
J. Danauskas dirbo belgų gimnazi
joje kaip kapelionas. Kovo 24 d. jį, 
grįžtantį iš Liuveno Briuselin, už
kliudė ir gerokai sužeidė pravažiuo
jantis automobilis, šiuo metu jau 
yra grįžęs iš ligoninės, sveiksta na
muose.

Vokietija
LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ su kultū

rine programa gegužės 20-22 d.d. 
Freudenstadte, Schwarzwalde, ren
gia Lietuvių Kultūros Draugija. 
Darbotvarkėn įtraukta: susipažinimo 
vakarienė su satyrine kūryba, lietu
viška vakaronė, svečio iš Šveicari
jos kun. prof. dr. J. Juraičio pa
skaita apie pasyvinį kaltės supra
timą, diskusijos šia tema, viešas 
koncertas. Programą atliks mūsų 
tautinius šokius šokanti šveicarų 
grupė, sudaryta ir vadovaujama J. 
Stasiulienės, sol. M. Simaniūkštytė- 
Panse iš Bonnos, sol. R. Daunoras 
iš Paryžiaus, fleitistas P. Odinis ir 
pianistė R. Lampsatytė. Gintaro pa
rodėle pasirūpins P. Ivinskienė ir 
dr. B. šreifeldienė. Pamaldos bus 
Šv. Elzbietos koplyčioje.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE įvy
ko jos kuratorijos narių posėdis, 
kuriame dalyvavo visi nariai — 10. 
Ataskaitinius pranešimus padarė ku
ratorijos valdyba — pirm. J. Bara- 
sas, vicepirm. V. Natkevičius ir ižd. 
J. Lukošius. Valdyba nuo paskutinio 
suvažiavimo buvo pertvarkyta, nes 
iš pirmininko pareigų pasitraukė 
gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius. Šiais mokslo metais mokslei
vių skaičius yra padidėjęs pilna de
šimtimi, pasiekęs 70. Daug vilties 
gimnazijos egzistencijai teikia moks
leiviai iš užjūrio kraštų: devyni iš 
JAV, trys iš Kanados ir vienas iš 
Venecuelos. Mokytojų su pilnu etatu 
yra 9, su nepilnu — 8, Be to, gim
nazija turi du bendrabučių vedėjus, 
vieną sekretorių, aštuonis ūkinio 
personalo narius. Mėnesinis diplo
muoto mokytojos uždarbis — 1.310 
DM. nediplomuoto — 1.260 DM. Jo 
dydis priklauso nuo pamokų skai
čiaus. Patvirtintos 1977 ir 1978 m. 
sąmatos gimnazijai bei bendrabučiui. 
1977 m. sąmata gimnazijai yra 447.- 
500 DM, bendrabučiui — 277.000 
DM. 1978 m. gimnazijai numatyta 
447.500 DM. bendrabučiui — 300.- 
296 DM. Naujojon kuratorijos valdy- 
bon išrinkti: pirm. dr. St. Sereika, 
vicepirm. V. Natkevičius, ižd. J. Ba- 
rasas. Po valdybos rinkimų iš kont
rolės ir pedagoginės komisijos pasi
traukė ir iš salės išėjo A. Šmitas. Jo 
vieton į kontrolės komisiją buvo 
išrinktas J. K. Valiūnas, o pedagogi- 
nėn komisijon nutarta pakviesti kun. 
Br. Liubiną. Gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius padarė pranešimą 
apie savo viešnagę JAV, pasidalijo 
kelionės įspūdžiais. Pedagoginės ko
misijos narys dr. J. Grinius supa
žindino posėdžio dalyvius su aplin
kybėmis, dėl kurių iš mergaičių 
bendrabučio vedėjos pareigų pasi
traukė M. Saulaitytė • Stankuvienė, 
atsisakiusi pasirašyti darbo sutartį. 
Buvo konstatuota, kad mergaičių 
bendrabutyje sumažėjo drausmė ir 
tvarka, kai vedėjos pareigų atsisakė 
E. Tamošaitienė. Pabrėžtas ir sun
kiai toleruotinas pašalinių asmenų 
kišimasis į gimnazijos reikalus.



Prof. dr. Bronius Povilaitis parašė Lietuvos žemės Ūkio Akademijos istoriją, kurios išleidimu rūpinasi Lietuvių 
Agronomų Sąjunga Čikagoje. Nuotraukoje knygai leisti komisija; iš kairės: dr. A. Verbickas — reikalų vedėjas, 
istorijos autorius prof. dr. B. Povilaitis, komisijos pirm. B. Vitkus; stovi: agr. St. Vaičius, Agr. Sąjungos pirm. 
A. kantaras ir agr. V. Žirgulevičius Nuotr. A. šeštoko
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Naujausios Juozo Grušo dramos
PR. NAUJOKAITIS

1976 m. pabaigoje “Vagos” 
leidykla Vilniuje išleido vieno
je knygoje “Švitrigaila” pen
kias dar niekur nespausdintas 
J. Grušo dramas. Knygą galima 
laikyti žymiojo okupuotos Lie
tuvos dramaturgo 75-rių metų 
amžiaus sukakties pagerbimo 
vainiku. Tos visos dramos buvo 
jau iš rankraščių vaidinamos 
Lietuvos teatruose. Dabar jos 
bus prieinamos ir skaitytojams. 
Tik gaila, kad nepridėta jokių 
komentarų ir metrikinių pasta
bų.

“Švitrigaila”
Pirmoji knygoje yra dviejų 

dalių istorinė drama “Švitrigai
la”, vaizduojanti jauniausio Jo
gailos brolio Švitrigailos, tapu
sio didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu po Vytauto mirties, pa
stangas vainikuotis Lietuvos ka
raliumi, jo varžybas su Vytauto 
broliu Žygimantu, siekiančiu to 
paties tikslo.

Pirmos dalies veiksmas vyks
ta Vilniuje, kunigaikščio rū
muose. Tik išvarius kryžiuočių 
riteri, tuojau atvyksta Žygiman
to pasiuntinys Zaremba, turis 
klastingų tikslų. Švitrigaila pa
sitinka Zarembą su sarkazmu, 
įgeliančiais žodžiais, bet Zarem
bą palaiko Švitrigailos sesuo 
Aleksandra, unitų vyskupas Ge- 
rasimas, vėliau — net gražuolė 
Adonė Goštautienė, buvusi Švit
rigailos meilužė. Zarembai aiš
kiai priešiškas yra dvariškis 
Jaunius, o ypač saugumo virši
ninkas Ivaška, susekęs slaptus 
Zarembos tikslus. Tik Goštautas 
laikosi pasyviai. Dėl gausių už
tarėjų Zaremba nepakariamas, 
pasilieka rūmuose; naudodama
sis kunigaikščio svetingumu, pi
na naujas intrigas, rodosi taikos 
apaštalu, siūlo derybas su Žygi
mantu, bet ne Vilniuje, o Lietu
vos Brastoje. Ivaška ir pats 
Švitrigaila, nors jaučia pinkles, 
bet pagaliau sutinka išvykti iš 
Vilniaus.

Antroji dalis rodo Švitrigailą 
su palydovais nakvojantį Ašme
nos dvare. Puotos metu juos už
puola Zarembos sąmokslininkai, 
bet atmušami. Švitrigaila trau
kiasi Polocko link ir žada telkti 
stipresnę kariuomenę. Tuo tar
pu Aleksandra praneša, kad 
Vilniuje didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio sostą jėga jau užėmė 
Žygimantas. Švitrigaila nenori 
Lietuvoje kraujo praliejimo, 
siunčia pasiuntinius į Vilnių ir 
siūlo pusbroliui derybas. Bet šis 
pasiuntinius Jaunių ir Goštautą 
nužudo, palieka gyvą tik gra
žuolę Adonę, kuri grįžusi tra
giškus įvykius praneša ir Švitri
gailai.

Švitrigaila yra karšto tempe
ramento, besiblaškąs valdovas. 
Bet jis už viską labiausiai myli 
tėvynę, trokšta jai gerovės, lais
vės ir savarankiškumo. “Švitri
gaila vasalu nebus”. “Aukoju aš 
save, draugus, jei reiks — ir 
dangų paaukosiu dėl tėvynės” 
(120 psl.). Nors Švitrigaila yra 
karštuolis, stačiokas kalboje, 
“pasiutęs” (taip jis save apibū
dina), bet nesunkiai perkalba
mas, susivaldąs nuo žiaurių dar
bų. Gerasimas jam įkalba ne
liesti Zarembos ir išvykti iš Vil
niaus. Nors kartą ir pasako — 
“ar pusbrolis, ar aš aplaistysim 
krauju gimtinę žemę” (97 p.), 
bet apsisukęs siunčia pasiunti
nius, siūlo derybas.

Švitrigailą palaužia nuolati
nės išdavystės: Zarembos pasi
kėsinimas prieš jo žmones ir 
prieš jį patį, vykstantį į Lietu
vos Brastą deryboms, Goštauto 
pataikavimas abiem Lietuvos

kunigaikščiam, Gerasimo veid
mainystė, slaptas laiškas impe
ratoriui prieš Švitrigailą. “Tei
sybė mirusi, visur melas, apgau
lė, išdavimas” — pagaliau nusi
vilia Švitrigaila. “Kai grįšiu Lie
tuvon, nerasiu Lietuvos” (103 
psl.). “Nieko nebijau, tiktai sa
vųjų išdavysčių. Dievas jei ne
padės, tai velnią pasikviesim” 
(79-80 psl.).

Švitrigaila susiduria su blogio 
problema ne tik savo aplinkoje, 
bet ir savyje: “Nėra garbės, nė
ra nė meilės, nėr dievų, kurie 
nevirto išdavystėm! (...) ne
gali nei žmogiška, nei dieviška 
tiesa pasitikėti! (...) Prakei
kimo kupina pati mirtis” (125). 
Piktybės dvasią kraujas nešioja 
gyslomis (124 psl.). Vykdyda
mas teisybę (“Vykdžiau aš tei
sybę!, 133 psl.), Švitrigaila įsa
ko nusikaltusį išdavimu Gerasi- 
mą sudeginti ant laužo, bet ir 
šiuo atveju jis pralaimi, nes mi
nia atsigręžia prieš jį, o mirš
tantį vyskupą laiko šventu.

Istorinį siužetą J. Grušas nau
doja blogio ir gėrio problemai

iškelti. Pačios problemos dra
maturgas neišsprendžia, tik pa
rodo, kaip giliai siekia blogio 
šaknys gyvenime: “Kodėl piktie
ji taip nori valdyti?” (120 psl.). 
“Juk visos valdžios žudo” (135 
psl.), “Kraujas aptemdo protą” 
(134 p.). Fiziškai Švitrigaila pa
liekamas gyventi, bet morališ
kai yra palūžęs, nusivylęs savo 
sugebėjimais valdyti, padaryti 
tėvynę laimingą.

Švitrigailos charakteris at
skleidžiamas nuosekliai, įvairio
se situacijose. Jo dvariškiai taip 
pat spalvingi: sesuo Aleksandra 
persiorientuoja iš Švitrigailai 
kliudančios Į jį remiančią; Ado
nė yra nepastovi meilės plašta
kė, bet sugebanti vertinti ir gy
venimo reiškinius; unitų vysku
pas Gerasimas yra apsukrus

Ontario premjeras W. G. Da
vis gegužės 4 d. sušaukė etni
nių grupių atstovų konferenci
ją, kurioje, tarp kitko, padarė 
svarbų pareiškimą, liečiantį šio
je provincijoje dirbančias etni
nių grupių šeštadienines mo
kyklas. Kartu su premjeru da
lyvavo ir į klausimus atsakinė
jo trys provincijos ministerial, 
su kuriais etninės grupės turi 
daugiausia reikalų: socialinių 
reikalų min. M. Birch, kultūros 
— R. Welch ir švietimo — T. 
Wells. Turėdami galvoje, kad 
kaikurios mokyklų vadybos 
(School Boards) gali norėti pa
čios minimą premjero pažadą 
išstudijuoti, duodame ištrauką 
iš premjero kalbos anglų kalba:

“Under the Government’s 
New Heritage Language Pro
gram, which takes effect this 
September, School Boards will 
receive provincial funds for he
ritage language classes offered 
after regular school hours .or 
on weekends. We will be en
couraging School Board to offer 
such classes whenever there is 
a demand. To begin with — 
particularly since this program 
is aimed primarely at young 
children 
a 
a

a

we will fund for 
half-hour per day or two and 
half hours per week.
By the end of this month 
letter will be going to School

Boards outlining for the pro
cedure they have to follow.” 

(From the statement by the 
Prime Minister of Ontario, 
Queen’s Park, May 4, 1977, 
pages 14-15).

Atsakydamas į klausimus, 
švietimo ministeris paaiškino, 
kad pinigai bus apskaičiuojami 
kiekvienai savaitei, dauginant 
2,5 vai. iš tą savaitę mokyklą 
lankiusių mokinių skaičiaus. 
Jis taip pat pareiškė, kad anks
čiau buvę suvaržymai, jog to
kios mokyklos mokytojai turi 
turėti Ontario mokytojų cenzus, 
kad jos turi dirbti vietinių mo
kyklų patalpose ir darbo dienų 
popietėmis ar vakarais —- at
šaukiami. Vienintelis reikalavi
mas — kad už mokyklos darbą 
atsakytų cenzą turintis mokyto
jas, kuris, tarp kitko, būtų atsa
kingas ir už pinigų paskirstymą. 
Beje, šie pinigai skiriami tik 
mokytojų atlyginimams.

Turint galvoje, kad ši progra
ma pradeda veikti jau nuo šių 
metų rugsėjo 1 dienos, šešta
dienio mokyklų vadovybės turė
tų pradėti tą reikalą aiškintis 
su mokyklų tarybomis jau bir
želio mėn. pradžioje. Tos mo
kyklos, kurios susijusios su at
skirųjų mokyklų vadybomis 
(Separate School Boards), gali 
gauti minimą pašalpą ir per jas.

AR.

Teatrų festivalio belaukiant
Š.m. gegužės 20-22 ir 27-29 

d.d. Toronte rengiamas ketvir
tasis lietuvių teatrų festivalis. 
Įvykis neeilinis, teikiąs progą 
pakalbėti apie teatro meną bei 
kultūrą aplamai, apie lietuviš
kojo teatro reikšmę.

Teatras yra viena kultūros 
apraiškų. Tuo tarpu kultūros 
sričių yra daug ir įvairių. Pa
prastumo ir suprantamumo dė
lei kultūrą skirsime į dvi dalis: 
neteatrinę ir teatrinę. Tokį 

pragmatikas, daugiau politikas skirstymą naudojame sąmonin- 
negu dvasininkas; nuoširdūs 
Švitrigailos rėmėjai yra Jaunius 
ir Ivaška; Goštautas — silpna
valis; Zaremba — suktas politi
kas, savanaudis intrigantas. Vi
si jie pakankamai ryškūs, įjung
ti j dramos veiksmą. (g j j

ATSISVEIKINIMO PARODA
DAGYS

Taip pavadino S. Kvietienė 
savo meno darbų parodą, su
rengtą jos gyvenamo namo ant
rame augšte. Ji atsisveikina su 
torontiečiais, nes išvyksta į Kal- 
garį.

S. Kvietienė, dar būdama Bui- 
vydaite, turėjo palinkimą į me
ną iš pat jaunų dienų. Mėgo 
piešti ir patraukliai pavaizduo
davo pasirinktus objektus. Bet, 
atrodo, stokojo valios ir veržlu
mo su didesne jėga veržtis į 
meno pasaulį, į studijas. Jei bū
tų energingai to siekusi, seniai 
būtų buvusi žinoma dailininkė. 
Tatai galbūt sutrukdė jai jos la
bai jauname amžiuje perėjimas 
į vedybinį gyvenimą.

■ S. Kvietienė neperseniai pra
dėjo rimtai gilintis į tapybą, 
skirdama tam nemažai laiko. Ji 
yra sukūrusi nemažai darbų, bet 
savęs dar nesuradusi. Todėl var
toja ar bando įvairias medžia
gas bei technikas: lieja vande
niniais dažais, tapo aliejiniais, 
spausdina nuo stiklo, lipdo ko- 
lažus ir paskutiniu laiku gilinasi 
į pasteles. Jomis daro smulkes
nes kompozicijas, jas išbaigda
ma smulkiais brūkšneliais. Alie
jinių dažų darbai daugiausia su
komponuoti su branduoliu cent
re. Aplinkui skleidžiasi stambo
ki ar detalūs, kartais labai spal- , 
vingi plėmai. Vietomis jie tam
sūs, vietomis šviesūs.

S. Kvietienės spaudiniai nuo 
stiklo panašūs į kitų dailininkų 
tos rūšies darbus. Jie yra malo
nūs akiai, bet šabloniški ir be 
stipresnių efektų, šios visos 
kompozicijos (ir aliejinių dažų) 
yra abstraktinės. Jos efektin
giausi darbai yra kolažai, ypač 
tie, kur ji, sumaniai vartodama 
įvairias medžiagas, sukuria pri
mityvias, bet veiksmingas žmo
giškas figūras. Šioje parodoje 
jų yra tik keletas, pasigedau 
daugiau tokių kompozicijų.

Kad S. Kvietienės meno ark
liukas yra kolažai, tatai jai pa
reiškė žinomas kolažo meisteris, 
kelių meno-vadovėlių autorius 
dail. Leonardo Brooks, kai ji 
turėjo savo meno parodą Ro
berts galerijoje Toronte.

Kad S. Kvietienė nesijaustų 
visą laiką tik mėgėja dailininke, 
atvykusi į Kanadą pradėjo nuo
dugniau studijuoti meną iš įvai
rių knygų, mokėsi pas kaiku- 
riuos dailininkus, ilgiau lankė

centrinę technikos mokyklą. 
Meno kultūros pagrindus ji pa
sisavino belankydama kitų dai
lininkų parodas.

Kaip dailininkė Kvietienė da
lyvavo eilėje grupinių parodų ir 
surengė keletą asmeninių. Jos 
buvo Toronte, Detroite, Otavo
je, Ročesteryje ir kt. Ši įos pa
roda truks iki gegužės 15 d.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, 1977 m. 3 nr. J. Vaišnora 

rašo apie arkiv. Jurgio Matulaičio 
kelią į Vilniaus vyskupo sostą (50 
metų mirties sukakties proga), M. 
Girniuvienė — apie A. D. Sacharovo 
perspėjimą laisvajam pasauliui, J. 
Pabedinskas — apie individo apsi
sprendimo laisvę krašto ūkyje, St. 
Barzdukas — apie savo nueitą ke
lią. Poezijos duoda B. Auginąs ir G. 
Salinš. Apžvalginėje dalyje V. Čižiū- 
nas dėsto apie lietuvių - lenkų dia
logą, A. S. — apie dirbančio jauni
mo nuotaikas, J. G. pateikia kelias 
naujų knygų recenzijas. Viršeliai 
iliustruoti spalvotom dail. A. Mon- 
čio ir V. Balukienės kūrinių nuo
traukom.

PASAULIO LIETUVIS nr. 29 
(92), vasaris. PLB valdybos leidžia
mas žurnalas, redaguojamas Bro
niaus Nainio su techniniais redak
toriais — Pr. Razminu ir K. Barz- 
duku. Metinė prenumerata — $3, 
atskiras nr. — $0.50. Spausdina 
“Draugo” spaustuvė, administruoja 
St. Džiugas, 7240 So. Mozart St., 
Chicago, 111. 60629, USA. Red. Br. 
Nainio adresas: 6804 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

MŪSŲ ŽINIOS nr. 6 (110), kovo 
27 d. Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo 
Centro Čikagoje dvisavaitinis biule
tenis, redaguojamas Alg. Kezio, SJ, 
su redakciniu kolektyvu. Adminis
tratorius — P. Kleinotas, SJ, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA.

gai, kad teatro menas išryškėtų 
tarp kitų kultūros apraiškų. Pa
grindinės neteatrinės kultūros 
sritys yra šios: poezija, muzika, 
literatūra bei raštija aplamai, 
mokslas, tapyba, pritaikomasis 
menas, grafika, keramika, 
skulptūra ir architektūra. Teat
rinė kultūra skirstoma taip: dra
ma, opera, tragedija, komedija, 
satyra, šokis, baletas, dailusis 
skaitymas, deklamacija, vokali
nė muzika, filmas, radijas, te
levizija, elektroninė gamyba 
(plokštelės, juostos ir pan.). 
Skirstyme įvyksta savotiškas 
kultūros sričių susikryžiavimas 
— poezija, muzika ir literatūra 
gali priklausyti ir teatro menui. 
Lygiai filmas, radijas, televizi
ja, elektroninė gamyba gali bū
ti klasifikuojama ir kaip neteat- 
rinė kultūra.

Koks gi yra bendras kultūrai 
ir menui būdingas bruožas, kas 
yra tas bendras vardiklis teatri
nės 
kie 
sas 
ros 
nui

ir neteatrinės kultūros? Ko- 
veiksniai bei elementai vi- 
minėtas sritis jungia kultū- 
vardu? Kas kultūrai ir me- 
yra bendra?

Kiekviena kultūros bei meno 
sritis turi elementus bei bend
rus bruožus? 1. kūrėją, 2. kūri
nį ir 3. kūrinio vertintoją - žiū
rovą - skaitytoją. Knyga, muzi
kos leidinys, žurnalas, laikraš
tis, paveikslas, vaza, biustas ar 
pastatas yra neteatrinės kultū
ros kūriniai. Teatrinė kultūra 
irgi turi kūrinį, tik skirtingo pa
vidalo. Kas tad yra tas teatrinis 
kūrinys? Kalba, garsas, judesys, 
išraiška, mimika, efektas, deko
racijos ir kitos dekoratyvinės 
bei emocinės priemonės. Pavie
nis ar suderintas jų panaudoji
mas ir sudaro teatrinės scenos 
kūrinį. Scenos kūrinys tuo ir 
skiriasi nuo kitų kultūros kūri
nių, kad nėra medžiaginis, ap
čiuopiamas ir paliečiamas. Jis 
yra vienkartinis ir nepakartoja
mas, nors ir būtų to paties akto
riaus vaidinamas ar sukuria
mas.

Teatre pasikeičia ir įprastas 
santykiavimo pobūdis tarp kū-

rėjo-aktoriaus ir žiūrovo-stebė- 
tojo. Knyga, žurnalas ar laikraš
tis gali būti skaitomas ir nume
tamas, nes rašytojas, poetas ar 
redaktorius kūrė savo darbo ty
lumoje. Jam tiesioginė skaityto
jo talka nebuvo reikalinga. Tuo 
tarpu scenos kūrėjas vaidinti ar 
kurti charakterio tuščiai audito
rijai negali. Jam reikalingas žiū
rovo ryšys, reagavimas, įtampa, 
komunikacija. Tarp scenos ir 
publikos atsiranda bendradar
biavimo laukas. Juo aktorius 
sėkmingiau sukuria realią ar 
fikcinę tikrovę, juo bendradar
biavimo įtampa stiprėja, juo 
žiūrovas stipriau dalyvauja kū
rimo procese. Mūsų teigimą pa
tvirtina ir populiariųjų televizi
jos programų vaidyba, nes jai 
pasibaigus pranešama: “this 
show was recorded before live 
audience”. Teatro scena tampa 
juoko, skausmo ir pergyvenimo 
a'rena. Reakcija pasidaro abipu
sė. Veiksmą pergyvena ir akto
rius, ir žiūrovas. Katutės ir ge
rai apmokamam aktoriui yra di
džiausias moralinis įvertinimas, 
atlyginimas. Niekas neturi di
desnio troškimo būti publikos 
suprastas ir įvertintas, kaip ar
tistas. Dažnai aktoriai pakelia 
ilgą alkį, skurdą ir nepriteklius, 
kad nors kartą turėtų progą sce
noje nušvisti.

Teatro scena yra tiesioginė 
meninė, emocinė komunikacija 
ir intymiausias bei giliausias 
kultūrinis ryšys tarp kūrėjo ir 
žiūrovo. Kaip sakėme, ji yra gy
va, vienkartinė, sukurianti rea
lų ar tariamą tikrovės vaizdą. 
Kiekvienas žiūrovas tariamą ar 
tikrą vaizdą pažįsta, vertina, pri
ima ar atmeta. Tai atsitinka in
tuityviai, lyg žaibo švystelėji
mas. Scenoje sukuriamos este
tinės, moralinės, religinės ver
tybės ir' perduodamos žiūrovo 
sprendimui.

Aktorius scenoje savo talen
tu, darbu ir sugebėjimu sukurti 
vaidmenį yra gyviausias lietu
viškosios kultūros kūrėjas, nes 
jis kalba lietuviškai ir lietuvių 
autorių lūpomis. Autorius per 
aktorių pateikia lietuvišką pa
saulėjautą ir pasaulėžiūrą. Vi
sais amžiais teatro scena buvo 
ir karštų diskusijų, nuomonių, 
ginčų ir net kivirčų kūrinys, nes 
joje vyksta tipiškas lietuvių gy
venimas. St. D.

(Banaėian dirt cfftemoriats£t&

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visa menišką 

pageidavimus.

176 LAKESHORE ROAD WEST
(kampas Mississauga Road N.) 

iPort Credit, Ont. Tel. 278-2757

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namu telefonas 278-4529

►

DR. JONAS DĖDINAS, kuriam tok- 
sikologų draugijos suvažiavimas To
ronte š.m. kovo 29 d. paskyrė Frank 
R. Blood premiją už darbą, išspaus
dintą “Toxicology and Applied Phar
macology” žurnale. Ten aprašomi jo 
paties ir jo bendradarbių tyrinėjimai 
kaikurių pramonėje vartojamų me
džiagų ir jų įtakos į nervinę darbi
ninkų sistemą

m KILT IlilllUI VEIKLOJE
DR. JIRI MARVAN, profesoriau

jantis Monasho universitete Melbur
ne, Australijoje, prieš keletą metų 
parašė 436 psl. veikalą apie lietuvių 
kalbos linksniavimą — “Modern Li
thuanian Declension”, kuris ir šian
dien tebėra neišleistas, nors yra la
bai svarbus baltistikai ir lyginama
jai kalbotyrai, šį veikalą sutiko iš
leisti ir platinti Mičigano universi
teto kalbotyrinių leidinių red. prof. 
L. Matejko, bet nori, kad Australi
jos lietuviai paremtų universiteto 
leidyklą $3.200 įnašu, nes išleidimas 
kainuos keliolika tūkstančių dolerių, 
šios amerikiečių leidyklos leidiniai 
pasiekia žymiuosius Vakarų pasaulio 
kalbotyros institutus, universitetų bi
bliotekas garantuotu 7.000 egz. tira
žu. Australijos Lietuvių Fondo val
dyba veikalo išleidimui jau paskyrė 
$750, o $2.500 tikisi surinkti iš Aust
ralijos lietuvių. Aukų laukiama šiuo 
adresu: The Australian Lithuanian 
Fund, 44 Errol St., North Melbour
ne, Vic. Čekiai rašomi lietuvišku 
fondo vardu, pridedant žodį “grama
tika”. Prof. dr. J. Marvin yra čekas, 
gimęs 1936 m., studijavęs slavistiką, 
bendrąją kalbotyrą ir baltistiką Ka
rolio universitete Prahoje. Profeso
riavo Švedijos Uppsalos ir Stockhol- 
mo universitetuose, Kalifornijos uni
versitete, į Melburno Monasho uni
versitetą įsijungė 1973 m.

SOL. ANTANAS PAVASARIS, ka- 
lifornietis tenoras Los Angeles mies
te, pavasarį sutiko tradiciniu savo 
rečitaliu šios kolonijos lietuviams. 
Pirmoji dalis buvo skirta lietu
viams kompozitoriams — VI. Jaku- 
bėnui, St. Gailevičiui, A. Belazarui, 
J. Stankūnui, O. Metrikienei, G. Gu
dauskienei, A. Kačanauskui, V. Va
nagaičiui, V. Laurušui. Antroje da
lyje skambėjo F. Schuberto dainos, 
G. Puccini “Toscos”, G. Verdi “Ri- 
goletto”, K. V. Banaičio “Jūratės ir 
Kastyčio” operų arijos. Su sol. R. 
Mastiene, viešnia iš Čikagos, sol. A. 
Pavasaris padainavo duetą iš G. Ver
di operos “Trubadūras”. Programą 
sol.' A. Pavasaris papildė populiarią
ja arija iš G. Donizetti “Meilės elik
syro”, A. Laro ispaniška daina “Gra
nada”. Akompanavo pianistė R. 
Apeikytė.

EVANGELIKŲ “TĖVIŠKES” PA
RAPIJOS choras 
koncertu 
paminėjo 
Pirmasis 
dirigentu
1952 m. Vasario 16 
rui dabar jau 18 metų vadovauja 
muz. Jurgis Lampsatis. Neseniai mi
rusio kompoz. VI. Jakubėno atmini
mui šiame koncerte mišrus choras 
su sol. L. Gružu sugiedojo jo kom
poziciją “Gerą kovą išlaikiau”. Kon
certe negalėjo dalyvauti pirmasis šio 
choro vadovas J. Lacytis, turintis jau 
91 metus amžiaus. Po koncerto si
dabrinėmis meniškomis lėkštėmis 
buvo apdovanoti kartu su choru si
dabrinę sukaktį šventę choristai — 
B. Variakojienė, L. Buntinienė, Z. 
Juškėnienė, M. Naubarienė, J. Jurk- 
šaitis.

gražiu religiniu 
savo šventovėje Čikagoje 
sidabrinę 

šio choro
Martynu

veiklos sukaktį.
pasirodymas su
Lacyčiu įvyko
minėjime. Cho-

SMUIKININKAS RAIMONDAS 
KATILIUS Vilniaus meno darbuo
tojų rūmuose susitiko su savo talen
to gerbėjais. Programai vadovavo A. 
Gricius. Pirmiausia R. Katilius su 
pianiste L. Lobkova atliko tris L. 
Baethoveno, J. Brahmso, V. Bar
kausko sonatas, ištrauką iš J. Juze
liūno sonatos, E. Balsio “Raudą”, 
dvi pjeses iš O. Balakausko ciklo 
“Kaip marių bangos prisilietimas”. 
Po to jis atsakinėjo į dalyvių klausi
mus, atskleisdamas savo kelią į 
smuikininkų viršūnes. R. Katilius 
yra dalyvavęs keturiuose tarptauti
niuose konkursuose: Helsinkyje ir 
Montrealyje — kaip solistas, Bel
grade ir Bratislavoje — kaip pagrin
dinis styginio kvarteto smuikinin
kas. Iš visų festivalių grįžo su lau
reato diplomais.

VILNIAUS TELEVIZIJA savo 
žiūrovams pateikė nufilmuotą “Ur
tės” spektaklį — ištrauką iš I. Simo
naitytės romano “Aukštųjų Šimonių 
likimas”. Scenarijų parašė A. Kratu- 
lis ir B. Talačka. Pastarasis buvo ir 
šio vaidinimo režisorius. Filmavo 
operatoriai J. Botyrius ir G. Dabkus, 
scenovaizdžius sukūrė dail. G. Žala- 

' lis, muziką — kompoz. A. Apana
vičius. Pagrindinį Urtės vaidmenį 
atliko jauna aktorė R. Knizikevičiū- 
tė, talkinama aktorių — O. Knap- 
kytės, V. Rumšo, L. Kupstaitės, O. 
Juodytės, R. Didžgalvytės. Į prolo
gą bei epilogą buvo įtraukta ir rašy
toja I. Simonaitytė.

JAUNIEJI VILNIAUS RAŠYTO
JAI aptarė dvi debiutines knygas: 
prozininko Ričardo Gavelio — “Ne
prasidėjusi šventė”, literatūros kriti
ko Alfredo Guščiaus — “Tiesės ir 
zigzagai”. Apie šiuos kūrėjus ir jų 
pirmąsias knygas kalbėjo V. Astas, 
K. Bruzgelevičius, V. Sventickas. 
Jaunųjų Vilniaus rašytojų eiles pa
pildė penki nauji nariai — kriti
kas Petras Skirmantas, humoristas 
Juozas Erlickas, prozininkai Vytau
tas Račickas, Albinas Visockas, Pet
ras šatkus.

DAIL. VLADO ŽILIAUS kūrinių 
paroda, susieta su Lietuvių Diena, 
birželio 18-19 d.d. įvyks Kaliforni
joje, Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos patalpose. Parodą 
globoja parapija su klebonu prel. J. 
Kučingiu. Tai bus antroji dail. V. 
žiliaus paroda JAV — pirmoji bu
vo Čikagoje. Dail. V. Žilius, nese
niai su žmona išvykęs iš Lietuvos, 
gyvena ir kuria Niujorke.

PROF. DR. VLADO JUODEIKOS 
dviejų tomų veikalą “Didžioji iliu
zija — marksizmas teorijoje ir tik
rovėje" išleis Kalifornijoje sudary
tas komitetas, vadovaujamas rašy
tojo Jurgio Gliaudos. Pirmasis to
mas yra skirtas marksizmo filosofi
jai, jo politikai, kultūros sampratai, 
santykiui su religija ir etika, anar
chizmui, marksizmo ateičiai, antra
sis — marksizmo praktikai Sovietų 
Sąjungoje bei jos užgrobtuose kraš
tuose. Veikalas jau atiduotas Lietu
vių Enciklopedijos leidyklai. Abu 
įrišti tomai kainuos po $15. Rėmėjų 
komitetas kviečia talkon visame lais
vajame pasaulyje gyvenančius lietu
vius. Mecenatais bus laikomi paau
koję po $500 ar daugiau, garbės pre
numeratoriais — bent $100. Išanks
tinė dviejų tomų prenumerata yra 
$25. Užsakymus ir aukas siųsti ko
miteto ižd. Mrs. A. Pažiūra, 1284 
Oak Dr., Anaheim, Cal. 92805, USA.

DAIL. RAIMUNDAS L A P Š Y S 
prancūziško stiklo vitražais papuošė 
Čikagos Jaunimo Centro kavinės lu
bas. Šioje patalpoje yra rengiamos 
jau tradicinėmis tapusios penktadie
nių vakaronės. Vitražus finansavo 
dr. P. Kisielius su žmona ir Jankūnų 
šeima, įamžinusi savo mirusio sū
naus Alekso atminimą. Vitražų ati
dengimo proga įvykusi vakaronė bu
vo skirta dail. R. Lapšiui. Dalyvius 
jis supažindino su stiklo meno isto
rija, jo raida, pagrindiniais cent
rais, rodė savo kūrinių skaidres.

“JONIŠKĖLIO APSKRITIES PAR
TIZANAI”, majoro Petro Gudelio, 
knyga jau atiduota spaustuvei. Tai 
tęsinys Lietuvos nepriklausomybės 
kovų aprašymo. Tame laikotarpyje 
šiaurės Lietuvoje su bolševikais nar
siai kovojo partizanai. Vėliau iš tų 
dalinių buvo sudarytas Joniškėlio 
batalijonas, iš kurio išaugo Lietu
vos kariuomenės devintasis pėstinin
kų pulkas. Abu knygos tomus paruo
šė P. Gudelis, gyvenąs V. Vokie
tijoje kaip pensininkas.

ALGIMANTO KUNČIAUS 65 me
ninių nuotraukų paroda Vilniuje at
skleidė plačią kultūros veikėjų vei
dų galeriją, lietuvio kaimiečio meilę 
savo žemei. Kaimiečiams ir jų ry
šiui su gimtuoju kraštu yra skirtas 
ištisas nuotraukų ciklas “Sekmadie
niai”.

SEPTINTOJOJE RESPUBLIKINĖ- 
KARIKATŪRŲ parodoje Vilniaus 
dailės salone dalyvavo 30 dailinin
kų iš Įvairių Lietuvos miestų, at
siuntusių beveik pusantro šimto dar
bų — humoristinių piešinių, drau
giškų šaržų, aštrios satyros pavyz
džių.

KAUNO CHORAS, vadovaujamas 
P. Bingelio, su Vilniaus operos solis
tais N. Ambrazaityte ir V. Kupriu 
dalyvavo 150-tosioms L. Beethoveno 
mirties metinėms skirtuose koncer
tuose Leningrade. Su simfoniniu Le
ningrado orkestru, diriguojamu vil
niečio J. Domarko, šiuose koncertuo
se skambėjo L. Beethoveno iškilmin
gos Mišios “Missa solemnis” ir J. S. 
Bacho “Kalėdinė oratorija”. P. Čai
kovskio konservatorijos salėje Mask
voje tie patys menininkai atliko L. 
Beethoveno “Missa solemnis” ir W. 
A. Mocarto “Requiem” su Maskvos 
simfoninio orkestro palyda. Dirigen
tu ir šį kartą buvo J. Domarkas.

DRAMOS VETERANĄ JUOZĄ 
STANULĮ, švenčiantį amžiaus aštuo
niasdešimtmetį, balandžio 3 d. Ka
čerginėje aplankė ir pasveikino Lie
tuvos Teatro Draugijos veteranų sky
riaus atstovai, teatrologai, aktoriai 
iš Kauno dramos teatro, Lietuvos 
kino studijos darbuotojai, pradėję 
kurti dokumentinį filmą apie Lietu
vos teatro veteranus.

FESTIVALYJE Glasgow mies- 
Skotijoje, dalyvavo smuikinin- 
prof. E. Paulauskas. Festivaly- 
įvyko smuikininkų konkursas,

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ RŪ
MUOSE dail. Jono Švažo tapybos 
darbų paroda lankytojus supažindi
no su jo naujaisiais peizažais, ku
riuose šį kartą vyravo pramoniniai 
Lietuvos vaizdai. Atidarymo išvaka
rėse surengtoje spaudos konferenci
joje su šio dailininko kūryba žurna
listus supažindino dailininkai L. Tu- 
leikis ir A. Stasiulevičius. Parodos 
sutvarkymu pasirūpino architektai 
V. Brėdikis, broliai A. ir V. Nas- 
vyčiai.

TARPTAUTINIAME SMUIKININ
KŲ 
te, 
kas 
j e
meistriškumo klasės pamokos, semi
naras smuiko klausimu ir smuikų 
paroda. Prof. E. Paulauskas skaitė 
paskaitas, vadovavo pamokoms 
meistriškumo klasėje.

V. PETKEVIČIAUS PJESE “Dai
nuojantis milžinkapis” savo reper
tuarą praturtino Panevėžio dramos 
teatras. Premjerinį spektaklį režisa
vo V. Blėdis, scenovaizdžius sukūrė 
dail. A. Niuniava, drabužių eskizus 
— dail. R. Stasiūnienė, muziką — 
kompoz. B. Kutavičius. Teatras lan
kėsi Kaune su muzikiniu Kazio Sa
jos vaidinimu “Dėvynbėdžiai”.

MENO DARBUOTOJŲ RŪMUO
SE vilniečiai susitiko su Vilniaus 
jaunimo teatro aktore Marija Dič- 
petryte, anksčiau dirbusia Klaipėdos 
dramos teatre. Ji papasakojo apie 
savo darbą teatruose, suvaidino ge
riausių vaidmenų fragmentus, talki
nama aktorių R. Didžgalvytės, K. 
Dapkaus ir V. Marcinkevičiūtės.

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

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

WESTMINSTER AVE. — RONCESVALLES, gražus-didelis pajamų 
namas; Il 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 Į NAMUS

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

AKTYVAI — virš 1T milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta E 

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 8'/į %
pensijų ir namų s-tas ....... 9%
taupomąsias s-tas.................... 7%
depozitų-čekių s-tas..................6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines .......  9’/2%
nekiln. turto......................... 9!/4%
'investacines ........  10%

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

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. • Musų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

GTCDU ABI’G 406 Roncesvalles Avė.
dBtrnANd FlIKo telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Autorite Stites service
Telefonas 531-1305 1636'Dundas St. W.

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

Sąžiningos ir patikimas patarnavimas.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.
Goodrich, Radial ir kt. Say. FRANK PETTIT

1,11 **1 .

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • RRSP — regist
ruotą pensijų planą « invalidumo pajamas 
• nuosavybių 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 j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Kanados Kvalifikuotų Buhalte
rių Instituto vadovą. Antiinflia
cinėje taryboje jis lig šiol tvar
kė Atlanto provincijų reikalus.

1976 m. Kanada susilaukė 
149.429 ateivių, t.y. apie 39.000 
mažiau nei 1975 m. Pirmą kar
tą imigracijos istorijoje ateivių 
iš Azijos skaičius beveik susily
gino su europiečiais. Iš Azijos 
Kanadon įvažiavo 44.328 imi
grantai, iš Europos — 49.908. 
Azijoje pirmauja Hong Kon
gas, davęs 10.725 ateivius, ir 
'Indija Su 6.733. Pusė visų 149.- 
429 ateivių Įsikūrė Ontario pro
vincijoje, o Kvebeke — apie 
30%. Nors Kvebekas laukia 
prancūziškai kalbančių imigran
tų, tokių teatvyko 8.579, ang
liškai kalbančių — 8.880, nemo
kančių nei anglų, nei prancūzų 
kalbos — 8.185. Prancūziškai 
kalbančiųjų grupę daugiausia 
sudarė vietnamiečiai ir liba
niečiai.

Niagaros kolegija Wellande, 
Ontario provincijoje, įvedė spe
cialų šešių dalių kursą apie al
koholio gėrimą. Jin įtraukiami 
studentai nuo 18 metų amžiaus, 
kurių didžioji dalis įsijungė tik 
dėl smalsumo. Socialinio gėri
mo pamokos vyksta į barą pana
šioje klasėje, gėrimų išlaidas 
padengia pati kolegija. Nuo ge
gužės mėnesio šiuo kursu bus 
leista pasinaudoti ir kolegijos 
tarnautojams, bet jie patys tu
rės užsimokėti už gėrimus. Šią 
žinią paskelbė Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail”. Susi
daro įspūdis, kad kaikurie Onta
rio švietėjai, nesugebantys 
moksleivių išmokyti aritmeti
kos, skaityti ir rašyti angliškai, 
laiką eikvoja su abejotinos ver
tės naujovėmis. Kolegijai ne tik 
kainuoja alkoholiniai gėrimai, 
bet ir tas išradingas instrukto
rius, mokantis studentus gerti.

Konservatorių atstovas O. Je- 
linekas federaciniame parla
mente atskleidė Montrealyje

šiuo metu vykstančią slaptą by
lą. Teisiamas yra P. Treu, buvęs 
“■Northern Electric” bendrovės 
tarnautojas. Jis kaltinamas ban
dymu parduoti komunistinei 
Kinijai Š. Amerikos oro apsau
gos dokumentus, liečiančius ry
šius su Š. Atlanto Sąjunga. Tei
singumo min. R. Basfordas pri
sipažino, kad tokia byla tikrai 
vyksta, bet atsisakė duoti ko
mentarus. Tai jau trečia tokia 
byla už uždarų durų, apgaubta 
oficialių paslapčių įstatymu, pa
starųjų 15 metų laikotarpyje. 
Ministerio R. Basfordo teigimu, 
jeigu P. Treu bus rastas kaltu, 
jo nuteisimas bus atliktas vie
šai. Liudininkais šioje byloje 
dalyvauja amerikiečių ČIA ir 
FBI pareigūnai. Atrodo, bylos 
uždarumą padiktavo Š. Ameri
kos oro apsaugos paslaptys, ku
rių nenorima atskleisti viešu
mai. Šion apsaųgon yra įsijun
gusi ir Kanados karo aviacija 
bei jos augštieji karininkai, dir
bantys bendrame štabe su ame
rikiečiais.

Toronto universiteto fizikos 
prof. dr. E. Fawcettas iš Mask
vos parsivežė savo paties ranka 
perrašytą sovietų mokslininko 
dr. M. Azbelio mokslinę studiją, 
kurią jis planuoja paskelbti Va
karų pasaulio žurnaluose. Dr. 
M. Azbelis, žydų kilmės disiden
tas, kompartijos buvo pašalin
tas iš mokslinio darbo, prarado 
teisę skelbti savo studijas sovie
tų žurnaluose. Savo mažame bu
te Maskvoje jis surengė tarptau
tinį mokslinį seminarą, kuria
me, be 30 sovietų mokslininkų, 
dalyvavo ir 10 vakariečių. Kom
partija, matyt, dėl artėjančios 
Belgrado konferencijos šį kartą 
užsieniečiams moks lininkams 
nedarė jokių trukdymų, nors se
minarui nebuvo davusi oficia
laus pripažinimo. Dėl panašaus 
seminaro 1974 m. kaikurie so
vietų mokslininkai atsidūrė ka
lėjimuose, o užsieniečiams buvo 
atsisakyta išduoti vizas.

®ž>SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos gimnastikos var
žybose Vilniuje dalyvavo 12 vyrų ir 
16 moterų komandų. Komandiniu po
žiūriu I vietą ir aukso medalį mo
terų grupėje laimėjo Rusijos rink
tinė, II vietą — Maskvos gimnas
tės, III vietą — Ukrainos atstovės. 
Lietuvos gimnastėm, surinkusiom 
154,24 taško, teko XIII vieta. Vyrų 
grupės laimėtojais tapo Rusijos at
stovai, II vietoj palikdami gudus, 
III — maskviečius. Lietuvos vyrai 
tik truputį buvo geresni už moteris 
su išsikovota XII vieta. Individualio
se moterų varžybose čempijonės var
dą laimėjo Sibirietė moksleivė M. 
Filatova, pernai dalyvavusi Montrea- 
lio olimpiadoje kaip Vl-ji sovietinės 
rinktinės narė. Vilniaus varžybose ji 
surinko 78,65 taško. Antrą vietą su 
76,5 t. užėmė maskvietė J. Muchi- 
na, III su 75,25 t. — N. šapošniko- 
va iš Rostovo prie Dono. Vyrų gru
pės aukso medalį laimėjo maskvie
tis V. Markelovas su 111,95 t., sidab
ro — voronežietis A. Tkačiovas su 
110,95 r., bronzos — V. Tichonovas 
iš Rostovo prie Dono su 110,1 t. Ge
gužės 28-29 d.d. Vilniuje įvyks Eu
ropos gimnastų varžybos.

Vilniaus moterų krepšinio “Ki
birkšties” komanda, treniruojama A. 
Gedmino, Rygoje pasibaigusiose So
vietų Sąjungos varžybose užėmė IV 
vietą, iš 36-šių rungtynių laimėju
si 25. Pernai kibirkštietės buvo V 
vietoje, čempijonių vardą jau pen
kioliktą kartą išsikovojo Rygos TTT 
komanda, II vietą — Maskvos “Di
namo”, III — Maskvos srities “Spar
takas”.

Vilnietis A. Cereška Sovietų Są
jungos savigynos imtynių jaunių var
žybose Kazanėje laimėjo I vietą sun
kaus svorio grupėje.

Pabaltijo taurės XIX vaikų, jaunu
čių ir jaunių krepšinio varžybos bu
vo surengtos Leningrade. Koman
dinių požiūriu jas jau ketvirti metai 
iš eilės laimėjo lietuviai. Pirmąsias 
vietas šį kartą išsikovojo Lietuvos 
mergaičių, berniukų ir vaikinų ko
mandos, treniruojamos V. Virbicko, 
A. Klimavičiaus, V. Garasto.

Atvirame Lietuvos savigynos im
tynių čempijonate varžėsi 198 šio 
sporto mėgėjai. Be pačių lietuvių, 
dalyvavo ir svečiai. Svorių eilės 
tvarka laimėtojais tapo: E. Uslanco- 
vas iš Tomsko, kaunietis E. Rudas, 
klaipėdiečiai V. Novikovas ir M. Rai
la, kauniečiai — A. Songaila, F. Jan
kauskas, V. Majauskas, C. Jezers- 
kas, A. Fiurstenbergas ir alytiškis S. 
Lukavičius.

GOLFO ŽINIOS
Pirmasis Toronto Lietuvių Golfo 

Klubo ankstyvo pavasario turnyras 
įvyko balandžio 30 d. Hornby To
wers aikštyne. Geros organizacijos, 
puikaus oro ir visų 54 dalyvių gied
ros nuotaikos dėka turnyras praėjo 
labai gražiai. Geriausias turnyro 
žaidėjas buvo Algis Simanavičius. Il
goką aikštyną jis įveikė 76 smūgiais. 
Nedaug blogesnis buvo Markus Igna
tavičius, užbaigęs 77 sm. Dr. R. Ba
lakauskas baigė 79 sm.

Su išlyginamaisiais smūgiais I v. 
laimėjo Petras Paukštys 65 (82), II 
— Markus Ignatavičius 65 (77) ir 
III — Vytautas Štuikys 67 (96). 
Moterys dalyvavo tik dvi: E. Kėkš- 
tienė 101 (74) ir G. Kuchalskienė 
109 (79).

Vienu smūgiu arčiausia vėliavos 
primetė Vyt. Siminkevičius (7-ta sky
lė), trečiu sm. — Pranas Pargaus- 
kas (9-ta sk.) ir dviem sm. Vyt. Pul- 
kys (18-ta sk.).

Dalis gerų golfininkų pirmajame 
turnyre dai- nedalyvavo, o daugumas 
dalyvavusių savo pasekmėmis nebu
vo labai patenkinti.

Po turnyro klubo nariai buvo pa
kviesti pas B. J. Banaičius pasidalin
ti pirmojo turnyro įspūdžiais ir pa
sivaišinti. Klubo valdyba ir visi na
riai nuoširdžiai dėkoja p. p. Danai- 
čiams už malonų priėmimą, kuris bu
vo labai naudingas klubo .narių 
bendradarbiavimui.

Sekantis didelis sezono atidarymo 
turnyras įvyks gegužės 15 d., 12.30 
v. p. p., Boltono aikštyne. Pereina
mos taurės ir kitos vertingos dova
nos bus dalinamos visose klasėse. 
Kad nereikėtų ilgai laukti, ketveriu
kės bus sudarytos iš anksto, ir kiek
vienam bus pranešta žaidimo pra
džia.

Iš 86 klubo narių dviejų minusų 
sistemoje dalyvauja 40 asmenų. Da
lis pirmąjį ratą jau sužaidė, kitus 
prašome kiek galint greičiau su
žaisti. A. K.

VYČIO ŽINIOS
Š. Amerikos lietuvių sportinėse 

žaidynėse Niujorke dalyvavo trys 
Vyčio jaunių krepšinio komandos. 
Ypatingų laimėjimų nepasiekta, ta
čiau parodyta žaidimo pažanga ir 
žaistų rungtynių pasekmės teikia 
daug vilčių būsimoms pasaulio lie
tuvių sportinėms žaidynėms Toronte.

Ričardas Duliūnas ir Vytautas Ga- 
taveckas, Vyčio jaunių A(18) krep
šinio komandos žaidėjai, buvo pa- 
kyiesti į Toronto mokyklų krepšinio 
rinktinę.

Kanados uždaros stalo teniso pir
menybės įvyks gegužės 21—23 d. d. 
Toronto “Olympium” patalpose, šios 
pirmenybės yra svarbios Vyčio stalo 
tenisininkėms Violetai ir Glorijai 
Nešukaitytėms. Ar pavyks daugkarti
nei Kanados meisterei Violetai at
gauti pernai Rupai Banerjee praras
tą meisterystę? Ką atneš šios pirme
nybės žymią pažangą padariusiai 
Glorijai? Šiais metais ji yra laimėju
si prieš geriausias Kanados žaidikes: 
R. Banerjee, I. Cordas ir S. Kaval- 
lierou. Abiem linkime geriausios 
sėkmės!

Rytinės Kanados stalo teniso pir
menybėse Glorija Nešukaitytė laimė
jo dvi pirmas vietas ir vieną antrą. 
Mergaičių 15 m. klasės baigminiame 
žaidime ji nugalėjo Hamiltono Kovo 
R. Raguckaitę ir 17 m. klasėje — 
hamiltonietę L. Kuperskytę. Moterų 
klasės baigminiame žaidime pralai
mėjo B. Plučaitei. Prieš patekdama 
į baigminį žaidimą, Glorija dar įvei-

Ateitėninkų žinios
Devintojo ateitininkų kongreso 

programa jau sudaryta. Kongresas 
įvyks Klevelande Darbo Dienos sa
vaitgalyje. šeštadienį, rugsėjo 3, 
įvyks simpoziumas tema “Gyvoji 
dvasia — kelias į krikščioniškąjį at
sinaujinimą”. Vadovauja kun. dr. 
Kęst. Trimakas. Prof. V. Vardys 
skaitys paskaitą “Katalikiškoji re
zistencija ir tautos likimas”. Kong
reso šūkis: “Liudykime Kristų, liu
dykime tautą”. Visi ruoškimės kong
rese dalyvauti.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 17 — 31 d. d. Stovyklautojų 
amžius — nuo 7 iki 18 metų. Stovyk
los vadovybė ir programa jau pra
dėta sudaryti.

Kun. prof. A. Paskųs savo paskai
toje Toronto ateitininkų šventės me
tu kalbėjo apie angažavimąsi verty
bėm. Jis dažnai minėjo psichologą 
Viktorą Frankl. Pastarasis atvyksta 
į Torontą ir kalbės Massey Hali sek
madienį, birželio 12 d., 7.30 v. v. 
Organizuoja Toronto arkivyskupijos 
“Youth Corps” direktorius kun. T. 
McKillop. Kurie norėtų bilietų 
($3.00 asmeniui), prašomi kreiptis į 
V. Kolyčių.

Skautų veikla
• šeštoji LSS tautinė stovykla 

įvyks prie Melburno, Australijoje, 
1978 m. sausio 1-14 d.d. Kviečiame 
skautus-es ir vadovus-es kuo gausiau 
dalyvauti šioje stovykloje, aplanky
ti seses ir brolius Australijoje ir su
stiprinti lietuviško jaunimo ryšius.

LSS Pirmija pakvietė v.s. Reginą 
Kučienę TS' kelionės organizavimo 
pirmininke. Brolijos ir Seserijos VS 
bei ASS pirmininkas savo atstovais 
į šį komitetą pakvietė s. Jeronimą 
Gaižutį, Zitą Deveikienę ir s. fil. 
Iloną Laučienę. Komiteto pirminin
kė per kelionių agentūrą jau užsakė 
100 vietų lėktuve kelionei į Austra
liją. Iš Čikagos išskrisime 1977 m. 
gruodžio 22 d.; lėktuvas nusileis San 
Francisco, kur galės prisijungti Los 
Angeles skautai-ės. Į Sydney nuskri- 
sime gruodžio 24 d. Tolimesni su
stojimai bus Kanberoje ir Melburne. 
Visur būsime globojami lietuvių 
skautų šeimose, apžiūrėsime įžymy
bes ir sutiksime N. Metus.

šeštoji tautinė stovykla prasidės 
1978 m. sausio 2 d. ir truks iki sau
sio 14 d. Sausio 15 d. išskrisime iš 
Melburno į Ameriką. Kelionės kai
na — $1.200, kuri gali dar pasikeis
ti; čia neįskaitomas draudimas, už
sienio paso mokesčiai ar kitos prie- 
dinės, kaip N. Metų baliaus, bei as
meniškos išlaidos. Svečių stovyklavi
mo mokestį numato sumokėti ren
gėjai.

JAV ar Kanados pilietybės neturį 
keliautojai privalo iš anksto pasirū
pinti leidimus grįžti į gyvenamą 
kraštą.

Šioje kelionėje gali dalyvauti 
skautai-ės, vadovai-ės ir svečiai. Vi
si dalyviai privalo būti registruoti 
Brolijoje, Seserijoje ar ASS ir pri
valo turėti 1977 m. LSS narių liudi
jimus.

Brolijos ir Seserijos skautai-ės ke
lionei registruojasi per savo vienetų 
vadovus, kurie persiunčia registra
ciją v.s. R. Kučienei. Tolimesnė in
formacija bus siuntinėjama tiesiai 
užsiregistravusiems skautams-ėms. 
ASS nariai ir svečiai gali registruo
tis tiesiai pas v.s. R. Kučienę, 8626 
S. Mozart St., Chicago, Hl. 60652, 
USA. Priedinė informacija, tėvų lei
dimų anketos ir 1.1, bus siuntinėja
mos kelionės komiteto pirmininkės.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

lęšiai (contact lenses).

kė pajėgią Toronto žaidikę S. Koval- 
lierou.

Komandinėse Toronto pirmenybė
se II Vyčio komanda laimėjo II v. 
Baigminiame žaidime vytiečiai pra
laimėjo Hamiltonui 6:1, 3:6 ir 3:6. 
Komandoje žaidė Jonas ir Violeta 
Nešukaičiai, padedami kanadiečio. I 
Vyčio komanda, kurioje žaidė Glo
rija Nešukaitytė ir Emilis Vaice
kauskas, laimėjo IV v. Augščiausio- 
je lygoje žaidė 8 komandos.

Prasideda baigiamieji CYO lygos 
žaidimai. Jos pirmenybėse žaidė 4 
Vyčio berniukų komendos. Trys jų 
pateko į baigminius peržaidimus. Tai 
jauniai A (18), jauniai C (14) ir jau
niai D (12). Pirmenybių eigoje jau
niai D savo grupėje laimėjo 1 v., jau
niai A — II, jauniai C — III. Jauniai 
B laimėjo V v. ir į baigminius žaidi
mus nepateko.

Telkiamas LSK Vytis archyvas. 
Turintieji Vyčio klubo dokumentus, 
bylas, knygas, spausdintus, progra
mas, žymenis, taures ir kitokį pra
ėjusių dešimtmečių turtą, prašomi 
pranešti archyvo vedėjui Algiui Bal
siui 485-1488 arba A. Supronui 259- 
8895.

ŠALFASS garbės teismas Vyčio 
jaunių A krepšinio komandos dis
kvalifikaciją panaikino ir leido žais
ti krepšinio žaidynėse Niujorke.

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

tributis, 14 kambarių; vandeniu šildo- 
w nonf B1 gatves lr Lietuvių Namų; 2 garažai; įmokėti apie

INDIAN ROAD, arti Bloor ir A §-as namas, 9 kambariai;
užbaigtas lusys,p Ąftū , privatus įvažiavimas, dvigubas 
garažas; Įmokėti lpieszo.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.

smJ' ™,OIe lr SOT”e
KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

HIGH PARK TRIBUTIS, originalius w— a g0 2 miegamuosius, 16 
metų senumo, su O (j U U. .V“a garažai, vandeniu apšil- 
domas, arti parkd^ ^Xcminio susisiekimo; įmokėti apie $20.000. 
Reikia parduoti.
HOWARD PK. — INDIAN RD., modernus atskiras namas; 25 pėdų 
salonas, 16 kambarių, vienai"-•« T A Su High Parko rajone, 
vandeniu apsildoip A P U M. įrengimai, privatus įvažiavi
mas, garažas; jmok»L. apie $25.000.
DOVERCOURT — COLLEGE, netoli Prisikėlimo parapijos, atskiras 
gražus narnas, 10 kambarių; vandeniu šildomas; 3 virtuvės, 2 prau
syklos, didelis kiemas, 2 garažai; savininkas ima viena atvira mort- 
gicių.
JANE — ANNETTE, gražus T A S Pilnai užbaigtu rūsiu, 
S^OOO^11'5 A R - .rtLiavimas, garažas; įmokėti apie

ANNETTE — RUNNYMEDE -g- A fiįmbarių, pilnai moder
nizuotas namas; tįj aRDUU> *T-Savimas, 2 garažai; įmo
kėti apie $10.000. r

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

489-1543

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb » a rjb m 
TORON TO LIE TUVIŲ A
KREDITO KOOPERATYVE —^*"*n'**n

IMA:MOKA:
8 VA % už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sask.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių

9’/2% už asm. paskolas

9Vą% už mortgičius

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

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

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

1 113 Dundas St. W., Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas Įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612

CHOLKRII
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



® SKAITYTOJAI PASISAKO
SLIDUS PALYGINIMAS

Dėl Antano Musteikio straipsnio 
“Nuo oro piratų iki banditų” (“TŽ” 
1977. IV. 14).

Nenagrinėsiu Bražinskų pabėgimo 
klausimo, nes jis yra gilus ir platus, 
o taip pat ir slidus. Kas vieniems 
gali atrodyti didvyriška ir garbinga, 
tai kitiems — paprasčiausi krimina
liniai nusikaltimai. Bražinskų pada
rytas veiksmas nesuteikia jiems did
vyrio vardo, nes šiuo žygiu nepadarė 
nei savo kraštui, nei tautai naudos, 
bet paprasčiausiai gelbėjo savo gy
vybes. Kur čia didvyriškumas? 
Mums tiek smagu, kad jie prasiver
žė pro komunistinę geležinę uždan
gą ir teigiama ar neigiama prasme 
pagarsino lietuvių vardą plačiajame 
pasaulyje. Jei nebūtų žuvusi lėktuvo 
patarnautoja, tai klausimas stovėtų 
kitoj plotmėj. Dabar jie yra nei he
rojai, nei piratai, nei banditai, bet 
paprasčiausi bėgliai, kaip ir kiti.

Kaip minėjau, man rūpi ne Bra
žinskų klausimas, bet IV skyrelyje 
įterptas prof. M. Roemerio pasisaky
mas dėl valdžios teisėtumo. A. Mus
teikis rašo: “Beje, jie patys nelieka 
savo principui ištikimi: jau nesire
mia Roemeriu, kai kalba apie komu
nistų valdžios užgrobimą Lietuvoje.” 
Kada komunistai Lietuvoje valdžią 
užgrobė? Iki šiol mes žinojome ir 
dažnas savo akimis matėme, kai rau
donosios rusų ordos žygiavo Lietu
vos keliais ir okupavo visą Lietuvą. 
A. Musteikiui, atrodo, buvo ne oku
pacija, o tik komunistų valdžios už
grobimas.

Ar A. Musteikis neranda skirtumo 
tarp 1926 m. gruodžio 17 d. pervers
mo ir 1940 m. birželio 15 d. rusų 
okupacijos? Norėdamas perversmo 
teisintojam įgnybti, pats nuslydo nuo 
teisinio pagrindo ir lygina du nely
gintinus dalykus: savo vidaus reika
lus su užsienio jėgų invazija. Jei 
Lietuvos komunistai būtų patys 
įvykdę perversmą ir užgrobę val
džią be užsienio kariuomenės pa
galbos, tai A. Musteikis drąsiai ga
lėtų apie tai rašyti ir lyginti su 
gruodžio 17 d. perversmu. Dabar 
faktai yra kitokie.

Rašydamas apie komunistų val
džios užgrobimą Lietuvoje, priartė
ja prie okupantų įtaigojimų, kad 
liaudis pati paėmė valdžią, o ne 
okupacinė rusų kariuomenė. Su to
kiais teigimais reikia būti atsarges
niems. A. Juodvalkis

NE MONOGRAFIJA
S. m. "TŽ” 12 nr. P. Lelis raši

nyje “Istorinės pastabos mano kriti
kams”, tarp kitko, parašė: “Apie A. 
Smetoną monografiją parašė pik. V. 
Šliogeris.” Plačią monografiją apie 
A. Smetoną, jo visuomeninę, kultū
rinę ir politinę veiklą parašė Alek
sandras Merkelis. Aš parašiau tik sa
vo atsiminimus apie A. Smetoną, 
remdamasis savo trejų metų tarny
ba prezidentūroje. V. Šliogeris

ykssurance C^ompany 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

Sitnan ę televisionKJ l'l I K Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, /rengiam gaisro apsaugą (smoke detector)

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

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

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

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

Balio Maskeliūno ištaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

v i m i s
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

MŪSŲ SKIRTYBĖS
Al. Gimantas yra žurnalistas, ku

ris į mus supančias gyvenimo rea
lybes tiesiog baksteli pirštu. Jis ne
sileidžia į tų problemų sprendimą, 
bet primena, kad jos egzistuoja, 
pvz. skyrybos, dvigubi standartai, 
demokratšikas nusiteikimas ir pan. 
Tai problemos, kurios turėtų kiek
vieną giliai sudominti, uždegti dis
kusijoms, sprendimams ar pan. Ta
čiau kaip akmuo į vandenį jos ir 
nuskęsta. Niekad jokios reakcijos, 
nes reagavimas ar pasisakymas savo 
nuomonės jau būtų nevienybė arba, 
kaikurių akimis žiūrint, nedemokra
tiškas veiksmas.

Aišku, mūsų tarpe yra įvairiausių 
nuomonių ir dėl važiavimo į Lietu
vą, mūsų jaunimo tautiškumo ar vi
suomeniškumo, kaikurių "straipsnių 
vienašališkumo, bet viešai mes tų 
dalykų nediskutuojam ir juo labiau 
nerašom. Mes esam labai mandagūs, 
niekad nepasakom, kad manom ki
taip. Mūsų laikraštis vengia “kontro
versinių” straipsnių ir todėl esam 
labai nuobodūs sau ir ypač jauni
mui.

Kaip matom iš A. Musteikio 
straipsnio, jeigu jaunesnės kartos at
stovas buvo kitos nuomonės apie 
Bražinskus ir nenorėjo pripažint A. 
Musteikio išvedžiojimų, kad lėktu
vas iš dalies priklausė Bražinskams, 
tai jie, pasak A. Musteikio, išsiskyrė 
nebe draugais.

Tas jaunas žmogus pareiškė ne 
tik savo, bet ir didelės dalies tau
tiečių nuomonę, ypač jaunesnės kar
tos žmonių. Todėl neišklausyti, ne
duoti pasisakyti jiems savo nuomo
nės spaudoje reiškia atstumti dide
lę dalį jaunų žmonių nuo įnašo ir 
įvairumo į mūsų spaudą bei gyve
nimą. Demokratija ir yra mokėji
mas išklausyti kitokią nuomonę, 
sudarymas sąlygų jei reikštis. Čia 
ir yra didžiausias plyšys tarp jau
nesnės ir vyresnės kartos. Ne am
žius, ne išsilavinimas, o mūsų nede
mokratiškumas ir kartojimas nukal
tų frazių, kuriomis privačiai mes 
patys netikime. B. Rūta

Windsor, Ontario
A.a. VINCO ČERŠKAUS atmini

mui Windsoro lietuviai paaukojo 
Tautos Fondui $200. Aukojo: V. Balt- 
rašiūnai, Br. E. Barisai, E. Baltulie- 
nė, J. Čepaitis, F. R. Duralia, P. Ei- 
dukai, J. O. Giedriūnai, A. Juškaus- 
kas, M. J. Kiziai, A. L. Krakauskai, 
dr. C. ir J. Kūrai, A. B. Kozuliai, 
Dana Kozulis, Dana, Alma ir R. Kra- 
niauskai, kun. D. Lengvinas, Z. E. 
Mistautai, S. ir dr. Dana Naikaus- 
kai, V. L. Pundziai, E. Pakauskienė, 
Al. I. Rudokai, Pr. Rudokas, W. M. 
Stechyshyn, Ant. M. Tautkevičiai, 
Alb. V. Tautkevičiai, G. O. Vindašiai,' 
M. šilinskas, E. S. Zatorskiai. Vi
siems aukojusiems nuoširdus ačiū.

E. Pakauskienė,
Tautos Fondo įgaliotinė

Mylimai SESERIAI
Lietuvoje mirus,

JONĄ M AZ I L I A U S KĄ su šeima 

giliai užjaučiame —

M. Adomavičienė A. C. Venckai

M. M. Galinaičiai J. O. Inčiūros

S. A. Kavaliauskai P. V. Gadaičiai

Jieva Jurkšaitienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms rengė

joms ir viešnioms už man suruoštą 
tokį gražų mergvakarį, už darbą, 
dovanas ir atsilankymą. Didelis ačiū 
vyriausiom šeimininkėm poniom — 
Ščepavičienei, Pilipavičienei ir Tar
vydienei, kurios turėjo tiek daug 
rūpesčio ir darbo. Visa tai liks man 
neužmirštamu įvykiu. Ypač malonu 
jaustis, kad esi ir būsi dalelė tos 
puikios lietuviškos moteriškos bend
ruomenės.

Nuoširdžiai visoms dėkinga —
Liucija Barkauskaitė

PADĖKA
Didi padėka p.p. Sondų šei

mai už sutikimą aerodrome ir 
vaišes mano žmonai, atvykusiai 
iš Lietuvos. Ta pačia proga nuo
širdus ačiū p.p. Birutei ir Jur
giui Strazdams už suruoštus 
pietus-vakarienę ir parodymą 
Toronto įdomybių. Ačiū! Ačiū!

< M. A. Railos
Kun. Petras Rukšys, salezie

tis, atostogavęs pas savo gimi
nes Kanadoje, gegužės 8 d. iš
skrido į Braziliją, kur Sao Pau
lo mieste dirbs lietuvių parapi
joje, perimtoje iš vienuolių jė
zuitų. Jam Toronte pas P. P. 
Remeikas buvo surengtos išleis
tuvės, kuriose dalyvavo daug 
tautiečių.

Delhi - Tillsonburg
KLB DELHI APYLINKĖJE atsto

vų rinkimai į krašto tarybą įvyks 
1977 m. gegužės 15 d. nuo 11 iki 
14 v. Sv. Kazimiero parapijos salė
je, 37 Talbot St., Delhi, Ont. Yra 
pasiūlyti šie kandidatai: 1. Augai- 
tis, Petras, 2. Beržinis, Stasys, 3. Ja- 
kubickas, Stepas, 4. Povilaitis, Bro
nius, 5. Rugienis, Gediminas. Reikia 
išrinkti 3 atstovus. Balsuojama už 
tris. Rinkimų komisija

Mount Hope, Ont.
PADĖKA

švęsdami savo 25-rių metų vedy
binės sukakties šventę, patyrėme 
daug nuoširdumo iš mūsų giminių 
ir draugų.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. Anta
nui Grigaičiui, kuris atvykęs iš Am
sterdamo, N.Y., atlaikė mūsų inten
cija šv. Mišias ir vakarienės metu 
pasakė tokią nuoširdžią kalbą; Ma
mai, kurios dėka per kun. M. Burbą 
iš Romos gavome Šv. Tėvo palaimi
nimą, Elenai Kudabienei už tokią 
įdomią poemą, sukurtą šiai progai ir 
taip profesijonaliai perduotą; Juliui 
Strodomskiui už kalbą, kuri priminė 
mums mūsų jaunystę; solistui Vaclo
vui Verikaičiui už puikiai padainuo
tas cainas; Anicetui Povilauskui už 
gražiai ir tvarkingai pravestą va
karą.

Visiems žemiau išvardintiems dė
kojame už tokias puikias ir vertin
gas dovanas, sveikinimus žodžiu bei 
raštu, ypač tiems, kurie atsilankė į 
mūsų šventę:

P.p. A. E. Augustinavičiams, S. J. 
Augustinavičiams, kun. B. Bagdonui, 
R. R. Bagdonams, P. D. Bobinams, 
K. A. Bungardoms, B. B. Dirsėms, 
V. Dumčiūtei, A. Falikauskienei, V. 
D. Jakovickams Čikagoje. R. N. Ja- 
kovickams Čikagoje, S. G. Janušams 
Niujorke, V. C. Jasinskams, C. V. 
Johnstonams, M. D. Jonikams, A. J. 
Juodgalviams, E. Kairienei, Z. M. 
Kalvaičiams, J. O. Kareckams, V. 
M. Kazlauskams. J. G. Kažemėkams, 
M. A. Kereševičiams su šeima. E. E. 
Kudaboms, J. I. Liutkams, K. B. Lu- 
košiams, P. V. Lukošiams. K. Man- 
kauskicnci, S. Matulioniui. S. Ma
žeikienei. K. Mikšiui, P. L. Muraus
kams, V. J. ir A. Narušiams, J. R. 
Piciniams, A. F. Povilauskams, J. T. 
Povilauskams, I. Raškevičienei Sud- 
buryje, A. Rickui, J. Z. Rickams, S. 
Riekutei Čikagoje, C. H. Ruliams, J. 
B. Sadauskams, G. D. Skaisčiams, B. 
J. Sriubiškiams, A. Stasevičiui, J. 
M. Stonkams, J. O. Strodomskiams, 
J. E. šimaičiams, A. A. šmigels- 
kiams, Č. Tiškevičiui, P. E. Vait- 
kams, P. M. Vaitoniams, V. E. Veri- 
kaičiams. W. B. Vytams, P. I. Zu- 
bams, H. Žymantienei Toledo, Ohio.

Dar kartą nuoširdus mūsų ačiū!
Jūsų — Alina ir Kazys Žilvyčiai 

su šeima

KLK Centras parašė raštus 
Vatikanui ir Lomžos vyskupui 
Seinų lietuvių reikalu. Juose 
prašoma atsižvelgti į Seinų lie
tuvių prašymus ir leisti lietuviš
kas pamaldas sekmadieniais Sei
nų katalikų bazilikoje. Panašius 
raštus rengia ir KLK Moterų 
Dr-jos centro valdyba. Kova už 
lietuviškas pamaldas Seinų ba
zilikoje vyksta jau 30 metų, ta
čiau lenkų dvasiškiai lietuvių 
pageidavimų nepaiso. Buvo leis
tos lietuviškos pamaldos tiktai 
mažytėje buvusioje protestantų 
šventovėje, kuri toli gražu ne
gali patenkinti lietuvių katalikų 
poreikių.

Baltijos valstybių konsulai — 
dr. J. Žmuidzinas, L Heinsoo, V. 
Tomsons ir dr. E. Upenieks ba
landžio 27 d. buvo susirinkę To
ronte posėdžio ir svarstė rūpi
mus klausimus.

Vietoj gėlių, a.a. Marijai Ma
čiulienei mirus, p.p. Valių ir 
Krašauskų artimieji surinko ir 
paaukojo $100 N. Pr. Marijos 
seselėms Toronto ir $90 šalpos 
grupei “Daina” Vokietijoje 
esantiems seneliams šelpti.

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

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

Taip pat turime 
pasirinkimą paga- 
paminklų. Kainas 
sužinoti be jokių

Gamina įvairius meniškus 
kapų paminklus. Projek
tai paruošiami skulpto
riaus iš Europos. Pamink
lai gaminami pagal Jūsų 
projektus arba pageidavi
mus, 
didelį 
mintų 
galite
įsipareigojimų. Dėl pasi
matymo kreiptis į Mr. 
King dirbtuvės patalpoje

■U k'1-.

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

Alain Stanke (Stankevičius), 
Montrealyje pagarsėjęs kaip 
žurnalistas, rašytojas, knygų 
leidėjas, radijo ir televizijos 
programų vedėjas, prancūzų 
kalba yra parašęs jau nevieną 
knygą. Pastaruoju metu jis yra 
suorganizavęs leidyklą “Edi
tions Internationales” Montrea
lyje. Šiomis dienomis “Gage 
Publishing” bendrovė išleido 
vertimą jo knygos “So Much to 
Forget — a Child’s Vision of 
Hell”. Tai autoriaus pergyveni
mai karo metu Lietuvoje ir 
Prancūzijoje. Knyga parašyta 
labai gyvu, patraukliu stiliumi. 
Ji gaunama: “Gage Publishing”, 
164 Commander Blvd., Agin
court, Ont. MIS 3C7. Kaina 
$7.95.

Trejos lietuviškos vestuvės 
įvyko gegužės 7 d. Susituokė: 
Arvydas Smailys su Vida Bube- 
lyte, Darius Vaičiūnas su Vita 
Balčiūnaite, Jonas Žiūraitis, jn., 
su Ramute Birgelyte. Pirmosios 
poros vestuvinis pokylis įvyko 
L. Namuose, antrosios — Ana
pilyje, trečiosios — Prisikėlimo 
salėje. Visos salės buvo pilnos 
tautiečių, kurie gėrėjosi naujo
mis lietuviškomis poromis ir 
linkėjo laimingo gyvenimo. J. 
Žiūraičio — R. Birgelytės ves- 
vėse dalyvavo labai daug jauni
mo, ypač ateitininkų, nes nuo
taka yra ateitininkų veikėja ir 
Maironio mokyklos mokytoja.

Angelė ir Alfonsas Šmigels- 
kiai savo anūkės Ramonos Mu
rauskaitės Maironio mokyklos 
baigimo proga su gražiais linkė
jimais mokyklai paaukojo $100. 
Mokyklos vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja.

Buvusiam žymiam krepšinio 
žaidėjui Leonui Baltrūnui bir
želio 7, antradienį, L. Namuose 
rengiamas priėmimas. Svečias 
iš Australijos papasakos savo 
įspūdžius. Jis žaidė neprikl. Lie
tuvos krepšinio rinktinėje, buvo 
Čiurlionio ansamblio nariu. 
Sportininkai ir sportu besido
mintieji tautiečiai kviečiami da
lyvauti.
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Leek, 26 metų amžiaus, sėkmin
gai debiutavo Ontario “Global” 
televizijos tinklo programoje 
“Science International” kaip 
komentatorė, atskleidžianti su 
italu J. Campanella paskuti
niuosius technikos laimėjimus. 
Ši programa transliuojama 7.30 
v.v. ketvirtadieniais ir sekma
dieniais “Global” televizijos sto
čių kanalais. Didesnio pripaži
nimo T. Leek buvo susilaukusi 
kaip modeliuotoja, bet dabar 
jau yra pasitraukusi iš modelia
vimo ir nori tapti aktore. Jai 
teko vaidinti dviejuose Kanados 
Filmų Vadybos filmuose — “A 
Star is Lost” ir “Why Rock the 
Boat?” Praėjusį rudenį vaidino 
tolimųjų erdvių būtybę su akto
riais R. Vaughan ir Ch. Lee fan
tastiniame moksliniame filme 
“Allien Encounter”. Recenzen
tai yra pažėrę priekaištų jos vai
dybai, kurią ji tikisi pagerinti 
dramos studijomis. Jos tėvai 
Kanadon atvyko po II D. karo 
su baltiečių pabėgėlių banga.

Nusiskundimai lėtu pašto pa
tarnavimu, ypač laikraščiams, 
nesiliauja. Skaitytojai iš įvairių 
vietovių praneša, kad juos “TŽ” 
pasiekia tik už 2-3 savaičių, o 
kaikurie jų visai negauna. “TŽ” 
administracija jau daug kartų 
kreipėsi į augštuosius pašto 
pareigūnus tuo reikalu, bet rei
kalai kol kas negerėja. Yra pa
rašyti skundai pašto ministeriui
J. J. Blais ir min. A. C. Abbot 
(Mississaugos apylinkės atsto
vas parlamente ir vartotojų rei
kalų ministeris). Tuo tarpu ne
girdėti jokios reakcijos. Žemes
nieji pareigūnai aiškina, kad 
techniškos kliūtys naujai įreng
tame Toronto pašte stabdo dar
bo spartą. Esą reikalai pagerės 
po poros mėnesių.

Iš okupuotos Lietuvos Kana
doje lankosi bei studijuoja: dr. 
Arimantas Dumčius, medikas; 
Bronius Riauba, matematikas; 
Audvydas Staškevičius, inžinie
rius, popieriaus gamybos kated
ros vedėjas un-te: Vytautas Ba- 
reikis, fizikas.

Vyriausio Kanados Skautu 
Sąjungos skautininko generolo 
Įeit. W. K. Carr š.m. kovo 8 d. 
raštu v.s. VI. Morkūnas už skau
tišką veiklą apdovanotas meda
liu už nuopelnus. Balandžio 19 
d. Toronte, dalyvaujant Kana
dos Skautų Sąjungos pirm. R.
K. Groome ir per 500 svečių, 
skautininkų ir skautų, apdova
notiems skautininkams (jų bu
vo 20) Sąjungos pirmininkas 
kiekvienam įteikė ordiną, pa
linkėdamas geros sėkmės skau
tiškame darbe.

HETHERINGTON visus kelionių reikalus 
betkurią šąli sutvarkys

Marius Rusinas <9,'-r• — Tel. 531-4674 |5.30 v.v.)
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO Į

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

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

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

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

OKULISTAS
L. LIINSKY, 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

Solidarumo įnašus ($5 nuo as
mens) L. Bendruomenei šiuo 
metu renka KLB Toronto apy
linkės valdyba, šiam vajui va
dovauja adv. H. Steponaitis. Lė
šos labai reikalingos planuoja
mam “Vilniaus” paviljonui, 
švietimui ir kitiems reikalams. 
Įnašus galima įmokėti “Para
moje” į sąskaitos nr. 443 arba 
Prisikėlimo banke i sąskaitos 
nr. 1321.

Zuzana ir Juozas Stravinskai 
gegužės 6 d. atšventė savo ve
dybinę 25 metų sukaktį. Kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, atna
šavo jų intencija padėkos Mi
šias. Vaišės įvyko Prisikėlimo 
par. Parodų salėje. Pranešėjo 
pareigas atliko ir vaikų vardu 
sveikino sūnus Edis. Pabrolių 
vardu sveikino K. Čepaitis, pa
mergių — B. Vytienė, jaunimo 
— L. Vaitiekūnaitė, visų susi
rinkusių — J. R. Simanavičius.

S YPSENOS
Kiek trūksta

Kai milijonierius Rockefelle- 
ris buvo paklaustas, kiek pini
gų daro žmogų laimingą, jis at
sakė:

Tik truputį daugiau, negu jis 
turi.

Nenumatyta pasekmė
— Iš visko matyti, kad kal

tinamasis sulaužė kėdę, trenk
damas ją į žmonos galvą. Kuo 
gali pateisinti save?

— Pone teisėjau, tai buvo ne
numatytas įvykis. Aš visai netu
rėjau tikslo sulaužyti kėdę.

Taip, bet...
— Ar tamsta vakar teatre bu

vai su savo žmona?
— Taip, tik prašyčiau jai to 

nesakyti . . .
Laisvė

— Mano žmona visuomet da
ro, ka nori.

— 0 tu?
— Aš irgi darau, ko ji nori.

Laiko klausimas
— Ar manote, kad ilgos su

žieduotuvės yra geras dalykas?
— Aišku. Juo ilgiau vyras su

sižiedavęs, juo trumpiau jis yra 
vedęs. Parinko Pr. AIš.

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

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ . _ . . * Namų — Gyvybės
į & A U ★ Automobiliu
< ★ Komerciniai

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



KETVIRTASIS rrrynia i ic 
teatru FESTIVALIS TnBnNTF

Dalyvauja penki Š. Amerikos lietuvių teatrai su lietuvių autorių veikalais FIM ■ ILs
(dramomis ir komedijomis), kuriuos vaidins Toronto lietuvių salėse
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos šiokiadie

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

— Motinos Dienos novenos Mišios
— kasdien 8 v.r., sekmadieniais ir 
šeštadieniais — 9 v.r.

— Berniukų choras jau pradeda 
vasaros atostogas. Dėkojam sol. V. 
Verikaičiui už vadovavimą, o ber
niukams už dalyvavimą.

— Šį sekmadienį daroma “Share- 
Life” rinkliava neturtingiems kraš
tams šelpti.

— Anketą, išsiuntinėtą ryšium su 
par. 25 metų sukaktimi, kviečiame 
užpildyti ir greitai sugrąžinti.

— Gegužės 5 d. palaidota Marija 
Mičiulienė, 89 m. Paliko dukras Al
doną Valienę ir Gražiną Krašauskie- 
nę su šeimomis. Gegužės 6 d. palai
dota Birutė Kareckienė, 50 m., pa
liko sūnų Arūną ir dukrą Dalią. Mi
rusiųjų artimiesiems gili užuojauta. 
Taip pat giliai užjaučiame Joną Ma
ziliauską, kurio sesuo Elena Ast
rauskienė mirė Lietuvoje, ir Mary
tę Kalinauskienę, kurios motina 
Emilija Baranauskienė mirė Lietu
voje.

— Dėkojame Antanui ir Kuni
gundai Dobilams už S100 auką reli
ginei lietuvių šalpai.

— Pensininkų pobūviai — trečia- 
diniais, 4 v.p.p., naujoje būstinėje, 
32 Rusholm Park Cres. Įėjimas iš 
kiemo pusės. Valdyba kviečia visus 
pensininkus dalyvauti.

— Sveikiname Ramutę Birgclytę 
ir Joną Žiūraitį, Vidą Bubelytę ir 
Arvydą Smaili, kurie praeitą šeš
tadienį mūsų šventovėje susituokė.

— Sveikiname Juozą ir Zuzaną 
Stravinskus, atšventusius 25 m. ve
dybinę sukaktį.

— Genės Kongelienės meno paro
da įvyks Prisikėlimo Parodų salė
je gegužės 28-29 d.d.

— Naujas Testamentas, kišeninio 
dydžio, kuris tinka nuvežti kaip do
vaną užsienin, gaunamas mūsų kle
bonijoje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už An
taną Balnį, užpr. E. G. Kuchalskiai; 
8.30 už Petrą ir Joaną Naujokus, už
pr. B. F. Roževičiai, 9 v, motinos 
novena, 9.30 už Romeikų šeimos mi
rusius, užpr. M. Z. Romeikos; sek
madienį 8 v. už Vytautą, Mariją ir 
Adomą Kiaupas, užpr. Alg. Kiaupa, 
9 v. motinos novena, 10 v. už Petrą 
Ledą, užpr. R, Ledas, 11.30 už para
piją, 7 v.v.' už Joną Valatką ir Ma
riją štuikienę, užpr. S. A. Štuikiai.

ESU MOKYTOJA, gyvenu Toronte ir 
noriu susirasti lietuvaitę 25-35 metų 
amžiaus, kuri sutiktų kartu išsinuo
moti dviejų miegamųjų butą ar apar
tamentą. Skambinti tel. 533-5977.
REIKALINGA VALYTOJA vieną 
kartą į savaitę nuo 9 v.r. iki 3 v. 
p.p., Don Mills rajone. Name vasarą 
veikia centrinis vėsinimas. Prašome 
skambinti 445-9598 vakare.

Anapilio žinios
— Lietuvos Kankinių šventovės 

statyba vyksta pilnu tempu. Praėju
sią savaitę išlietos parapijos salės lu
bos. Šią savaitę vyksta mūrijimo dar
bai pačios šventovės. Statybos fon
dui aukojo $2.000: N.N.; $200: A. 
Banylis prisiminimui mirusios žmo
nos a.a. Leonoros; po $100: J. R. 
Jurkuvėnai, A. L: Krakauskai, S. A. 
Grigaliūnai, S. M. Kniukštos, A. A. 
Radzevičiai ir praėjusį šeštadienį su
situokę Darius ir Vita Vaičiūnai. Vi
siems geradariams nuoširdi padėka.

— Kapinių lankymas gegužės 29, 
sekmadienį-Sekminėse, 3 v.p.p. Ka
dangi tuojau po pamaldų bus šven
tinamas naujosios šventovės kerti
nis akmuo, pageidaujama, kad nau
ji paminklai būtų pašventinti dar 
prieš pamaldas. Pamaldose dalyvaus 
Toronto vysk. Tomas Fultonas.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse Ana
pilyje palaidoti: a.a. Marija Mičiu
lienė, a.a. Birutė Kareckienė ir a.a. 
Vilius Buntinas. Visų mirusiųjų arti
miesiems nuoširdi užuojauta. Be to, 
keturi asmenys buvo perkelti iš ki
tų vietovių į lietuviškąsias.

— Ilgojo savaitgalio proga gegu
žės 22, sekmadienį, 4 v.p.p., įvyks 
pamaldos Gerojo Ganytojo koplyčio
je Wasagos-Staynerio lietuviams.

— Ateinantį šeštadienį, 2.30 v. p. 
p., jungtuvės Andrew G. McIntosh ir 
Irenos Stanionytės.

— Pamaldos sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Teodorą Kybartienė, 11 v. už 
a.a. Juozą Visockį ir Dėdinų šeimos 
mirusius.

Lietuvių Namų žinios
— Motinos Dienos popietėje daly

vavo apie 400 svečių. Jų knygoje 
pasirašė: Br. Imbrasienė iš Vilniaus, 
Br. Dekeris ir M. Railienė iš Kauno, 
P. V. Stančius ir Ig. Slabašinskas iš 
Čikagos, A. Dambriūnas iš Niujor
ko, E. Avižius iš Long Branch, N. 
J., Aldona Klimas iš Vankuverio, M. 
Žilinskienė,' O. Milienė ir Vyt. Žilins
kas iš Montrealio, M. Kozidy šeima 
iš Sarnijos, J. ir K. Blekaičiai iš 
Dundas, Ont., P. H. Spilchak iš Cam
bridge, Ont., V. I. ir D. Lisauskai, 
Mulioliai iš Hamiltono, latviai Bri
gita, Peter, Olga ir Klaudeta OIo iš 
Toronto.

— Gegužės 8 d. Karalienės Mor
tos svetainės įvyko LN vajaus ir 
kultūros komiteto talkininkų pobū
vis. Buvo padėkota talkininkam už 
jų pagalbą praeityje ir pakviesta 
talkininkauti ateityje. LN vajaus 
talkininkų posėdis įvyks gegužės 10, 
antradienį, 7.30 v.v. LN posėdžių 
kambaryje.

— Vyt. Genčiaus vadovaujami 
šachmatininkai kas sekmadienį, 1 v. 
p.p., renkasi Vytauto Didžiojo me
nės balkone. Lietuviai, norintieji 
žaidimuose dalyvauti, mielai kvie
čiami.

— Jau pagaminti Velykų stalo nuo
traukų pavyzdžiai. Juos pamatyti ir 
užsisakyti galima LN raštinėje.

— Inž. J. Dragašius LN bibliotekai 
padovanojo 7 geras knygas. Ačiū.

RINKIMAI Į KLB KRAŠTO 
TARYBĄ — gegužės 15, sek
madienį. Iš Toronto - Oakvillės 
apylinkės yra pasiūlyta 25 kan
didatai, o išrinkti reikia 18. To
dėl kiekvienas rinkikas gali bal
suoti nedaugiau kaip už 18 kan
didatų. Balsuoti gali lietuviai 
nuo 18 m. amžiaus.

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 Iš
ganytojo parapija — 9 v.—11 v.

Visi tautiečiai raginami akty
viai dalyvauti Kanados lietuvių 
atstovybės rinkimuose.

Kandidatus j X KLB krašto 
tarybą, be anksčiau skelbtų apy
linkių, vyriausios rinkimų komi
sijos nutarta patvirtinti ir akla
macijos būdu laikyti išrinktais 
dar šių apylinkių: Kalgario, 
Vankuverio, Edmontono (Gailei 
Karosaitei - Jameison savo kan
didatūrą atšaukus, likusi vieną 
kandidatą nutarta laikyti išrink
tu aklamacijos būdu). Į Kan. 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ta
rybą, be anksčiau skelbtų Mont
realio, Sudburio ir Winnipego 
apylinkių, nutarta aklamacijos 
būdu laikyti išrinktais kandida
tus: Toronto - Oakvillės, St. Ca
tharines, Delhi ir Kalgario. Ha
miltono apylinkėje bus rinki
mai, nes yra 6 kandidatai, o rei
kia išrinkti 4.

Vyr. KLB rinkimų komisija
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas — gegužės 15, sekma
dienį, 6 v.v., Prisikėlimo par. 
ateitininkų kambaryje (buv. 
muzikos studijoje). Paskaitą 
skaitys jaunosios kartos atsto
vas dr. Arūnas Šlekys tema 
“Skaitytuvų (kompiuterių) įta
ka šiandieniniame gyvenime”. 
Bus renkami atstovai į ateitinin
kų kongresą. Po susirinkimo — 
vaišės. Visi ateitinnikai ir kiti 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Kanados valstybės sekreto
rius John Roberts sudarė komi
siją prižiūrėti eksportuojamus 
kulturinius lobius. Į vienuolikos 
asmenų komisiją paskirtas ir 
prof. Romas Vaštokas. Komisi
jos pirmininkas — C. Christo
pher Bashford.

— LN vyrų gegužinės rengėjai 
praneša, kad gegužinėje iškylautojų 
lauks jautienos kepsniai, dešrelės, 
šašlikai, kotletai ir panašios gėry
bės. Kviečia visus lietuvius tą sek
madienį, birželio 5, paskirti lietu
vių gegužinei Claireville Parke.

— Miesto tarybos narys Tony 
O’Donohue, lietuvių draugas, pra
neša, kad gegužės 24, antradienį, 8 
v. v., Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks rinkimų laimėjimo vakaras- 
šokiai. ir kviečia visus dalyvauti.

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

LAS Toronto skyriaus meti
nis narių susirinkimas — gegu
žės 14, šeštadienį, 2 v.p.p., Lie
tuvių Namuose. Visi nariai pra
šomi būtinai dalyvauti.

Sekretorius
Dail. A. Galdiko kūrybos pa

rodą rengia Anapilio Moterų 
Būrelis mažojoje Anapilio salė
je š.m. gegužės 28, šeštadienį, 
nuo 3 iki 5 v.p.p. ir gegužės 29, 
sekmadienį (kapinių lankymo 
dieną) nuo 10.30 v.r. iki 5 v. p. 
p. Paveikslų kainos nuo $100 
iki $400. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

Vasario 16 gimnazijoj moky
mosi reikalu dar vis prašo infor
macijų ne tik mokiniai, bet ir 
tėvai net iš tolimų vietovių. Va
sario 16 gimnazijoj mokslas 
prasideda rugpjūčio 22 d. Pra
šymus priimti į gimnaziją reikia 
paduoti iki birželio pabaigos, 
bet išeito mokslo pažymėjimus 
galima pasiųsti ir vėliau (iki 
rugpjūčio 15 d.). Ant vokų ra
šyti šį adresą: Herrn V. Natke
vičius, Privates Litauisches 
Gymnasium, Schloss Rennhof, 
684 Huettenfeld-Lampertheim, 
W. Germany. Prieš vykstant ten 
mokytis, reikia išsiimti užsienio 
pasą. Mokiniai ten gyvena bend
rabutyje po 2-3 kambaryje. Va
sario 16 gimnazijoj išeitas kur
sas užskaitomas šio kontinento 
gimnazijose. Už mokslą, maistą 
ir bendrabutį reikia mokėti $80 
į mėnesį, o kelionę lėktuvu 
mokiniams iš Kanados apmoka 
Vasario 16 gimnazijai remti ko
misija. Jos adresas: L. Tamo
šauskas, 236 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ont. M6J 3E1. Tel. 
(416) 531-4469. Tuo adresu ga
lima gauti ir daugiau informa
cijų. Vasario 16 gimnazijai

remti komisija
Gen. Lietuvos konsulas ir Po

nia Žmuidzinienė balandžio 28 
d. dalyvavo Ontario premjero ir 
Ponios W. G. Davis suruoštame 
priėmime Toronto konsulų kor
pusui pagerbti.

Vaikų drabužių firma “Spor- 
tif” išparduoda urmo kainomis 
vaikų drabužius — pavyzdžius 
ir importuotas prancūziškas bei 
itališkas medžiagas gegužės 13 
ir 14, penktadienį ir šeštadienį, 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p., 410 Da
venport Rd.,’ Toronte, Tel. 924- 
6450. (Sklb.)

Telefonu iš Čikagos
“Dainavos” ansamblio spek

takliai gegužės 7-8 d.d., kuriuo
se buvo pastatytas naujas sce
nos veikalas “Kūlgrinda”, pra

dėjo labai sėkmingai. Spektak
liuose dalyvavo apie 2500 asme
nų. Libreto autorė — N. Janku- 
tė-Užubalienė, muzikos — kom- 
poz. A. Jurgutis. Sis veikalas — 
tai labai spalvinga pasaka, la
bai artima lietuvio širdžiai, 
įspūdingesnė už operą, nors pa
starosios lygio ir nepasiekia. 
“Kūlgrindą” jau pakvietė Kle- 
velandas. Galbūt galėtų pasi
kviesti ir Torontas. — JAV Lie
tuvių Fondo suvažiavime daly
vavo 125 atstovai, turį 3300 bal
sų. Šiuo metu Fonde yra per 
vieną milijoną 400.000 dol. ka
pitalo. — Teatrų festivalyje To
ronte iš Čikagos dalyvaus du 
vaidybos vienetai. Kaip spaudos 
korespondentas dalyvaus VI. 
Būtėnas.

Išrinkta nauja Kanados Bal- 
tiečių Federacijos valdyba bend
rame posėdyje, kuris įvyko Pri
sikėlimo patalpose š.m. gegužės 
4 d. Pagal rotacinę tvarką dve
jų metų laikotarpiui išrinkti: 
pirm. Las Leivat, estas, vicepir
mininkais — dr. L. Lukss, lat
vis, J. R. Simanavičius (buvo 
pirmininku pastaruosius dvejus 
metus), ižd. p-lė Leimanis, lat
vė. Estams taipgi teko vicepir
mininko ir sekretoriaus parei
gos. Nariu iš lietuvių pusės dar 
įeina S. Masionis. Į revizijos ko
misiją iš lietuvių įėjo O. Gailiū- 
naitė.

Tautinių grupių mokykloms 
Ontario vyriausybė pažadėjo 
nuo š.m. rugsėjo mėn. duoti pa
šalpas mokytojų algoms mokė
ti. Mokyti galės ir necenzuoti 
mokytojai vieno kvalifikuoto 
mokytojo (Ontario provincijoje) 
atsakomybe. Tokių mokinių To
ronte yra 18.000. Plačiau apie 
tai žiūr. 5 psl.

Staynerio — Wasagos apylin
kių lietuviai “T. Žiburiams” pa
remti atsiuntė $31 aukų. Dėko
jame už paramą.

Aukojo spaudai. Montrealio 
lietuvių kredito unija, atsižvelg
dama į “TŽ” paslaugas informa
cijos srity, paskyrė “TŽ” $100. 
Toronto kredito kooperatyvas 
“Parama”, kuris taip pat nau
dojasi “TŽ” paslaugomis, pasky
rė $100. Už paramą laikraščio 
leidėjai reiškia nuoširdžią pa
dėką.
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.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Prieš metus mirusiai lietuvių 

veikėjai mokytojai Marytei Arlaus
kaitei jos giminių J. J. Benių šeimos 
buvo surengtos mirties metinės šv. 
Kazimiero šventovėje. Mišias atna
šavo kun. J. Kubilius, S J, į kurias 
atsilankė daug artimųjų bei parapi
jiečių. Svetainėje buvo paruošti pus
ryčiai.

— Mirė a.a. Filomena Navickienė; 
palaidota Hartford, Conn.

— Pakrikštytas Erikas - Eduardas, 
Joanos ir Alfonso Ambrasų pirmagi
mis sūnus.

— Šią vasarą ištekančiai Lindai 
Mališauskaitei buvo surengtas jau
kus mergvakaris.

— Mirė inž. Ladas Giriūnas, 78 m. 
amžiaus, balandžio 27 d. Palaidotas 
iš Šv. Kazimiero šventovės Cote de 
Neiges kapinėse. Mišias atnašavo 
kun. dr. F. Jucevičius, prisiminęs ve
lionį kaip šviesų, taikų, kito nuomo
nę gerbiantį asmenį. Mišių metu sa
vanoriai kūrėjai su vėliava ėjo gar
bės sargybą. Velionis buvo nepri
klausomos Lietuvos savanoris-kūrė- 
jas, karininkas. Mūsų parapijoje bu
vo jos komiteto nariu, šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo liūdinti žmona 
dr. Vitalija (Kudirkaitė), sūnūs — 
inž. Ladas, stud. Linas, pusbroliai 
Valaičiai iš Niujorko ir Londono, 
Ont., artimi velionies draugai inž. 
Mikaila iš Detroito, Antanas Matu
lionis iš Plattburgo ir daug montrea- 
liečių. Lietuvoje liko sesuo ir brolis. 
Montrealio lietuviai neteko tauraus 
ir garbingo lietuvio. Užuojauta ve
lionies šeimai. S. Sk.

Sibirinių trėmimų sukakties minė
jimas — birželio 14, antradienį, 6.45 
v.v. Jis bus pradėtas vainiko padė
jimu Dominion Square. Po to bus 
religinis koncertas katalikų kated
roje (1085 Cathedral ir Dorchester 
g. sankryžoje). Šiais metais minėji
mą rengia latviai, talkinami lietuvių 
ir estų. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti.

Lietuvių delegacija (Ir. Lukoševi
čienė, R. Bulota ir J. Bernotas) 1977. 
III. 25 lankėsi Kvebeko provincijos 
imigracijos ministerijoje, kur buvo 
priimti augštų ministerijos pareigū
nų ir paties ministero J. Couture. 
Pusantros valandos trukusiame pasi
kalbėjime buvo išdėstytas lietuvių 
nusistatymas dėl savo kultūros išlai
kymo, įsijungimo į vietinį gyvenimą 
ir vyriausybės pagalbos. Patirta, kad 
finansinė pagalba visuomeninei ir 
kultūrinei veiklai yra galima. Taipgi 
sužinota, kad prie imigracijos minis
terijos kviestiniu būdu sudarytas pa
tariamasis komitetas, kurin įeina 15 
asmenų — 6 prancūzai ir 9 etninių 
grupių atstovai. Nėra nė vieno bal- 
tiečio. Pokalbis buvo mandagiai nuo
širdus, bet be angažavimosi iš vie
nos ir kitos pusės.

Šaulių biblioteka, skirta plačiajai 
visuomenei, turi jau per 1000 įvairių 
knygų. Pastaruoju metu gauta iš K. 
Andruškevičiaus 25 knygos, V. Ker- 
belio 10, Br. Bagdžiūno 45, R. Sima- 
niūkščio 10, J. Šiaučiulio 50, J. L. 
Norvaišos-Girinio 490. Iš pastarojo 
taip pat gauta 200 egz. didesnio for
mato Lietuvos vyčio, tinkančio įrė
minti. Biblioteka įrengta AV par. 
patalpose ir būna atidaryta sekma
dieniais nuo 10 v.r. iki 12.30 p.p. Jos 
vedėjas — R. Simaniūkštis. Šaulių 
kuopos valdyba prašo tautiečius, tu
rinčius tinkamų knygų, paaukoti šiai 
bibliotekai. J. Šiaučiulis

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
«•' C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................... .6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ..................... ........... 11.0%

Taupomąsias s-tas................... .8.0% Nekiln. turto ................. ........10.25%
Pensijų planas .......................... .8.5% Čekių kredito ................. ........... 12.0%
Term. ind. 1 m.......................
Term. ind. 2 m.......................
Term. ind. 3 m.......................

...9.5%

...9.5%
...9.5%

Investacines nuo .......... ...........10.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos suma.

iki $10.000

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.

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

KLB Montrealio apylinkės valdyba 
balandžio 25 posėdyje aptarė Moti
nos Dienos, sibirinių trėmimų minė
jimus, pakvietė Silviją Piečaitienę 
valdybon rūpintis švietimo reikalais. 
Nutarta paaukoti $100 Skautų Lie
tuvybės Fondui ir suaktyvinti soli
darumo įnašų rinkimą (po $5 nuo 
dirbančio asmens). Solidarumo įna
šai sudaro pagrindines apyl. valdy
bos pajamas, kurių dalis tenka lie
tuvybės išlaikymo reikalams. Kon
statuota, kad pagyvėjo Tautos Fondo 
ir Kanados Lietuvių Fondo veikla. 
Rūpinamasi “Baltijos” stovyklavie
tės žemės pervedimu KLB Montrea
lio apylinkės nuosavybėn. Tam rei
kalui veikia atskiras fondas, laukiąs 
visuomenės paramos.

I naują KLB krašto tarybą kandi
datuoja: dr. P. Lukoševičius, R. Ot
to, Pr. Rudinskas, A. Kličius, J. 
šiaučiulis, J. Piečaitis, V. Piečaitis, 
R. Bulota, Br. Staškevičius, R. Va
linskienė. Kandidatai jaunimo tary
bom A. Jonclytė, R. Lukoševičiūtė, 
A. Ptašinskas, Mališka.

Ryšium su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 60 metų sukakti
mi 1978 m. planuojama Montrealio 
miesto meno muzėjui įteikti vertin
gą lietuviškų motyvų kilimą pagal 
dail. A. Tamošaičio projektą. Taip 
pat manoma išleisti prancūzų kalba 
platesnio pobūdžio informacinę bro
šiūrą apie Lietuvą ir lietuvius. Inf.

Papildomai apie “Grandinėlę”. KL 
Katalikių Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus sidabrinė sukaktis buvo 
paminėta balandžio 23-24 d. d. Tai 
buvo meninio ir dvasinio pasistip
rinimo šventė, Įjungusi į kaikuriuos 
renginius visą aktyvią Montrealio 
lietuvių visuomenę.

Šios iškilmingos sukakties progra
ma prasidėjo “Grandinėlės” koncer
tu Plateau salėje. “Grandinėlės” 
meninis lygis ir originalus progra
mos parinkimas bei atlikimas suža
vėjo visus susirinkusius. Didelė pa
dėka katalikių moterų dr-jai, kuri 
nuolat ryžtasi ir atranda būdų įvyk
dyti neeilinius renginius, praturtin
dama Montrealio kultūrinį gyveni
mą. Daug organizacijų galvojo apie 
“Grandinėlę”, daug kas planavo, o 
katalikės moterys nepabijojo rizikos, 
ir joms pasisekė. “Grandinėlės” nuo
trauką ir trumpą aprašymą įdėjo ir 
‘“The Gazette”.

Sekmadienį Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos. Po jų Aušros Vartų salėje 
įvyko iškilmingas paminėjimas ir 
pietūs. Pirm. Danutė Staškevičienė 
pradėjo minėjimą, pristatydama pir
mąją valdybą, viešnias ir garbės sve
čius. šią minėjimo dalį pravedė pir
mosios valdybos pirm. Elena Navikė- 
nienė. Išsamiu ii' šiai progai pritai
kytu žodžiu sveikino centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė ir “Moters” 
žurnalo red. N. Kulpavičienė. Svei
kino vėliavos krikšto tėvas P. Ru
dinskas, seselė Paulė, KLB Mont
realio apylinkės pirm. Algis Kličius 
ir kiti. Visi išreiškė džiaugsmą ir 
padėką už draugijos veiklą ir visi 
teisingai pabrėžė, kad be jų šakotos 
veiklos Montrealio gyvenimas būtų 
daug tuštesnjs. Su pasididžiavimu ga
lima pasakyti, kad Katalikių Moterų 
Dr-ja mokėjo dirbti visur, kur jos tik 
galėjo įprasminti Meilės ir Tiesos 
idealus. Todėl ir jų sidabrinė su
kaktis buvo beveik visų montrea- 
liečių šventė. Didelė padėka dabar
tinei valdybai, ypač jos pirmininkei 
Danutei Staškevičienei, už jų ryžtą, 
energiją ir darbštumą. Dalyvė

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

PARDUODAMAS labai gražioje vie
toje vasarnamis su vienu hektaru 
ir 20 pėdų žemės netoli North Bay 
ant Trout ežero kranto. Vasarnamis 
visai prie ežero, o sklype auga ber
žai. Rašyti: J. Vanstone, 234 Sydney 
St. S., Kitchener, Ont., N2G 3V7.


