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KELIAUJANTIS JAUNIMAS
Kiekvieną vasarą dabar žmonės gausiai keliauja tiek 

po savąjį kraštą, tiek po kitas šalis ar žemynus. Erdvių 
eroje tai lengvas ir daugumai prieinamas dalykas. Dėlto, 
ypač vasaros metu, atsiranda masės keliautojų, kurių tar
pe netrūksta ir jaunimo. Pastarająm keliavimas yra sun
kesnis finansiniu požiūriu, nes jis dar neuždirba, o jeigu ir 
uždirba, tai dar nepakankamai. Jo biudžetas dar neleidžia 
keliauti į tolimus kraštus. O keliauti jis nori — svetimi 
kraštai viliote vilioja savo nežinomybe. Mokykloje girdė
tos ar knygose skaitytos vietovės traukia jį pamatyti, ža
dina jo smalsulną. Bet tai sveikas smalsumas, tai noras 
daugiau ir giliau pažinti pasaulį — žmones, kraštus, kul
tūras, santvarkas, religijas. Keliavimas, jei planingai tvar
komas, yra mokyklos tęsinys. Keliaudamas žmogus, jei tik 
moka naudotis įvairiomis galimybėmis, išmoksta labai 
daug, praplečia savo horizontą, praturtina savo žiniją ir 
pamato ne knyginį, o tikrovinį pasaulį. Dėlto jaunimui 
reikėtų sudaryti galimybes pakeliauti ilgesnį laiką, pabu
voti kuriame nors krašte, išmokti kalbą ir tuo būdu 
pasiruošti ateities darbui bei gyvenimui. Erdvių eros 
žmogaus žvilgsnis turi būti platus, kaip ir pati visata.

IIETUVIŠKASIS jaunimas keliavimo srityje yra ypač 
judrus. Tie, kurių lėšos leidžia, keliauja toli ir gana 

J dažnai. Deja, tokių nėra dauguma. Vidutinio lygio 
šeimos negali skirti kelionėms daug lėšų, nes pirmoje eilė

je reikia padengti mokslo išlaidas. Pačių jaunuolių uždar
biai daugiausia tėra vasariniai (kaikurie uždarbiauja ke
liaudami). Dėlto kelionėms lėšų perdaug nelieka. O ke
liauti reikia ne vien dėl smalsumo, bet ir dėl visuomeninių 
reikalų. Pvz. šią vasarą bus Pasaulio Lietuvių Dienos 
Toronte. Į jas reikia važiuoti ir sportininkams, ir daininin- 

. kams, ir PLB seimo atstovams. Jų visų eilėse yra daug 
jaunimo. Be pašalinės pagalbos jie taip masiškai keliauti 
negalėtų. Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjai Kanadoje yra 
pasižadėję bent dalį kelionės išlaidų padengti. Tai jau šio
kia tokia pagalba, bet ji yra vienkartinė. Kitais metais V. 
Vokietijoje bus pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Ir 
vėl reikės jieškoti lėšų jaunimo kelionėm. Jos, žinoma, 
bus surinktos iš visos visuomenės, bet irgi bus ,i ;nk? fi
nis mostas. Jaunimo keliavimui reikėtų pastovių šaltinių. 
Pvz. jaunimo organizacijos galėtų telkti specialias lėšas 
keliavimui ir skirti jas uoliesiems savo veikėjams. Tai 
būtų paskatinimas jaunimui dalyvauti lietuviškoje veik
loje ir kartu pagalba.

1ĖŠŲ TELKIMAS keliaujančiam jaunimui, žinoma, nėra 
vienintelis pagalbos būdas. Jaunimo organizacijos 
savo nariams gali sudaryti tinkamas sąlygas paski

ruose kraštuose. Pvz. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
tiksliau sakant, jos vadovybė, sudarė planą pagelbėti 
keliaujančiam jaunimui nemokamomis nakvynėmis. Kiek
viename krašte, kur yra lietuvių, sudaromas sąrašas tau
tiečių, kurie įsipareigoja priimti nakvynėn keliaujančius 
jaunuolius. Kanadoje jau bandoma surasti didesniuose 
miestuose po keletą tautiečių, galinčių priimti nakvynėn 
keliaujančio jaunimo. Sudarytas sąrašas laikomas cent
rinėje vietoje, į kurią kreipiasi iš kitų kraštų jaunimas. 
Gavę atitinkamus adresus, jie gali keliauti iš vieno miesto 
į kitą ir naudotis nemokamu tautiečių svetingumu. Kaip 
šis planas veiks praktikoje, dar nežinia, bet pati idėja yra 
labai gera. Ji naudinga ypač tuo, kad keliaujantis lietuvių 
jaunimas turės progos susipažinti su to krašto lietuviais. 
Dabargi dažnas keliautojas apvažiuoja pusę pasaulio, bet 
lietuvių beveik nepamato. Svarbu išblaškytiems lietuviams, 
ypač jaunimui, užmegzti ryšius su savo tautiečiais visuo
se kraštuose. Daug kas pabrėžia ryšius su Lietuva, bet už
miršta, kad žymi dalis Lietuvos egzistuoja daugelyje kraš
tų. Tad daugiau dėmesio savo broliams ir sesėms visuose 
kraštuose! Lietuviška jungtis nepripažįsta jokių neperžen
giamų sienų.

KANADOS ĮVYKIAI

Naujasis partijos vadas
Kvebeko liberalų partija nau

juoju savo vadu išsirinko buvu
sį žurnalistą ir Montrealio dien
raščio “Le Devoir” leidėją 
Claude Rayaną. Kvebeko mies
te įvykusiame suvažiavime už jį 
balsavo net 1.748 atstovai, o už 
buvusį finansų ministerį R. 
Garneau — tik 807. C. Rayanas 
yra Kanados vienybės šalinin
kas, nuosaikių pažiūrų žmogus, 
populiarus ir angliškose pro
vincijose. Be gimtosios prancū
zų kalbos, jis ne tik laisvai šne
ka angliškai, bet ir itališkai, o 
tai, be abejonės, yra pliusas 
santykiuose su etninėmis gru
pėmis. Kadangi C. Rayanas nė
ra Kvebeko parlamento narys, 
laikinai liberalų vadovybę par
lamente paliko iki suvažiavimo 
šias pareigas ėjusiam Gerardui 
Levesque. Galimas dalykas, at
eityje kuris nors iš 26 liberalų 
atstovų parlamente pasitrauks, 
sudarydamas galimybę papildo
miem rinkimam. Kvebeko 
premjeras R. Levesque pažadė
jo tokiu atveju tuojau pat pra
vesti papildomus rinkimus, kad 
C. Rayanas galėtų įeiti į parla

mentą. šiuo metu jis betgi nė
ra apsisprendęs, nes darbo ne
trūksta ir už parlamento ribų, 
kur reikia iš naujo perorgani
zuoti partiją, sutelkti pralaimė
jimo išsklaidytas jėgas.

Kaikurie komentatoriai daro 
išvadą, jog su C. Rayano atėji
mu politikon sumažės premje
ro P. E. Trudeau vaidmuo Kve
beko klausimu. Pagrindinė ko
va už Kvebeko pasilikimą Ka
nados federacijoje dabar teks 
C. Rayanui. Ir P. E. Trudeau, 
ir C. Rayanas yra aiškūs Kana
dos vienybės šalininkai, nors jų 
pažiūros Kvebeko klausimu 
šiek tiek skirtingos. C. Rayanas 
Kvebeką laiko prancūziškai 
kalbančių kanadiečių tėvyne, 
kuriai reikia specialių teisių, 
nebūtinų kitoms provincijoms. 
Šį klausimą jis betgi tikisi iš
spręsti derybomis su Otava, Ka
nados konstitucijos reforma. P. 
E. Trudeau, kovodamas už Kve
beko pasilikimą Kanados fede
racijoje, stengiasi duoti dau
giau atsakingų vaidmenų pran
cūzų kilmės kvebekiečiams fe-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Hamiltono mergaičių choro “Aidas” atstovės įteikia savo dainų plokštelę “Keliaujame su daina” teisėjoms naujų 
Kanados piliečių priėmimo proga. Iš kairės: A. Pleinytė, teisėja Mrs. G. Copps, D. Pajarskaitė, teisėja Mrs. M. 
Wong ir E. Norkutė. Aidietės, padedamos II. Norkienės ir M. Masienės, suruošė visiems, gavusiems Kanados 
pilietybę, vaišes. Teisėja Mrs. G. Copps visų vardu išreiškė aidietėms padėką

Kalinių laiškai slaptoje spaudoje
Iš "LKB Kronikos" 31 nr., išėjusio 1978 m. vasario 2 d.

Mūsų kaliniai
Balio Gajausko byla, kurią 

veda majoras Pilelis, baigta ir 
perduota teismui. Atrodo, kad 
teismas bus vasario pabaigoje 
ar kovo pradžioje. (Taip rašyta 
1978 m. vasario 2 d.,“TŽ” red.).

B. Gajauskas kaltinamas tu
rėjęs ryšį su Solženicino fondu 
ir Lietuvos partizanų archyvu. 
Po Naujųjų Metų tardytojas Pi
lelis ir papulkininkis Kėžys bu
vo atvykę į Kauno Saugumą 
tardyti Balio motinos ir suža
dėtinės. Kadangi motina serga, 
tai tardytojas atvyko į butą. Pa
gal tardytoją Kežį, Balio laukia 
10 m. lagerio bauda.

Balys Gajauskas lageriuose 
praleido 25 metus ir išliko gy
vas. Dabar KGB nori jį sudoro
ti. Todėl visų geros valios žmo
nių šventa pareiga visomis ga
limomis priemonėmis ginti šį 
gerą, dorą ir visiškai pasišven
tusį Tėvynei lietuvį ir kataliką. 
Balys Gajauskas užtarnautai ga
li būti laikomas kenčiančios ir 
besipriešinančios Tėvynės sim
boliu.

Su didžia viltimi laukiame, 
kad mūsų broliai išeivijoje, 
ypač Simas Kudirka, kuris ge
rai pažįsta Balį, padaryti} visa, 
kad Balys Gajauskas būtų išva
duotas arba išleistas į užsienį. 
Naujas lagerinės bausmės ter
minas jam bus tolygus mirties 
sprendimui.

* * *
1977 m. lapkričio 19 d. iš la

gerio buvo paleistas Povilas 
Petronis. Jis buvo nuteistas 
1974 m. (žr. “LKB Kronika”, 
nr. 13) už maldaknygių gamini
mą ir nelegalios literatūros 
dauginimą. . Prieš paleidžiant, 
mėnesį laiko buvo psichologiš
kai apdorojamas Vilniaus KGB 
būstinėje. * * *

Ona Pranskūnaitė atlieka 
bausmę Kozlovkoje. Jos adre
sas: Čuvašskaja ASSR, Kozlov
ka, p/ja JUL 34/5a. Ona Prans
kūnaitė siuvykloje siuva liet
palčius. Normos labai didelės. 
Po 8 vai. darbo dienos eina į 
kitą fabriką ir 4 vai. siuva pirš
tines. Viename laiške rašo: 
“Mano sveikata bloga. Gal čia 
užges trapi mano gyvenimo 
žvakutė, bet mano širdyje nie
kuomet neužges Dievo, Tėvy
nės nei savo tautiečių meilė . . . 
aš esu viskam pasiryžusi: ir au
kai, ir kančiai, ir mirčiai”.

* * *
Iš Nijolės Sadūnaitės laiškų
“... mano “raškažiai” Bogu- 

čanuose baigėsi! 1,5 mėnesio 
mokykloje, 1,5 mėn. ligoninėje 

— lygiai trys mėnesiai, kai Bo- 
gučanuose, ir gera naujiena — 
turiu iš ju išvažiuoti i Irbos kai
mą . ..” 1977. XII. 20.

“Irbos kaima.Y nuo' Bogučanų 
yra už 100 km. Kai geras oras, 
12,20 vai. mūsų laiku antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais skrenda lėktuvas. Kar
ves melžia rankomis, darbą 
pradeda 4 vai. ryto ir baigia 22 
vai., be išeiginių dienų. Gir
tuokliaują, dirbti nėra kam...”

Nijolė Sadūnaitė praneša, 
kad esanti ligoninėje, nes kas
dien laikosi temperatūra: “Da
ro tyrimus. Ieško TBC ir kitų 
ligų ... Kažkodėl skauda žarny
ną. Temperatūra padidėjo iki 
38"...”

“Sužinojau tiksliai iš ten gy
venančių, kad labiau atsilikusio 
ir apleisto sovchozo, kaip Irba, 
nėra. Duoną supūdė, pašarų nė
ra, veršeliai iki lapkričio 7 d. 
bastėsi be priežiūros, o dabar, 
kadangi šeriami tik šiaudais, 
dvesia, kaip ir karvės. O po to 
nori už juos išskaityti iš jų pri
žiūrėtojų. Man tikriausiai dar 
sufabrikuotų bylą už tyčinį gy

NIJOLE SADuNAITE, drąsiai kovojusi už tikėjimo laisvę okupuotoje Lietu
voje, ištremta trejiem metam į Sibirą Nuotr. Keston College

vulių naikinimą plius su dide
liu ieškiniu. Tą mintį patys si
biriečiai išreiškė. Algų nemo
ka, kai kam nuo gegužės mėn. 
nemokėjo algos, nėra buhalte
rio, nėra jokios tvarkos. Pur
vas, žiurkės, betvarkė, žmonės 
bėga iš Irbos. Kaip vietiniai sa
ko: “Bardak ne žizn tam”. 1978. 
I. 6.

“Išrašė iš ligoninės. Chroniš
ką cholecistitą gydysiu namuo
se dieta ir vaistais. Mano virši
ninkai paliko laikinai mane gy
venti ir dirbti Bogučanuose...” 
(1978. I. 11).

N. Sadūnaitės laiškai pilni 
giedrumo, džiaugsmo ir meilės 
žmonėms. Ji rašo gaunanti 
daug laiškų iš Lietuvos ir iš už
sienio — iš JAV, Anglijos, Nor
vegijos, Vak. Vokietijos, Len
kijos ir kt. Iš užsienio ateinan
čios net banderolės.

Per savo kalinimo laiką pir
mąjį laišką iš užsienio Nijolė 
gavo tik 1977 m. gegužės 16 d. 
Gražų laišką atsiuntė iš Italijos 
Veronos liciejaus mergaitės. 
Jos rašo: “... jeigu Jums, gink

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasaulio įvykiai
ISPANIJOS KOMPARTIJA, PROPAGUOJANTI EUROPINĮ KO
MUNIZMĄ, Madride įvykusiame suvažiavime iš savo pavadinimo 
išjungė Lenino vardą. Ji dabar žada vadintis marksistine, demo
kratine, revoliucine partija. Nutarimas buvo patvirtintas 968:248 
balsų santykiu, balso teisės atsisakius 40-čiai atstovų. Kompartijos 
vadas S. Carillas pirmasis iš visų V. Europos komunistų viešai 
pasmerkė 1968 m. Sovietų Sąjungos suorganizuotą invaziją če- 
koslovakijon ir nuo to laiko vysto savitą politiką europinio komu
nizmo vardu, nesilaikydamas Kremliuje nustatytos linijos. Suva
žiavime pasakytoj kalboj jis pabrėžė, kad kaikurios Lenino idėjos 
jau yra pasenusios, netinkamos Europai. Prie tokių idėjų priklau
so revoliucija ir klasių kova. Jų turi atsisakyti Europos komunis
tai. S. Carillas pažadėjo pilną 
komunistų bendradarbiavimą 
su premjero A. Suarezo vyriau
sybe demokratinei santvarkai 
užtikrinti. Didžiausiu dabarti
nės Ispanijos laimėjimu S. Ca
rillas laiko spaudos ir streikų 
laisvę, amnestiją politiniams 
kaliniams, pernai vasarą pra
vestus demokratinius parla
mento rinkimus. Pasak S. Ca
rillo, ispanai komunistai negali 
laukti revoliucinės krizės, ku
rios dėka 1917 m. iškilo Rusi
jos komunistai. Panašios nuo
monės yra ir dr. M. Azcaratas, 
ispanų kompartijos ideologas. 
Jo nuomone, leninizmas ispa
nams primena tik žiaurumus, 
kurie nesuderinami su demo
kratija. Sovietų Sąjungos isto
rija esanti skirtinga nuo Ispa
nijos — ispanai neturi žiemos 
Rūmų ir jų nesiruošia pulti 
kaip sovietų bolševikai 1917 m. 
Petrapilyje. Beveik tuo pačiu 
metu Romoje susitiko trijų fa
šistinių grupių vadai: Italijos 
— G. Almirantas, Ispanijos — 
B. Pinaras ir Prancūzijos — P. 
Gauchonas. Jie įsteigė bendrą 
“Dešiniosios Europos” frontą 
kovai su europiniu komunizmu 
bei savižudybėn vedančia mark
sizmo ideologija. Naujasis sąjū
dis greičiausiai neturės dides
nės reikšmės dėl savo fašistinio 
atspalvio.

Neutrono bomba?
Prancūzija pietinio Ramiojo 

vandenyno saloje susprogdino 
atominį užtaisą, kuris, Pary
žiaus dienraščio “France-Soir” 
duomenimis, yra neutrono 
bomba. Pranešimas susilaukė 
didelio dėmesio, nes šių bombų 
gamybą laikinai yra nutraukęs 
JAV prez. J. Carteris, tikėda
masis nuolaidų iš Sovietų Są
jungos. Prancūzijos vyriausybė 
atmetė jai mestus kaltinimus. 
Dėl bombos bandymo grupė 
australų demonstrantų sudegi
no Prancūzijos konsulato vėlia
vą Melburne, žuvim, pienu ir 

'pelenais suteršė laukiamojo 
kambario grindis, protesto šū
kiais išmargino pastato sienas.

Apšaudė lėktuvę
Keleivinis P. Korėjos “Boeing 

707” lėktuvas, iš Paryžiaus per 
Šiaurės ašigalį skridęs į Seoulą, 
matyt, dėl instrumentų sutriki
mo nukrypo apie 1.000 mylių 
nuo kurso į pietus ir pasiekė 
Murmansko rajoną. Čia jį ap
šaudė sovietų naikintuvai, pri
versdami nusileisti ant ežero 
ledo. Nuo šūvių žuvo du kelei
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Pokalbis su šio teatro vadovu T. A. Antanaičiu
Pasakojimai "Ir nebepasimatėm" 

Rašytojo Jurgio Jankaus pasakojimai Pr. Naujokaičio akimis

viai, 13 buvo sužeista. Kadangi 
P. Korėja neturi diplomatinių 
ryšių su Sovietų Sąjunga, šio 
incidento reikalus teko tvarky
ti JAV ambasadai Maskvoje. 
Keleiviai specialiu “Pan Ame
rican” lėktuvu iš Murmansko 
buvo nuskraidinti Helsinkin, 
kur jų laukė kitas P. Korėjos 
lėktuvas. Sovietų Sąjunga bet
gi pasiliko nusileidusio lėktuvo 
pilotą ir navigatorių. Murmans
ko zona pasižymi kariniais įren
giniais, kuriuos Maskva slepia 
nuo vakariečių.

Protestai
Gruzijos augščiausioji tary

ba, susirinkusi Tbilisyje patvir
tinti naujosios konstitucijos, 
rado išbrauktą paragrafą, sutei
kiantį oficialios kalbos teises 
gruzinų kalbai. Šis Maskvoje 
padarytas potvarkis sukėlė ma
sines demonstracijas kaip nau
ja rusinimo priemonė, iš res
publikos gyvenimo išstumianti 
gruzinų kalbą. Po demonstraci
jų paragrafas vėl buvo įrašy
tas, pasinaudojant 1937 m. 
konstitucija. JAV valstybės 
sekretoriaus C. Vance ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų min. 
A. Gromykos pasitarimus dėl 
naujosios strateginių ginklų su
tarties sudrumstė Irinos Mc
Clellan prisirakinimas prie 
JAV ambasados tvoros Maskvo
je. Ji yra rusė, 1974 m. ištekė
jusi už Virginijos universiteto 
prof. W. McClellano, lig šiol ne
gaunanti leidimo išvažiuoti pas 
savo vyrą. C. Vance dabar jai 
pažadėjo visą galimą pagalbą. 
Protestu baigėsi ir britų psi
chiatro G. Low-Beer apsilanky
mas Maskvoje, čia jis patikrino 
disidentus, kurie ateityje gali 
būti suimti ir uždaryti psichiat
rinėse ligoninėse. G. Low-Beer 
juos pripažino visiškai sveikais, 
bet jo tyrimo užrašus atėmė 
sovietų muitininkai.

Prašo globos
Politinės globos JAV imigra

cijos įstaigoje pasiprašė buvęs 
sovietų gen. P. Grigorenka, iš 
kurio L. Brežnevas š. m. vasa
rio 13 d. įsaku yra atėmęs So
vietų Sąjungos pilietybę. P. 
Grigorenka, vienas žymiausių 
sovietų disidentų, buvo išleis
tas į JAV gydytis ir aplankyti 
sūnaus. Pilietybės atėmimas 
buvo motyvuotas Sovietų Są
jungos prestižo pažeidimu. P. 
Grigorenka reikalauja, kad 
jam būtų leista grįžti ir į kalti
nimus atsakyti viešame teisme.
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Naujasis imigracijos įstatymas

Lietuvos valstybingumo problemos 2
Apmąstymai ryšium su 60-siomis Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo metinėmis

Parlamentas priėmė naujų Kana
dos imigracijos Įstatymą 1977 m. 
rugpjūčio mėn. ir paskelbė š.m. ba
landžio mėnesį, čia pateikiami atsa
kymai į klausimus, kuriuos įstaty
mas yra iškėlęs. Jei reikalingas ofi
cialus aiškinimas, žiūrėkite Į šio įsta
tymo atitinkamus poskyrius (Chap
ter 52 of the Statutes of Canada, 
1976-1977), kurie yra pažymėti kiek
vieno atsakymo gale.

Ką sako įstatymas apie pabė
gėlius? Pirmą kartą šis įstaty
mas užtikrina tarptautinius Ka
nados įsipareigojimus ginti pa
bėgėlius pagal Jungtinių Tautų 
konvenciją ir protokolą, liečian
tį pabėgėlių teises. Pagrindiniai 
konvencijos nuostatai yra šie:

Konvencijos globojami pabė
gėliai legaliai negali būti depor
tuojami, nebent jie sudaro grės
mę valstybės saugumui ar vie
šajai tvarkai. Betkoks sprendi
mas deportuoti konvencijos glo
bojamą pabėgėlį turi būti pada
rytas įstatymo numatyta tvarka.

Konvencijos globojami pabė
gėliai negali būti deportuoti į 
kraštą, kur jų gyvybei ar laisvei 
gresia pavojus dėl rasės, religi
jos, tautybės, priklausymo tam 
tikrai grupei ar politinės nuo
monės, išskyrus atvejus, kai jie 
sudaro grėsmę Kanados saugu
mui arba būna nuteisti už rim
tą nusikaltimą.

Įstatymas numato, kad pabė
gėlių teises Kanadoje nustatys 
ministeris, padedant patariama
jam pabėgėlių komitetui. Asme
nys, kurių ministeris nepripa
žins pabėgėliais, galės kreiptis į 
apeliacinę imigracijos tarybą 
(Immigration Appeal Board).

Nors Jungtinių Tautų kon
vencija įpareigoja Kanadą teikti 
apsaugą jos ribose esantiems pa
bėgėliams, nereikalauja įsileisti 
pabėgėlių ir dėlto nesikiša į mū
sų teisę nustatyti, ką įsileisime.

Be specialios apsaugos pabė
gėliams, įstatyme yra nauji nuo
statai apie jų įvažiavimą Kana- 
don. Tai sudaro ‘naują pabėgė
lių klasę pagal Jungtinių Tautų 
konvenciją. Ji leidžia priimti iš- 
vietintus ir persekiojamus as
menis, remiantis humanitari
niais motyvais, nors techniškai 
tie asmenys ir nebūtų pabėgė
liai (žiūr. įstatymo poskyrius: 2 
(1), 3(g), 4(2)(b), 6, 45 iki 48, 55, 
70-71, 115(l)(d)(e).

Kaip bus kontroliuojama ne
legali imigracija? Įstatymas rei
kalauja, kad prašymai studijuo
ti ar laikinai dirbti Kanadoje 
būtų įteikti užsienyje. Kanadoj 
lankytojai nebegali pakeisti sa
vo statuso. Pvz. turistas, būda
mas Kanadoje, negali prašyti 
patvirtinti jo darbą ar studijas; 
lankytojas, įleistas kaip studen
tas, negali tapti darbininku ir 
atvirkščiai. Tačiau išimtys, ku
rios bus aptartos paskelbtuose 
nuostatuose, bus daromos. Lan
kytojai, kurie neišvyko iš kraš
to, kai pasibaigė jiems leistas 
buvimo laikotarpis, dažnai bū
na išnaudojami nesąžiningų 
darbdavių ar kitų, kurie žino 
apie jų nelegalią būklę. Norint 
išvengti tokių piktnaudžiavimų 
ir kitų problemų, iš darbdavio 

ir toliau bus reikalaujama pasi
teirauti, ar nauji darbininkai tu
ri teisę dirbti Kanadoje. Kadan
gi lankytojai dabar gauna atski
rus socialinės draudos nume
rius, darbdaviai lengvai galės 
nustatyti jų tapatybę ir papra
šyti įrodyti teisę dirbti. Darb
daviai, kurie samdys asmenis, 
neturinčius teisės dirbti Kana
doje, bus baudžiami aštresnė
mis bausmėmis kaip dabar.

Lankytojai, kurie pasiliks il
giau, negu leista, ai- dirbs, netu
rėdami leidimo, gali būti suimti 
be teisminio įsakymo, jei imigra
cijos pareigūnas turi pagrindo 
tikėti, kad jie ketina nepaisyti 
imigracijos nuostatų (žiūr. šio 
įstatymo poskyrius: 10, 16(2), 
27(2)(b)(c), 97, 104(2).

Kas nebus įleidžiamas Kana- 
don? Pagrindiniai principai lie
ka nepakeisti. Visi tie, kurie su
daro (grėsmę viešai sveikatai, 
tvarkai ar valstybės saugumui, 
negalės įvažiuoti į Kanadą. Taip 
pat asmenys, kurie neatitinka 
kriterijų ar kitų reikalavimų, 
kaip įrodymas aiškių pragyveni
mo šaltinių, galiojančių kelio
nės dokumentų, nebus įleisti.

Bus sulaikomi asmenys su 
sveikatos trūkumais, kurie su
darytų grėsmę viešajai sveika
tai ar saugumui arba būtų per- 
didelė našta mūsų sveikatos ir 
socialinei tarnyboms. Įstatymas 
nebemini specifinių ligų, kurios 
drausdavo Įvažiavimą. Taip pvz. 
epileptikai, kurie gali produk
tyviai gyventi, normaliai bus 
įleidžiami.

Asmenys, pažeidę užsienio 
įstatymus, bus įvertinti pagal 
nusikaltimo rimtumą, remiantis 
Kanados įstatymais. Taigi, kri
terijai įvertinti nusikaltimui bus 
objektyvūs ir nebebus “nepagei- 
jamųjų” sąrašo (narkotikų pre
kiautojai, sabotažininkai, mora
liniai įstatymo laužytojai) arba 
netikslaus kriterijaus, vadinto 
“moraliniu begėdiškumu”.

Pridėti nauji nuostatai sulai
kyti asmenims, kurie galbūt 
nebuvo nuteisti už kriminalinį 
nusikaltimą, bet yra žinomi kaip 
organizuoto nusikaltimo daly
viai arba yra rimto pagrindo 
manyti, kad atvykę Kanadon įsi- 
vels į smurto veiksmus.

Asmenys, jieškantys pasto
vaus apsigyvenimo Kanadoje, 
nebus įleidžiami, jei jie negalės 
įrodyti savo pajėgumo sėkmin
gai įsikurti Kanadoje pagal at
rankos kriterijus.

Išimtiniais atvejais, liečian
čiais žmoniškumą ar valstybės 
interesą, ministeris ir toliau ga
li duoti teisę įvažiuoti asme
nims, kurie buvo pripažinti ne
priimtinais, bet kurių priėmi
mas yra pagrįstas žmoniškumu 
(žiūr. šio įstatymo poskyrius: 5, 
6, 19, 37). Canadian Scene

Vertė J. Str.
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Dr. A. Štromas
Kokią reikšmę Lietuvai bei 

jos tolimesniam likimui turėjo 
22-eji nepriklausomos egzisten
cijos metai?

Visų pirma tame laikotarpy
je lietuvių tauta galutinai ir, 
manau, jau negrįžtamai susifor
mavo į kompaktinę, neišardo
mą tautinę visuomenę. Lietu
vių kalba tapo neabejotinai 
viešpataujanti visoje šalyje, ne 
tik jos kaimuose, bet ir mies
tuose. Per didelį Jono Jablons
kio ir kitų mūsų žymiųjų kal
bininkų triūsą ji pasiekė mo
dernios europinės literatūri
nės kalbos lygį. Suklestėjo ta
da lietuvių literatūra, lietuviš
kas teatras, lietuviškas vaizduo
jamasis menas. Tai padėjo lie
tuvių tautai suvokti save kaip 
pilnavertę europietiškos kultū
ros naciją. Intensyviai puoselė- 
james Lietuvos istorijos bei 
kultūrinio palikimo studijos su
kūrė solidžius pagrindus įsitvir
tinti organinei lietuvių tautinei 
ideologijai, sąmoningam lietu
viškam patriotizmui, kurie ta
po bendri kone visiems lietu
viams be partinių, religinių ar 
kitų įsitikinimų skirtumo.

Ypatingas nuopelnas, pasie
kiant tokį greitą lietuvių tau
tos galutinį susiformavimą ne
priklausomybės sąlygose, ne
abejotinai priklauso preziden
tui Antanui Smetonai. Gerai ar 
blogai mes jį bevertintume 
kaip politiką ar valstybės vei
kėją, negalėsime nepripažinti, 
kad jam turi priklausyti gar
binga vieta lietuvių tautos pa
triarchų tarpe, kad jo veikla, 
diegianti lietuvybę ir tautinį 
susipratimą kaip pagrindines 
vertybes, skatinančias visus pi
liečius kalbėti lietuviškai, lie- 
tuvinti savo slaviškai ar germa
niškai skambančias pavardes ir 
pan., turėjo šia prasme didžiu
lę, netgi lemiamą reikšmę. Šių 
ir panašių Antano Smetonos ir 
kitų Lietuvos nepriklausomy
bės laikų politinių bei kultūri
nių veikėjų pastangų dėka lie
tuvių tautai, palyginti, greitai 
pavyko tapti tuo vieningu, tau
tiškai orientuotu ir toje orien
tacijoje neišardomu visuomeni
niu junginiu, kurio esmės ne
pajėgė ir nepajėgs jau niekada 
pakeisti kad ir ilgiausi okupaci
jos metai, kiek okupantas besi
stengtų savaip indoktrinuoti 
naujas lietuvių kartas.

Antra. Dvidešimt dveji ne
priklausomybės metai pajėgė 
pripratinti lietuvius prie min
ties, kad jie yra istorinės tau
tos nariai, tautos, kuriai sava 
valstybė yra vienintelė priimti
na bei organiška visuomeninės 
egzistencijos forma. Betkokia 
kita tautinės egzistencijos situ
acija darosi tokiu būdu nenatū
rali ir tautai nepriimtina.

Gyvas ryšys su nepriklauso
ma Lietuvos praeitimi išliko 
kiekvieno lietuvio sąmonėje ir 
plačiu mastu formuoja jo tiks
lus, nusistatymus, nuomones, o 
neretai ir veiksmus. Nepriklau
somybės metai todėl tebelieka 
ta bazė, kuria remiasi dominuo
jantis tautos politinėje sąmo
nėje nepriklausomybinis nusi
statymas. Jo taip pat nepajėgė 
ir, matyt, jau niekada nepajėgs 
išrauti iš lietuvių sielos kad ir 
ilgiausi okupacijos metai.

Tų 22 savo nepriklausomos 
egzistencijos metų dėka Lietu
va šiandieną yra savo viduje 
kur kas geriau pasiruošusi ant
rajam savo valstybingumo atsta
tymui, negu ji buvo pasiruošusi 
pirmajam 1918 m. Tautinio at
gimimo, kaip preliminarinės 
sąlygos šiam tikslui pasiekti, 
jau nebereikės. Tauta yra atgi
musi. Ji atgimė istoriniam 
veiksmui praėjusiame šimtme
tyje, ir tai jau visiems laikams. 
Jai pažadinti šiandieną neberei
kia nei naujų Basanavičių, nei 
naujų Kudirkų. Jų darbo vai
siai, sustiprinti nepriklausomy
bės metų laimėjimais, yra išli
kę nepaliestai sveiki. Tautai 
dabar reikia nebe žadintojų, o 
tų, kurie sugebės jautria savo 
ausimi išgirsti, kai laikrodis 
pradės mušti jai laisvės valan
dą, tų, kurie mokės nustatyti 
teisingus kelius nepriklausomy- 
bėn ir patikimai organizuos šį 
toli gražu nelengvą į ją žygį. 
Ir regisi man, kad tai reikmei 
patenkinti tautos akys vis daž
niau ir vis reikliau krypsta iš
eivijos link.

Jau suėjo beveik 33 metai nuo 
to laiko, kai Lietuva buvo Sov. 
Sąjungos okupuota ir prarado 
savo nepriklausomybę, kurios 
60-sias metines šiemet švenčia
me. Ilgas tai laikas vienos kar
tos gyvenime, neilgas istorijos 

mastu. Sunku buvo tikėtis, kad 
Lietuvos padėtis gali pasikeisti 
iš karto po II pasaulinio karo, 
kuriame sovietinis okupantas 
kartu su vakariečiais sąjungi
ninkais tapo nugalėtoju. Stali
no režimas po karo buvo tvir
tas, kaip niekados anksčiau, ir 
šalies viduje, ir tarptautinėje 
arenoje, šaltasis karas buvo 
pradėtas vėliau Sov. Sąjungos, 
o ne vakariečių sąjungininkų, 
kurie iš pat pradžių užėmė ja
me grynai gynybinę poziciją. 
Jie galbūt ir buvo pasiryžę ne
leisti Stalinui vykdyti tolimes
nės ekspansijos, bet apie atėmi
mą iš jo tų teritorijų, kurias jis 
ne be jų pačių sutikimo, duoto 
Jaltoje bei Potsdame, jau turė
jo pasiglemžęs, — sąjunginin
kai net klausimo nekėlė.

Sunku buvo patikėti ir tuo, 
kad pats Stalinas pavers šaltą
jį karą į karštąjį ir kad tuo bū
du Lietuvos padėtis galbūt pa
sikeis. Toji aplinkybė, kad Sta
linas nusileido sąjungininkams 
Berlyne 1948-1949 m. blokados 
metu, kad nesiryžo siųsti ka
riuomenės į Jugoslaviją 1948 
m. ir panašūs faktai, buvo aki- 
vaizdžiausieji įrodymai, jog 
Stalinas nėra avantiūristiškai 
nusiteikęs ir nelinkęs pats pra
dėti karą. Taigi, po karo tikė
tis, jog pasikeis Lietuvos padė
tis, buvo beveik neįmanoma, ta
čiau, nežiūrint to, visi tais lai
kais gyveno to pasikeitimo vil
timi ir bandė aktyviai šia kryp
timi veikti. Lietuvoje vardan 
nepriklausomybės atstatymo iš
tisus 8 metus — nuo 1944 iki 
1952 — vyko kruvinas pasiprie
šinimo okupacijai karas, kaina
vęs lietuvių tautai per 30.000 
gyvybių jos geriausių sūnų, kri
tusių kovos lauke, ir dar kelių 
šimtų tūkstančių gyvybių žmo
nių, sunaikintų teroristinės 
Stalino sistemos aparato, kurio 
veiksmų pobūdis šiuo atveju 
prilygsta tikrai lietuvių tautžu- 
dystei.

Į šį karą buvo aktyviai įsijun
gusios ir lietuviškosios išeivijos 
pajėgos, kurios taip pat tikėjo 
greitai grįžti į išlaisvintą Tėvy
nę ir jos išlaisvinimo vardan 
entuziastingai vykdė politinį 
darbą užsienyje. Dabar, po 30 
metų praleistų išeivijoje, išei
vių visuomenėje neperdaug te
liko vilties susilaukti savo gy
venimo būvyje nepriklausomos 
Lietuvos atsikūrimo, o entu
ziazmas tam tikslui veikti žy
mia dalimi atvėso. Tačiau, kiek 
viltys nepriklausomybei atgau
ti buvo nepagrįstos prieš 30 ar
ba net ir prieš 20 metų, tiek 
nepagrįstas yra, mano nuomo
ne, ir šiandieninis nusivylimas.

Kaip tik dabar, praėjus tam 
vilčių neįgyvendinusiam 30- 
čiui, pirmą kartą atsirado rea
lios galimybės Lietuvos padė
čiai pasikeisti. Atsirado todėl, 
kad dabar aiškiai pasireiškia 
sovietinio režimo sustabarėji
mas, jo nesugebėjimas efektin
gai tvarkyti krašto reikalus, vi
si tie politinio silpnumo požy
miai, kurių tolimesnis vystyma
sis anksčiau ar vėliau (ir grei
čiau anksčiau, negu vėliau) tu
rės atvesti į to režimo pakriki
mą, į jo subyrėjimą ir į naujos 
ekonominės bei politinės san
tvarkos Sov. Sąjungoje susikū
rimą.

Pasvarstykime patys. Nėra 
paslaptis, kad supercentrali- 
zuota, diktatūriniu partinio 
aparato visų visuomenės gyve
nimo šakų administravimu pa
remta sovietinio valdymo siste
ma tapo didžiausiu šalies kūry
binių bei aplamai gamybinių 
procesų stabdžiu, svarbiausia 
kliūtimi neišmatuojamiems tos 
šalies materialiniams bei dva
siniams ištekliams racionaliai 
ir efektingai panaudoti.

Savo pastangomis prisitaiky
ti prie modernioje visuomenė
je vykstančių procesų reikala
vimų ir galimybėmis atitinka
mai pasikeisti sovietinė san
tvarka jau buvo pasiekusi kraš
tutinį tašką dar Chruščiovo re
formų laikais. Kiekviena, net ir 
mažiausia, pastanga žengti 
žingsnį tolyn už to taško ribos 
galėtų suardyti partinio apara
to monopolį bei valdžią, o tuo 
pačiu ir atidaryti kelią negrįž
tamiems visos sovietinės siste
mos esminiams pasikeitimams. 
Chruščiovas ir buvo savo paties 
bendrininkų 1964 m. pašalintas 
iš valdžios, nes jis per neatsar
gumą, jam savitos reorganiza
cinės manijos vedamas, ko ge
ro, būtų galėjęs peržengti šią ri
bą ir tuo pastatyti sovietinę sis
temą į pilnutinio subyrėjimo 
pavojų.

Dabartiniai Sov. Sąjungos 
vadovai tvirtai įsisąmonino tą 

tiesą, kad sovietinei santvarkai 
nebeliko erdvės keistis, prisi
taikant prie modernios visuo
menės vystymosi reikalavimų, 
prie naujų ekonominių bei po
litinių aplinkybių, kad ši san
tvarka gali būti saugi tik už
konservavus dabartines jos 
struktūras bei formas. Jų pa
stangos yra todėl nukreiptos 
tik į išlaikymą tokios santvar
kos, kokia ji yra. Jie sprendžia 
kylančias šalyje kritiškas prob
lemas ne organiškais, o pakaita- 
liniais, įvairių techninio pobū
džio panacėjų būdais, kaip pvz. 
automatizavimas, ir panašiai. 
Apie tai byloja visa brežnevi
nės vadovybės jau per 10 me
tų trunkanti absoliutaus sovie
tinės visuomenės sustingdymo 
senose formose politika, taip 
ryškiai pasireiškusi, tarp kitko, 
ir naujos, bet nieko iš esmės 
nepakeitusios 1977 m. konsti
tucijos priėmimu.

Pačioje sovietinėje visuome
nėje toks dirbtinis jos sustingi
mas kelia visuotinį nepasiten
kinimą, kurio aiškesnis pasireiš
kimas matomame paviršiuje 
yra vis dar gana sėkmingai val
džios nuslopinamas per totalis- 
tinės politinės kontrolės reži
mo įskiepytą ir stropiai puose
lėjamą žmonėse baimės jaus
mą. Tas baimės jausmas yra 
paremtas ir valdžios sudaromo
mis žmonėms tam tikromis, di
dele dalimi korupcinio pobū
džio galimybėmis elementa
riems materialiniams po
reikiams patenkinti ir iš dalies 
netgi jų patenkinimo lygiui kel
ti.

Tačiau ne visuomenės pavir
šiuje, o pačios oficialiosios so
vietinės struktūros viduje mi
nėtas nepasitenkinimas ugdo 
stambias jėgas, siekiančias nu
galėti tą dirbtinį sustingimą ir 
paveikti sovietinę visuomenę 
taip, kad ji išeitų į organiško 
vystymosi kelią. Toms jėgoms 
mažiausiai rūpi, ar jų siekiami 
tikslai suderinami su dabartine 
sovietine santvarka, ar ne; ki
taip sakant, ar pasiekus tuos 
tikslus subyrės sovietinis parto- 
kratinės diktatūros režimas.

Tos jėgos susideda daugiau
sia iš profesinių sluogsnių at
stovų — nuo inteligentijos iki 
kvalifikuotų darbininkų bei 
kolūkiečių, kurių materialinės 
bei dvasinės egzistencijos sąly
gos visiškai nepriklauso nuo 
dabartinio režimo išsilaikymo. 
Šios jėgos yra puikiausiai įsisą
moninusios, kad rastų sau pri
taikymą betkurio politinio reži
mo sąlygose, o laisvame nuo 
komunistinės diktatūros reži
me turbūt netgi kur kas geres
nį, negu dabartiniame. Atviro
ji sovietinė disidentija yra tik 
silpna šių galingų intrastruktū- 
rinių jėgų ir jose vyraujančių 
nuotaikų išraiška matomame 
sovietinės visuomenės paviršiu
je. Nėra abejonės, kad ateitis, 
ir, galima teigti, kad netokia 
jau tolima ateitis, priklauso 
Sov. Sąjungoje šioms jėgoms. 
Ilgainiui jų įvykdytas šalies po
litinės bei ūkinės santvarkos 
suorganinimas, sunatūralini- 
mas turės atitinkamai pakeisti 
ir pačios šalies tautų padėtį. 
Tačiau ta padėtis, kurią kiek
viena Sov. Sąjungos tauta suge
bės užimti nurodytų sovietinės 
santvarkos pasikeitimų eigoje, 
didele dalimi, jei ne pačia di
džiausia, priklausys nuo tau
tos organizuotumo, sąmoningu
mo bei reikalaujančios laikyse
nos tvirtumo.

Tai liečia ir Lietuvą. Niekas 
neduos Lietuvai nepriklauso
mybės automatiškai, jei pati 
lietuvių tauta tvirtai ir pasiry
žusiai jos nesieks. Taigi, šian
dieną, kaip niekada anksčiau, 
svarbu pradėti ruoštis tai va
landai, kai atsiras galimybė 
pakeisti dabartinę Lietuvos pa
dėtį ryšium su vykstančiais par 
sikeitimais visos Sov. Sąjungos 
mastu.

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

MEDUS - 
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

$ Padėka
$ Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" $

valdyba, komisijos ir nariai reiškia nuoširdžių
4 padėkų 4
j p. ALFONSUI VAZALINSKUI |

4 už "Litui" padovanotų taip puikiai nutapytų a.a. $
4 P. Rudinsko portretų. .8

Padėka

A. a. Romualdui Maziliauskui
mirus, mūsų nuoširdžiausia padėka kun. J. Ara- 
nauskui, SJ, organizacijoms ir visiems draugams, 
kurie malda, gėlėmis, užuojautomis laiškuose ir 
spaudoje, aukomis Algimanto Mackaus knygų fon
dui pagerbė Velionies atminimų.

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mūsų skausmų.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė
ir šeima

Didžiam lietuviui istorikui, 

Vilniaus universiteto profesoriui ir 

leidinio "Lietuvos medicinos istorija" 

redaktoriui

dr. JONUI PUZINUI
staiga mirus, reiškiame gilių užuojautų šeimai ir 

artimiesiems —

Pasaulio Lietuvių

Gydytojų Sąjunga

A+A
PIJUI JOKUBYNUI

Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje sūnų JONĄ su 
šeima ir sūnų KĘSTUTĮ nuoširdžiai užjaučiame —

R. L. Konteniai Z. A. Stanaičiai
F. A. Pietrantonio S. V. Verbickai

H. N. Otto

Lietuvoje mirus

A+A
PIJUI JOKUBYNUI,

jo sūnų JONĄ JOKUBYNĄ ir visų jo šeimų liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

"GYVAIARAS"

A+A
VACYS PAŠILYS

Hamiltone 1975. XII. 19 tragiškai dingo ir 1978. 
IV. 17 jo kūnas surastas. Jo žmonai ir vaikams 
reiškiame gilių užuojautų, kartu liūdime ir mel
džiamės už velionį —

Orvidai ir Josimai

KALINIŲ LAIŠKAI SLAPTOJE SPAUDOJE
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dieve, reikėtų iškentėti iki ga
lo, tada būkite tikra, kad yra 
labai daug žmonių, kurie ken
čia su Jumis ir už Jus .. . mūsų 
mintys visada bus su Jumis, 
ypač kai mes meldžiamės ...”

* * *
Rašo Petras Plumpa

“... Dėl laiškų sulaikymo 
skųstis čekistų pirmininkui ne
verta, nes viskas daroma su jų 
žinia. Mums jau ne kartą buvo 
priminta, kad laiškus reikia ra
šyti rusiškai, kad per pasima
tymus taip pat reikia kalbėtis 
rusiškai, žodžiu, vyksta ne tik 
sustiprinta antireliginė, bet ir 
antinacionalinė kampanija. 
Šiais metais jau keturis kartus 
iš manęs pagrobė religinius už
rašus; birželio pradžioje be
skaitant iš rankų ištraukė mal
daknygę (tą, kurią turėjau dar 
namuose — su paparčio žiedu).

.. . Nuo gegužės mėn. savo 
laiškus pradėjau numeruoti iš 
naujo, tačiau visada rašau tik 
lietuviškai ir ateityje taip da
rysiu, nors čekistai ir visus laiš
kus sulaikytų. Protestuodamas 
prieš nacionalinę diskriminaci
ją ir čekistų provokacijas, nuo 
š.m. birželio 6 d. su vietine val
džia pradėjau kalbėtis tik lietu
viškai. Galimas dalykas, kad jie 

vėl, kaip praėjusiais metais, pa
naudos prieš mane smurtą — 
laužys rankas, daužys galvą ir 
su antrankiais tampys po kar
cerį, tačiau juk tam mes ir sė
dime lageriuose, tam mus ir 
kankiniais vadina ir dažnai net 
kaip pavyzdį ima. Manau, kad 
su Dievo pagalba galima viską 
pakelti ir bet kokį mirties būdą 
priimti. Svarbu visu gyvenimu 
ir visą laiką būti tam pasiruo
šus. Gyvename lemtingą am
žiaus metą, kada joks krikščio
nis neturi teisės ne tik prekiau
ti savo sąžine, bet ir naudotis 
gyvenimo malonumais. Esame 
pašaukti aukai ir degimui nak
tyje, ir tokiais turime pasilikti, 
kol naktis nesibaigs, nes kitaip 
— laikinoji naktis mums po 
mirties gali pavirsti amžinąja 
naktimi.

Visiems visiems tos šviesos 
linkiu, kurie save laiko Kris
taus pasekėjais!”

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

i 30 DEWSON St., Toronto, Oiit.
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Iš lenkiškos aplinkos į lietuviška 
Vilniaus lietuvių veikėja Marija Piaseckaitė-šlapelienė, mirusi 1977 m. pavasarį

WWPIJ0S

25
METU VEIKLOS

JUBILIEJUS

Žmogaus teisės po Belgrado

K. BARONAS
Du lietuviški knygynai veikė 

lenkų okupacijos metu Vilniuje: 
vienas buvo netoli Šv. Teresės 
šventovės išlaikomas Šv. Kazi
miero dr-jos ir antras — M. Šla
pelienės šv. Jono gatvėje. Pa
starasis buvo arčiau mano na
mų, tad bent du kartus į savai
tę tekdavo į jį užsukti, nes, kaip 
ir daugumas jaunuolių, buvau 
pagautas pašto ženklų rinkimo 
karštligės. Be to, apkrautos len
tynos įvairiom lietuviškom kny
gom bei ant stalų išdėstyti lie
tuviški laikraščiai viliodavo ne
vieną Vytauto Didžiojo gimna
zijos moksleivį ar Vilniaus un-to 
lietuvį studentą paskęsti nedi
delėse patalpose lietuviško kul
tūrinio lobio pasaulyje.

Lenkų policijos ir Vilniaus 
padugnių - šovinistų akyse šis 
knygynas buvo laikomas “kau
niškės” vyriausybės propagan
dos centru, nes jo langas buvo 
papuoštas lietuviškais leidiniais, 
ir, jeigu neapsirinku, matėsi ir 
mūsų Vytis. Tad nenuostabu, 
kad represijų metu prieš Vil
niaus krašto lietuvius nukentė
davo ne tik mokslo ar kultūri
niai centrai, bet ir šis knygynas: 
išdaužydavo langus ir sunaikin
davo vertingas lietuviškas kny
gas.

Marijos Piaseckaitės - Šlape
lienės meilės lietuviškam raštui, 
lietuviškai knygai neatvėsino 
nei policijos tardymai, kratos ar 
išmušti langai. Ne! Ji dar su di
desne energija tęsdavo savo dar
bą, užkaldama išmuštas duris 
lentomis, langą — faniera ir už
dedama lenkišką užrašą “otvvar- 
te” — atidaryta.

Tiesa, savo žmonai knygyne 
kiek padėdavo mano lietuvių 
kalbos mokytojas dr. Jurgis Šla
pelis. iBe abejonės, žodis “kiek” 
čia daugiausia ir tinka, nes dr. 
J. šlapelis, be pamokų Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, buvo atsi
dėjęs lietuvių-lenkų kalbos žo
dynui. Tad didžiausia našta gu
lė ant tikrosios savininkės pečių 
— Marijos Šlapelienės.

Pernai iš spaudos sužinojau 
apie jos mirtį. Vėliau šią liūdną 
žinią patvirtino laiškas iš velio
nės dukros (taip pat mano lietu
vių kalbos mokytojos) Gražutės 
Šlapelytės - Sirutienės. Tad šie
met balandžio 4 d. suėjo metai 
nuo šios Vilniaus kultūrinio gy
venimo dalyvės mirties ir taip 
pat vienos seniausių mūsų sosti
nės gyventojų (mirė 97 metų).

šakotas ir įvairiaspalvis — 
jos gyvenimas. Kaip savo atsi
minimuose M. Piaseckaitė - Šla
pelienė rašo, ji gimė Vilniuje 
1880 m. birželio mėn. ir visą lai
ką ten gyveno. Tėvas Jonas Pia- 
seckas, bajoras nuo Širvintų, 
buvo 1863 m. sukilimo dalyvis. 
Netekęs artimųjų ir turto, apsi
gyveno Lietuvos sostinėje, susi- 
rasdamas sau pragyvenimą prie 
statybų. Motina Elena Vaitie- 
kauskaitė šeimininkavo namuo
se, augindama 7 vaikus. Abu tė
vai — sulenkėję lietuviai, tad ir 
namuose kalbėjo lenkiškai lie
tuvišku žargonu.

Iš kur pas M. Piaseckaitę-Šla- 
pelienę atsirado tokia meilė lie
tuvių tautai, jos kalbai? Pasiro
do, ji turėjo gerą balsą — sop
raną. Būdama 17 metų, pateko į 
Šv. Rapolo parapijos chorą. Tuo 
metu ten vikaro pareigas ėjo 
lenkų vadinamas “litvomanu” 
kun. Juozas Ambraziejus. Pas jį 
lankydavosi labai daug lietuvių. 
Čia M. Piaseckaitė suprato, kad 
ji ir visi Vilniaus krašto gyven
tojai yra tik sulenkinti lietuviai. 
Pradėjo uoliai mokytis lietuvių 
kalbos, pasijuto ir apsisprendė 
būti lietuve. O juk tuo pačiu 

metu vyko stipri kova dėl lietu
vių spaudos draudimo panaiki
nimo, budo lietuviška tautinė 
dvasia. Vilniuje pradėti rengti 
pusiau vieši arbatvakariai su lie
tuvišku choru, tautiniais šo
kiais. Juose dalyvavo įvairių luo
mų Vilniaus gyventojai, mokan
tieji ir nemokantieji lietuviškai. 
Pastariesiems buvo organizuoja
mi kursai, nes atsirado nemažai 
jaunimo iš sulenkėjusių šeimų, 
norinčių išmokti savo protėvių 
kalbos. Pirmuoju tokiu mokyto
ju buvo Jurgis Šaulys. Pamokos 
vyko Piaseckų namuose, susi
rinkus 20 jaunuolių.

Ir taip žingsnis po žingsnio 
M. Piaseckaitė vis stipriau pra
dėjo jungtis į Lietuvos gyveni
mo atstatymą, dalyvavo vaidini
muose, pvz. atliko Agotos vaid
menį “Amerika pirtyje”, M. Pet
rausko operoje “Birutė” atliko 
pagrindinį Birutės vaidmenį, 
dainavo Vilniaus chore, kuriam 
vadovavo M. K. Čiurlionis. Ge
rai pramokusi lietuvių kalbos, 
ji rašė Tilžėje ėjusioms “Nau
jienoms” korespondencijas iš 
Vilniaus. Platus pasaulis M. Pia- 
seckaitei atsidarė, kai rašytoja 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė pa
kvietė ją tvarkyti didelę biblio
teką. Čia ji susipažino su tuo
metiniais lietuvių veikėjais ir 
visa širdimi atsidavė G. Petke
vičaitės-Bitės bibliotekos tvar
kymui.

Pasirodo, būta dviejų biblio
tekų — namuose ir kitos slap
tos, toliau nuo namų, pačiame 
pušyne.

Rašytoja buvo susirūpinusi 
M. Piaseckaitės ateitimi — kal
bino ją stoti į konservatoriją, 
žadėjo net paskirti stipendiją iš 
“žiburėlio” draugijos fondo.

Jieškome
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są

junga, norėdama paskatinti ir 
paraginti kuo daugiau jaunimo 
rašyti lietuviškai, organizuoja 
pasaulinio masto rašinių kon
kursą. Konkurso taisyklės ir 
ypatybės jau anksčiau buvo pa
skelbtos lietuvių spaudoje. Jų 
čia nekartosiu. Norėčiau tik iš
kelti vieną mūsų rūpestį, kuris, 
deja, kaip ir daugelis kitų rū
pesčių, yra finansinio pobūdžio.

Labai malonu ir džiugu būtų, 
jeigu jaunuoliai atsisėstų ir kur
tų lietuviškus rašinius bei eilė
raščius, vedami įsitikinimo, kad 
išeivijos spaudos ir literatūros 
gyvastis reikalauja jauno talen
to ir darbo. Tačiau šiais laikais 
sunku jaunimą patraukti vien 
tik idealistinėmis sąvokomis — 
reikia šiek tiek ir materialinio 
paskatinimo.

PLJS konkursas susidaro iš 
dviejų amžiaus grupių ir ketu
rių rašymo sričių. Taigi, iš viso 
žadame duoti aštuonias pinigi
nes premijas už geriausius dar
bus. PLJS yra pasiruošusi pa
aukoti $400. Kitų lėšų tikimės 
gauti iš mecenatų. Kol kas esa
me gavę tik iš L. Žurnalistų Są
jungos, kuri atsiuntė $300. Jei 
norime patraukti jaunimo dė
mesį, turime gerokai padidinti 
tą sumą.

Taigi, kreipiamės ne tik į di
desnius lietuvių vienetus, bet ir 
į atskirus žmones, kurie domisi 
mūsų projektu ir norėtų parem-

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

Peja, gyvenimas pasuko kitu 
keliu — po vasaros atostogų ji 
buvo pakviesta Jono ir Petro Vi
leišių steigiamame “Vilniaus 
Žinių” knygyne vedėjos parei
goms. Nuo to laiko M. Piasec- 
kaitė-Šlapelienė su lietuviška 
knyga nesiskyrė iki pat 1945 m., 
kai rusai uždraudė betkokią pri
vačią prekybą.

M. Piaseckaitė-šlapelienė, ati
dariusi lietuvišką knygyną Vil
niuje 1906 m. vasario 6 d., mū
sų sostinėje ipaliko stiprius pėd
sakus ne tik kaip visuomenės 
veikėja, dainininkė, vaidintoja, 
bet ir kaip modernių laikų knyg
nešė. Ir amžinojo poilsio vietą 
ji rado numylėtame Vilniuje, 
Rasų kapinėse.

A.a. MARIJA ŠLAPELIENĖ- 
PIASECKAITĖ

mecenatu
ti mūsų veiklą. Tūkstantinių 
neprašome, pelno sau nejieško
me. Kiekviena, kad ir mažiau
sia auka padės mums sėkmin
gai pravesti konkursą. Tikimės, 
kad jauni žmonės, paskatinti 
premijų, pradės rašyti ir kad 
per tą rašymą jie geriau supras 
lietuviško žodžio reikšmę ir sa
vo pačių vaidmenį to žodžio iš
laikyme.

Aukas siųsti šiuo adresu “PL 
JS KONKURSAS”, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., Canada 
M6P 1A6. Mecenatų pavardės 
bus su dėkingumu paskelbtos.

Nuoširdžiai dėkojame!
Kristina Parėštytė, PLJS

<wj
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M. STONYS

Tie žmonės, kurie žino, kas 
formuoja JAV politiką, nieko 
nelaukė iš Belgrado konferen
cijos, nieko nesitikėjo, jokios 
vilties pavergtiesiems neteikė, 
apie jokį pavergtųjų užtarimą 
ar rusų paspaudimą nesvajojo. 
Dauguma spėliojo ir atspėjo, 
kad Belgrado konferencija bus 
tik tyli ir mažareikšmė tarptau
tinė konferencija. Tokia ji ir 
buvo.

Tą konferenciją suorkestravo 
JAV Valstybės Departamentas. 
Kad ji būtų gerai ir sklandžiai 
suvaidinta, jos režisoriumi pa
skirtas žydų kilmės amerikietis 
Goldbergas. Jis savo darbą pui
kiai atliko, bet amerikiečių spau
da buvo šalta, santūri ir supra
tinga. Pavergtųjų tautų atsto
vai Į režisorių žvelgė su nesle
piamu šypsniu akyse. Pats Gold
bergas pajuto, kad jo ir jo de
legacijos narių vaidmuo nebu
vo Įtikinantys, todėl bandė aiš
kintis spaudos konferencijoje 
ir JAV mažumų atstovų susirin
kime. Įtikinti nesisekė, nors ža
dėjo steigti žmogaus teisių įstai
gą, kuri registruotų komunisti
nės Rusijos valdžios žmogaus 
teisių paneigimus ir pažeidi
mus, kuriuos būtų galima pa
naudoti 1980 m. panašioje Mad
rido konferencijoje. Neįtikino 
ir spaudos — ji kantriai tylė
jo. Dabartinė pobelgradinė si
tuacija nėra maloni nei Valsty
bės Departamentui, nei Gold- 
bergui, nei prezidentui J. Carte- 
riui.

Žmogaus teisių klausimas te
belaukia prez. J. Carterio rea
laus, tikro, nemeluoto suprati
mo ir nuoširdžios paramos. Pa
vergtieji, komunistinės valdžios 
persekiojamieji netiki, kad 
žmogaus teisių reikalas paliko 
už uždangos ir bus bent dvejetą 
metų pamirštas. Taip nebus, 
nors Goldbergas to ir norėtų.

Belgrado komedija žmogaus 
teisių vėjelio neprislopino. Tas

Rusas lietuviškoje formoje
AL. GIMANTAS

Uolesni ar daugiau smulkme
nose paskendę sovietinamos 
Lietuvos kasdienybės stebėto
jai išeivijoje atkreipė dėmesį į 
būdingą ir visaip interpretuoti 
galimą reiškinį okupuotoje Lie
tuvoje. Tai tariamos, sąmonin
gai vykdomos “lietuviškos” ten
dencijos tam tikrų įstaigų dar
buotėje, bandant inscenizuoti 
ir lyg pabrėžti lietuviškąją sa
vivaldą, tik jokiu būdu ne sve
timą priespaudą. Ši akcija yra 
specialiai surežisuota ir diri
guojama patikėtinių, kurių žo
dis, metodai ir sprendimai turi 
pakankamai svorio bei vykdo
mosios galios.

Atkreipkime ir mes dėmesį į 
daugeliu atvejų nuostabiai lie
tuviškai skambančias pavardes, 
kurias matome milicijos, vi
daus saugumo, teisinio proceso 
ir net tarėjų ar gynėjų gretose. 
Pulkininkai ir papulkininkiai, 
majorai, kapitonai ir leitenan
tai, tardytojai, teisėjai, proku
rorai ir visa eilė panašių kitų 
pareigūnų beveik visuomet pa
sipuošę įgrynai 
pavardėmis. Tyčia ar ne, slaviš
komis šaknimis ar galūnėmis 
pavardžių minėto poaugščio 
valdininkų labai mažai. Apie 
tai skaitome ne vien oficialioje 
spaudoje, bet ir pogrindinės 
periodikos puslapiuose, kur ap
rašomi suėmimai, tardymai, 
teismai, kratos. 

lietuviškomis

vėjelis pūtė, pučia ir pūs, vis 
didėdamas ir smarkėdamas, kol 
virs audra, kuri turės nupūsti 
visus žiaurius komunistų valdo
vus, JAV valdžios abejingumus. 
Juk neįtikėtina, kad demokra
tinė laisvoji Amerika eitų į tal
ką Brežnevui padėti išlaikyti 50 
pavergtų tautų ir šimtą milijo
nų beteisių žmonių. Praėjo tie 
laisvųjų ir vergų laikai. Visi 
žmonės nori būti žmonėmis, ne 
komunizmo ar kitokios diktatū
ros pastumdėliais. Pavergtas 
žmogus kovoja ir kovos taip, 
kaip jam patogiau, kaip geriau, 
kaip jis sugeba ir pajėgia. Ko
vos, žus, bet laimės.

Prisimintina, kad žmogaus 
kova su imperialistine valdžia 
sunki ir labai ilga. Istorija 
rodo, kad ji trunka net šimtme
čius. Jei laisvieji padėtų pa
vergtiesiems, kova sutrumpėtų 
ir sutaupytų daug gyvybių. De
ja, laisvieji šiuo metu džiaugia
si savo laisvėmis bei teisėmis ir 
nenori įsipareigoti pavergtie
siems. Nenori ir JAV, nes rusai 
supyktų. To pykčio labai bijo
ma, todėl ir Belgrado konferen
cijos organizuojamos.

Po Belgrado konferencijos 
pavergtieji ir beteisiai turės su
prasti, kad reikia pasitikėti sa
vo jėgomis, sustiprinti savo gre
tas ir ryžtis kovoti ilgą bei sun
kią kovą. Amerikiečių pasitrau
kimas iš žmogaus teisių kovos 
turi būti priimtas realiai ir be 
pykčio. Juk visos tautos, visi 
skriaudžiami žmonės kovoja už 
savo reikalus, už savo teises, už 
savo laisvę. Padėti retai, 
retai kas pasisiūlo.

Belgrado konferencijai 
baigus, žmogaus teisės, 
laisvė ir neprklausomybė 
mums ir toliau šviesia žvaigžde, 
šviesiu užburtu laimės žiburiu, 
kurio visi siekiame, visi dėl jo 
kovojame ir kovosime, kol lai
mėsime. Galime ramintis, kad 
mūsų, pavergtųjų, daug. Rei
kia tik visiems vieningai ir kar
tu kovoti iki pergalės.

labai

pasi- 
tautų 
švies

norima sudary- 
viskas normalu, 
ir teisiškai pa-

Šioje vietoje savotišku para
doksu atrodys priminimas, kad 
pvz. nepriklausomos Lietuvos 
paskutinį dešimtmetį geležin
kelių policijos viršininku buvo 
nelietuvių kilmės, bet ištikimas 
pilietis ir gabus pareigūnas Di- 
mitrijus Katasiunovas, savo pa
vardę sulietuvinęs į Katasiū- 
nas. Jis betgi niekad nebandė 
slėpti savosios tautybės. Paga
liau nebuvo ir jokio reikalo.

Sovietinamoje Lietuvoje sten
giamasi parodyti savajai vidaus 
rinkai ir užjūriui, kad viskas 
valdoma, tvarkoma ir vykdoma 
neva pačių lietuvių, budriai 
vykdančių sovietinius įstaty
mus. Vadinasi, 
ti įspūdį, kad 
pastovu, tikra 
grįsta.

Neveltui ir 
nio diplomatinio ir konsulinio 
korpuso atstovai, įvairių dele
gacijų (mokslinių, kultūrinių, 
ekonominių) nariai atlieka savo 
oficialius ar pusiau oficialius 
vizitus Vilniuje tik pas lietuviš
komis pavardėmis pasivadinu
sius pareigūnus. Tai irgi dalis 
gerai apgalvotos politikos, ban
dančios sudaryti kiek galint lie
tuviškesnės aplinkos įspūdį. 
Galima spėlioti, kad toks elge
sys jiems ten duoda tam tikrą 
propagandinį laimėjimą. Net ir 
Klaipėdos uostui prirašyti so
vietinio prekybinio jūrų laivy
no laivai pavadinti angliškai

(Nukelta į 9 tą psl.)

negausūs užsie-
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Dabartinis Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. AUG. SIMANAVI
ČIUS, OFM, dėkoja iškilmių dalyviams 25-rių metų parapijos sukakties 
proga Nuotr. S. Dabkaus

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai

dynėm susidomėjimas toks di
delis, kad nepasisekė visą pro
gramą sutalpinti į penkias die
nas. Todėl Žaidynės, o tuo pa
čiu ir Pasaulio Lietuvių Dienos 
pradedamos birželio 26, pirma
dienį. Oficialioji žaidynių ati
darymo programa įvyks birže
lio 28 d. Etobicoke Olympium 
patalpose.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas prasidės liepos 1 
d. Royal York viešbutyje (100 
Front St. West).

Didysis susipažinimo vakaras 
su šokiais įvyks irgi Royal 
York viešbutyje, Convention 
Floor, liepos 1, šeštadienį, 8 v. 
v., ėjimas $8 asmeniui.

Liepos 2, sekmadienį, pamal
dos katalikams ir evangelikams 
įvyks 11 v.r. Vieta ir tvarka bus 
paskelbta vėliau.

Liepos 2, sekmadienį, 3 v.p. 
p., įvyks V-ji Kanados ir JAV 
lietuvių dainų šventė Maple 
Leaf Gardens (60 Carlton St.).

Dainų šventėje pasižadėjo 
dalyvauti 40 chorų iš Kanados, 
JAV, Australijos, Škotijos, taip 
pat — tautinių liaudies instru
mentų (kanklės, skudučiai, bir
bynės ir kt.) muzikinis vienetas, 
simfoninis Toronto orkestras. 
Estų pučiamųjų orkestras 
gros Br. Jonušo maršus, kai žy
giuos į areną chorų vienetai ir 
sportininkai, kuriems bus įteik
ti laimėjimų medaliai. Rengė
jai teigia, kad įžanga būsianti 
labai įspūdinga. Bilietų kainos 
į dainų šventę: $6, $8 ir $10.

Tuoj po dainų šventės Royal 
Yorko viešbutyje įvyks užbai
giamasis PLD pokylis — vaišės

Aukojo Pasaulio
PLD finansų komisija visais 

būdais telkia lėšas tų didžiųjų 
iškilmių reikalams. Prašoma di
desnio aktyvumo ir iš KLB apy
linkių valdybų, nes PLD jau 
čia pat. Pinigai ir dabar jau rei
kalingi — reikia daug ką iš 
anksto apmokėti. Kai paaiškė
jo, kad iš Australijos atvyks ne 
65 sportininkai, kaip bu
vo minėta, bet 75, jų kelionės 
išlaidos padidėjo. Kad sumažė
tų išlaidos, Toronto lietuviai 
skautai priims nakvynėn visus 
iš Australijos atvykusius spor- 
tininkus-skautus. Iš viso į PLD 
atvyks 1.000 sportininkų, kurių 
drauda kainuos $1.000.

Kad būtų sėkmingesnis žings
nis gauti valdžios paramą, prie 
prašymų buvo prijungti žymių
jų Kanados pareigūnų reko
mendaciniai laiškai.

Didesnes aukas jau atsiuntė 
šios lietuviškos institucijos bei 
atskiri asmenys: $6.000 — Ka
nados Lietuvių Fondas, $2.000 

(Eattainatt Art Jilt'nuirtals ^Gtir. 
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Louis Temporalo— oficialus skulptorius_
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visų meniškų darbų pagal 

pageidavimus.

su labai trumpa oficialiąja da
limi.

PLD metu Toronte rengiama 
tautybių savaitė — Karavanas. 
Kiekviena tautybė skirtingoje 
miesto dalyje įrengs savo patal
pose paviljonus, kur rodys savo 
tautinius šokius, muziką, val
gius, rankdarbius, audinius ir 
pan. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus įrengtas Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Ten bus 
galima įsigyti ir Karavano pa
sus.

Birželio 29, ketvirtadienį, 
Toronto Lietuvių Namuose nu
matomas literatūros ir muzikos 
vakaras, meno paroda, kuri 
truks iki liepos 4 d.

Taip pat ketvirtadienį po pie
tų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga organizuoja ekskursi
ją laivu po Ontario ežerą. Ten 
veiks bufetas, vyks šokiai ir ki
tokios pramogos. Tai bus itin 
puiki proga pabendrauti lietu
viškajam jaunimui. Norintieji 
ekskursijoje dalyvauti regist
ruojasi pas vadovę D. Juozapa
vičiūtę tel. 767-5637.

Norintieji rezervuoti viešbu
čiuose kambarius kreipiasi į 
VI. Dauginį, 1613 Bloor St. 
West, Toronto, Ont., Canada 
M6P 1A6. Tel. 1-416-533-1121. 
Rezervacijos bus priimamos iki 
birželio 1 d. sekančiuose vieš
bučiuose: Royal York, Hotel 
Toronto, Sheraton Hotel, West
bury ir Lord Simcoe. Pasaulio 
Lietuvių Dienos angliškai vadi
nasi Lithuanian World Festi
val, todėl angliškai visuomenei 
reikėtų tą pavadinimą visuo
met ir vartoti.

PLD informacija

Lietuviu Dienoms
— Toronto bankelis “Parama”, 
$1.700 — Montrealio bankelis 
“Litas”, $1.000—Kanados Lie
tuvių Medikų Draugija, $1.000
— Lietuvių Sodyba Anapilis, 
$1.144 — KLB Delhi apylinkė, 
$1.000—Ed. Bumeisteris, $500
— R. Williambrekas iš Wood- 
tocko, Ont., $200 — V. Barisas, 
$100 — A. Krakauskas, abu iš 
Windsoro, Ont. Dainų šventei 
aukojo $100 — M. Antanaitis, 
$50 — Mažosios Lietuvos Mote
rų Draugija, $100 — St. Liepas 
iš Bostono, JAV.

PLB reikalams ir toliau ren
kamos aukos prie Toronto lie
tuvių šventovių. Prie Lietuvos 
Kankinių parapijos šventovės 
aukų rinkimą tvarko J. Petro
nis, prie Išganytojo parapijos 
šventovės — P. Šturmas, prie 
Prisikėlimo — O. Indrelienė. 
Jų darbą kontroliuoja S. Jokū
baitis. Paskubėkime su ekono
mine parama Pasaulio Lietuvių 
Dienoms!
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© PAVERGTOJE TEVMEJE © LIETUSIAI PASAULYJE
PIRMOJI EKSKURSIJA

“Gimtasis Kraštas” kovo 30 d. lai
doje paskelbė Sigitos Vaitiekutės 
reportažą apie pirmąją šiemetinę 
jaunimo ekskursiją iš V. Vokietijos. 
Pasinaudodami pavasario atostogo
mis, Vilniuje viešėjo 33 lietuvių iš
eivių vaikai — studentai, mokslei
viai, tarnautojai, niekada nematę 
Lietuvos. Jauniausia ekskursantė bu
vo trylikmetė Lina Kemerytė, vy
riausias ekskursantas — Pranas Ža
liukas, 28 metų amžiaus. Grupei va
dovavo IX klasės moksleivis Jurge- 
nas Margis. Visi jie buvo apgyven
dinti ne “Gintaro”, o “Turisto” vieš
butyje. S. Vaitiekutė mini keliones 
i Trakus, Kauną, Elektrėnus, kur 
buvo parodyta elektros jėgainė, lan
kymąsi M. K. Čiurlionio mokykloje, 
Vilniaus statybos technikume bei 
universitete, susitikimą su studen
tais. Nuotraukose kalbama apie ke
lionę pajūrin ir net sustojimą Kryž- 
kalnyje prie propagandinio pamin
to Raudonajai armijai, kuri sve
čiams buvo pristayta kaip tariama 
Lietuvos “išvaduotoja”. S. Vaitieku
tė pabrėžia, kad didžiąją jaunųjų 
ekskursantų dalį sudarė moksleiviai, 
atvažiavę iš JAV, Kanados bei įvai
rių V. Vokietijos miestų. Atrodo, 
kad jie yra Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai, šiai išvykai panaudoję Ve
lykų atostogas. Pranešime minimi: 
kanadietis Kęstutis-Stasys Banelis, 
prekybos tarnautojas Rimantas Gu- 
muliauskas iš Duesseldorfo, Rasa-Sil- 
vija Kaminskaitė, Arūnas Keblys, Li- 
lija-Regina Rekašiūtė, Valdas Kerne- 
raitis, Rūta šakaitytė, Donaldas štai- 
nas, Justina Dirgėlaitė, Marija Poš- 
kaitytė, Mindaugas Skeberdis, Ritas 
Kleiza. Svečiams iš V. Vokietijos bu
vo parodytas lietuviškas muzikinis 
filmas “Velnio nuotaka”, sukurtas 
pagal K. Borutos “Baltaragio malū
ną”. Dešimt dienų trukusią viešna
gę sudrumstė vis dar nepasibaigusi 
lietuviška žiema, kurios nebuvo pra- 
matę ekskursantai. Iš V. Vokietijos 
jie atvyko pavasariškai nusiteikę ir 
apsirengę.

RAŠYBOS REFORMA
1976 m. ribotu tiražu Vilniuje iš

leistas akademinis leidinys “Lietu
vių kalbos rašyba ir skyryba” susi
laukė nemažos kritikos. Jo leidi
mas buvo sustabdytas, lietuvių kal
bos rašybos reformas patikint aka
demiko K. Korsako vadovaujamai 
lietuvių kalbos komisijai, kuri buvo 
sudaryta Lietuvos Mokslų Akademi
jos rėmuose. Komisija dabar pa
skelbė didžiųjų raidžių rašymo re
komendacijas įstaigų, įmonių bei 
organizacijų pavadinimuose. Kai 
pavadinimas turi du ar daugiau žo
džių, didžiąja raide rašomas tik pir
masis: Centrinė statistikos valdyba, 
Medicinos darbuotojų profesinė są
junga, Rašytojų klubas, Mokytojų 
namai, Tarptautinė filosofų draugi
jų federacija. Jeigu yra sąlyginis 
kabutėse rašomas pavadinimas, pa
tariama tik jį vieną rašyti didžiąja 
raide: berniukų choras “Ąžuoliu
kas”, “žinijos” draugija, vyno ga
mybos susivienijimas “Anykščių vy
nas”, “Auksinės varpos” kolchozas. 
Jeigu kabutėse yra du ar daugiau 
žodžių, didžiąja raide pradedamas 
tik pirmasis.

Kartais pavadinimas prasideda geo
grafiniu ar žymaus asmens vardu.

A.a. KUN. PRANO ŠUKIO laidotuvės Nemiruose, Šakių apskrityje

Kas žinotina
Per radiją buvo skelbiama, 

kad sūrių gamyboje ir Kanadoje 
naudojami tam tikri chemika
lai, sulaikantys sūrius nuo ge
dimo. JAV-se ir Kanadoje rei
kalaujama, kad pienas būtų 
pasterizuotas, jei iš jo pagamin
tas sūris parduodamas penkiom 
savaitėm nesusėjus. Europoje 
vietoje pasterizavimo naudoja
mas chlorinas. Tai atpigina ga
mybą ir sutaupo laiką. Taip ra
šo savo knygose prof. Frank Ko- 
sikowski (Dept, of Food and 
Science, Cornell University) ir 
Lincoln Lariipert, JAV kariuo
menės chemikas (Quartermaster 
Corps Laboratory).

Kaip tie dalykai tvarkomi On
tario provincijoje, išsiaiškinau 
Ontario žemės ūkio ir sveikatos 
departamentuose. Pasirodo, kad 
importuoti sūriai krautuvėse iš
silaiko daug ilgiau, negu čia ga
minti. Todėl vietinės sūrinės 
pradėjo reikalauti, kad leistų 
naudoti gedimą stabilizuojan
čius chemikalus. Iš minėtų de
partamentų gavau tokį atsaky
mą: mes nerekomenduojame

Tokiu atveju didžiąja raide prade
damas tik tas žodis: Lietuvos dailės 
muzėjus, Kauno medicinos institu
tas, Žagarės vaismedžių medelynas, 
M. K. Čiurlionio dailės muzėjus, Lie
tuvos dailininkų sąjunga, Naujosios 
Vilnios geležinkelio stotis, Raseinių 
pirmoji vidurinė mokykla. Oficialių 
pavadinimų santrumpose pirmasis 
žodis rašomas didžiąja. Pvz. M. K. 
Čiurlionio dailės muzėjus — Dailės 
muzėjus; Vilniaus dailės parodų rū
mai — Dailės parodų rūmai arba 
Parodų rūmai. Neoficialiai vartoja
mi įstaigų, įmonių ir organizacijų 
bendriniai pavadinimai rašytini ma
žąja raide: nutarimas išsiuntinėtas 
respublikų švietimo ministerijoms; 
Vilniuje statoma klinikinė ligoninė; 
Panevėžyje yra cukraus, linų, mui
lo fabrikai, alaus darykla.

NENUOSEKLUMAI
šie pasiūlymai savo esme yra lo

giški ir priimtini, tačiau nuoseklu
mo trūksta, kai pereinama prie So
vietų Sąjungos, jos komunistų par
tijos ir augščiausių tarptautinių or
ganizacijų. Tada iškyla ištisa didžių
jų raidžių tvora: Sovietų Sąjungos 
Augščiausioji Taryba; Sovietų Są
jungos Ministrų Taryba; Komunistų 
partijos Centro Komitetas; Visasą
junginės Lenino Komunistinės Jau
nimo Sąjungos Centro Komitetas. 
Kadangi dabartinė Lietuva yra vadi
nama Lietuvos TSR, jos ministerių 
kabinetą oficialiai tektų rašyti: Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Respub
likos Ministrų Taryba. Panaši isto
rija yra ir su Mokslų Akademija, kur 
ir padalinio pirmasis žodis rašomas 
didžiąja raide. Pvz. Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas. Visiems aiš
ku, kad tas institutas yra Mokslų 
Akademijos dalis. Jo oficialus pa
vadinimas pradedamas Mokslų Aka
demija. Būtų logiškiau ir papras
čiau taikyti tą pačią taisyklę visiems 
atvejams, t.y. didžiąja raide rašyti 
tik pirmąjį ar pagrindinius žodžius. 
Komisijos pranešime pabrėžiama, 
kad šios rekomendacijos privalomos 
visoms ministerijoms, žinyboms, or
ganizacijoms, redakcijoms ir leidyk
loms.

EISMO PROBLEMOS
Kovo 22 d. Lietuvos Architektų 

Sąjungoje buvo aptartos eismo or
ganizavimo problemos Vilniaus se
namiestyje ir miesto centre. Dalyva- 
vavo gausus būrys architektų, inži
nierių, visuomenės attsovų. Įžanginį 
žodį tarė prof. V. šeštokas, o su es
kiziniu projektu supažindino eismo 
specialistai — inž. V. Jonaitis, tech
nikos kandidatas M. Raibys, archi
tektai A. Pilypaitis ir A. Nasvytis. 
Kilusias diskusijas apibendrino Lie
tuvos Architektų Sąjungos valdybos 
pirm. A. Rasteika. “Literatūros ir 
Meno” 13 nr. rašoma: “Buvo kritiš
kai atsiliepta apie transporto magist
ralės nuo J. Basanavičiaus gatvės 
iki Gedimino aikštės projektą, ku
ris griauna esamą istoriškai susi
klosčiusią kvartalo struktūrą. Pasi
sakiusiųjų nuomone, pagrindinis dė
mesys turi būti nukreiptas į magist
ralinių senamiesčio apvažiavimų ir 
liečiamųjų gatvių projektavimą bei 
statymą, eismo organizavimo tobu
linimui panaudojant dabartinį gat
vių tinklą.”

V. Kst.

apie sūrius?
naudoti chemikalus, bet ir ne
galime uždrausti, nes nėra to
kio įstatymo. Be to, jų nuomo
ne, žmonės patys vis daugiau 
grįžta į ankstyvesnes, natūralias 
gamybas.

Čia noriu pažymėti, kad mū
sų lietuviškas sūris yra gamina
mas natūraliu būdu iš pasteri
zuoto pieno ir be jokių chemika
lų. Net ir dažų, kurie pagaminti 
iš vaisių ir daržovių sunkų, ne
naudojame. O sūrių nežymiai 
nevienoda spalva priklauso nuo 
pašaro arba karvių veislės — 
juodmargių būna baltesnis, žal
margių — geltonesnis.

Aloyzas Viskontas
Ked. prierašas. Prie šios in

formacijos autorius pridėjo On
tario sveikatos ministerijos pa
žymėjimą, kuriame nurodoma, 
kad Stouffville Creamery (sav. 
A. Viskontas) pagamintuose sū
riuose nėra jokių žalingų bakte
rijų. Iš pridėto sąrašo matyti, 
kad kelių kitų gamyklų sūriuo
se yra nemažas nuošimtis bak
terijų — total coliform, faecal 
coliform, staph aureus.

Hamiltono mergaičių choras “Aidas” su administratoriumi J. PLEINIU (kairėje) ir naujuoju dirigentu J. GOVĖ- 
DU (dešinėje). Choro koncertas — balandžio 29 d. Hamiltono Jaunimo Centro salėje Nuotr. J. Miltenio

Naujas advokatas, ką tik baigęs stu
dijas, JONAS CHROLAVIČIUS. Pra
dėjo profesinį darbą Hamiltone, Ont.

8 HAMILTON
TARPTAUTINĖ PAVASARIO MU

GĖ įvyks gegužės 29 — birželio 3 
d.d. 35 Catharine St. S. Joje bus pa
vaizduotas kosmopolitinis miesto gy
venimas. Mugė bus komercinio, in
formacinio ir kultūrinio pobūdžio. 
Joje bus, šalia kitų, trys dideli pa
viljonai, kuriuose bus rodomi ir par
duodami įvairių kraštų gaminiai, tu
rizmo įvairybės — apranga, vėlia
vos, filmai apie atskirus kraštus, 
įvairių kraštų valgiai. Norintieji da
lyvauti mugėje prašomi kreiptis į 
Daugiakultūrį Centrą tel. 528-0258.

VYSK. M. VALANČIAUS mo
kykla baigia savo darbo metus gegu
žės 6 d. Užbaigimo iškilmės tą šeš
tadienį prasidės 9.30 v.r. AV švento
vėje, kur mokyklos globėjas prel. 
dr. J. Tadarauskas atnašaus šv. Mi
šias ir pasakys pamokslą. Po to visi 
eisime į Jaunimo Centro salę, kurioj 
įvyks iškilmingas mokslo metų už
baigimo aktas ir diplomų, pažymėji
mų bei pasižymėjimų įteikimas. Čia 
mūsų kultūros ir lietuvių kalbos 
puoselėtojas J. Dubinskas geriausiai 
lietuviškai kalbančiam mokiniui 
įteiks ir savo paskirtą $50 premiją. 
Tėvų komitetas, vad. D. Vaitiekū
nienės, dalyvaujantiems ruošia vai
šes. Lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas visą laiką buvo vie
nas svarbesnių įvykių Hamiltono lie
tuviškajame gyvenime. Į tas iškil
mes visada sueina daug žmonių. Tad 
tikimės, kad ir šių metų užbaigtu- 
vėse dalyvaus daug mokinių tėvelių, 
mokyklos rėmėjų, buvusių ir būsi
mų mokinių, mokytojų ir visų, ku
riems rūpi mūsų tautinis prieauglis.

Kitais mokslo metais mokykla pla
nuoja įsivesti priešmokyklinį ir lie
tuviškai nekalbančių skyrių. Taip pat 
kitais metais yra numatyta duoti 
šeštad. mokyklos mokiniams nemo
kamai visus vadovėlius ir rašomąją 
medžiagą. K. Mileris, vedėjas

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, balandžio 29 d., 
7 v.v., visi dalyvaukime Jaunimo 
Centre choro “Aidas” aštuntojo 
gimtadienio koncerte — šokiuose. 
Programoje girdėsite jauno muziko 
Jono Govėdo vadovaujamą chorą ir 
kartu su juo dainuojantį iškiliausią 
Kanados lietuvių operos solistą Ri
mą Strimaitį, šiame koncerte daly
vaus Kanados valdžios bei kitų or
ganizacijų atstovai. Po koncerto, 
grojant geram orkestrui, bus smagūs 
šokiai, loterija, laimės staliukai, šil
ti užkandžiai ir kitos įdomybės. Tad 
visi savo dalyvavimu paremkime 
dainuojantį jaunimą. J. P.

DAUGIAKULTŪRIŲ TEATRŲ są
junga, kuriai priklauso ir mūsų “Au
kuras”, šį pavasarį rengia savo fes
tivalį. Panašūs festivaliai visos pro
vincijos mastu kasmet rengiami To
ronte. Mūsiškis festivalis prasidės 
balandžio 27 ir truks ligi gegužės 7 
d. Pirmąjį spektaklį bal. 27 d. pra
dės anglų dramos draugija, o po jų 
seks čekoslovakų, armėnų, italų, uk
rainiečių ir lietuvių teatriniai vie
netai. Lietuvių “Aukuro” grupė, ku
riai vadovauja rež. E. Dauguvietytė- 
Kudabienė, gegužės 7 d., 3 v. p.p., 
Benneto auditorijoj, Hugson St. N., 
vaidins lietuvių kalba F. Neveravi- 
čiaus verstą G. Zapolskos 3 v. saty
rinę dramą “Ponios Dulskienės 
moralė”. Yra numatytos festivalio 
atidarymo iškilmės. Norima tokį fes
tivalį rengti čia kasmet. Angliškojo 
teatro grupei talkina ir trys auku- 
riečiai — E. Kudabienė, D. Kuda- 
baitė ir Kęst. Kalvaitis.

LINAS KAIRYS, neseniai pradė
jęs tarnybą Fordo įmonėj, jau yra 
paskirtas atsakingom “Zone Service 
Manager” pareigom su gyvenviete 
Winnipege. Linas, aktyvus visų PLJ 
Sąjungos kongresų dalyvis, ruošiasi 
vykti ir į ateinantį jaunimo kongre
są kuris bus 1979 m. Vokietijoje.

(Nukelta j 9-tą psl.)

Hamiltono teatras 
“AUKURAS” 
gegužės 7, sekmadienį, 
3 vai. po pietų, 
pasirodys su nauja premjera, 
pirmajame Hamiltono

daugiakultūriame teatrų festivalyje,
Bennetto auditorijoje, 444 Hughson St. N., Hamilton.

Vaidins 3 veiksmų satyrinę dramų.

“Sonios UbulsRienos 
moralė” 

Visus maloniai
Bilietų kaina suaugusiems —
studentams ir pensininkams — $2.50

parašytų Gab. Zapolskos, 
išverstų F. Neveravičiaus 
kviečiame atsilankyti!
S3.5C, "AUKURAS

““r Metines
VALDYBA •

rENGIa Dienos
ffiineiimq sekmadienį, 

Rodney Lietuvių Namuose, 
Furnival Rd., Rodney,

ir maloniai kviečia dalyvauti ne tik vietinius, bet 
ir Londono, Delhi, Windsoro ir kitų apylinkių tau
tiečius.

Programoje: mokytojos Dūdaitės paskaita, Toronto 
L. Namų moterų grupės dainos (vad. V. Verikaitis) 
ir vietinės pajėgos.

Buvęs tabako augintojas Kanadoje ALFONSAS KAIRYS įteikia $1000 čekį 
Kanados Lietuvių Fondo atstovui Steponui Jakubickui

Delhi, Ontario
ALFONSAS KAIRYS — Kanados 

Lietuvių Findo tūkstantininkas š.m. 
kovo 17 d. per Kanados Lietuvių 
Fondo tarybos narį Stepą Jakubic- 
ką įteikė Kanados Lietuvių Fondui 
$1000 čekį.

A. Kairys į Kanadą yra atvykęs po 
H D. karo. Kad ir viengungis, 
kruopščiu statybininko darbu ir tau
pumu sugebėjo įsigyti ir išlaikyti 
tabako ūkį, kurį, kainai gerokai pa
kilus, pardavė ir Delhi mieste įsigi
jo dvejus namus. Gausiai remdamas 
savo gimines okupuotoj Lietuvoje, 
neužmiršta ir tautinių reikalų.

A. Kairys yra aktyvus ne tiktai 
statybininko profesijoje, aptarnau
damas vietos lietuvius ūkininkus. 
Jis talkina ir lietuvių parapijos rei
kaluose, reiškiasi bendruomeninėje 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 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 $10,000,000.

veikloje. Šiuo metu yra KLB Delhi 
apylinkės valdybos iždininkas.

Kanados Lietuvių Fondas dėkoja 
A. Kairiui už $1000 įnašą ir laukia, 
kad daugiau kas pasektų šiuo gra
žiu lietuvišku pavyzdžiu.

Stepas Jakubickas

Rodney, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimą ren

gia KLB Rodney apylinkės valdyba 
Lietuvių Namuose gegužės 7, sek
madienį, 5 v.p.p. Programą atliks 
vietinės pajėgos, Toronto Lietuvių 
Namų moterų dainos grupė, vado
vaujama sol. V. Verikaičio. Paskai
tą skaitys mokytoja Dūdaitė iš To
ronto. Į šią šventę laukiama ir sve
čių iš Londono, Delhi, Windsoro ir 
kitų vietovių. Kviečiame visus tau
tiečius dalyvauti. J. S.(NukeRa į

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)........ 6%
santaupas 7%
term, depozitus 1 m. 8!4% 
term, depozitus 3 m. 83/ą % 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .10% 
nekiln. turto pask........9% %

JA Valstybės
KUN. DR. J. PRUNSKIO straips

nį apie kalėjimu paverstą R. Euro
pą vedamųjų puslapyje paskelbė 
dienraštis “Chicago Tribune”. Auto
rius primena skaitytojams, kad at
eiviai į JAV lengvai gali atsivežti 
savo šeimas iš laisvosios Europos ša
lių, o iš R. Europos šis procesas pa
reikalauja 10-30 metų ir kartais iš 
viso būna nesėkmingas. JAV darbi
ninkai gali keliauti po visą pasaulį, 
lankytis savo tėviškėse. Su kliūtimis 
jie susiduria tik Sovietų Sąjungos 
užimtose srityse. Pvz. Lietuvoje 
jiems leidžiama trumpai paviešėti 
Vilniuje, su ekskursijos vadovais ap
silankyti Kaune, Trakuose, Druski
ninkuose. Net tėvų kapų lankymas 
kitose vietovėse esąs uždraustas.

“THE NEW YORK TIMES” DIEN
RAŠTIS balandžio 14 d. įsidėjo 
trumpą pranešimą iš Maskvos apie 
šūvius Vilniaus šventovėje. Šį inci
dentą telefonu pranešė už religijos 
teises kovojantis Viktoras Vasilje
vas. Jo duomenimis, balandžio 10 d. 
nežinomas asmuo Vilniaus sekmini- 
ninku šventovėje dviem šūviais į vi
durius ir dviem į koją sunkiai sužei
dė dvidešimties jaunuolių chorui va
dovavusį Valentiną Lukašuką. Po to 
užpuolikas pasislėpė šventovės rūsy
je ir sužeidė tris iškviestus milici
ninkus, vieną jų — sunkiai. Inci
dentas baigėsi šio nežinomo asmens 
nusišovimu. Pačiam V. Vasiljevui 
neteko būti šios tragedijos liudinin
ku. žinias jis gavo iš kitų asmenų.

LIETUVOS LAISVINIMO REIKA
LUS savo posėdyje balandžio 5 d. Či
kagoje svarstė Amerikos Lietuvių 
Taryba, šiam klausimui paskyrusi 
net 5 valandas. Išsamiai buvo ap
žvelgti ALTos ir JAV LB santykiai. 
Jų sprendimas pavestas ALTos vi
suomeninių ryšių komisijai, vadovau
jamai dr. L. Kriaučeliūno.

TAUTYBIŲ FESTIVALYJE Phoe- 
nixe, Arizonoje, dalyvavo 36 etninės 
grupės. Atskirose palapinėse pagrin
dinėje miesto aikštėje jos turėjo tau
todailės parodas, gamino joms bū
dingus patiekalus lankytojams vai
šinti. Tautiniams šokiams, dainoms 
ir muzikai buvo skirta speciali sce
na. Lietuviai turėjo dvi palapines. 
Patiekalais rūpinosi vietinis šarkų 
restoranas, tautodaile — Stella Ra
cine, surinkusi daug gintaro dirbi
nių, medžio drožinių, lėlių tautiniais 
drabužiais. Jos tvarkoma palapinė 
laimėjo pirmąją festivalio premiją.

BALFo CENTRO VALDYBA XIX- 
ji šios organizacijos seimą surengs 
š.m. spalio 28 d. Čikagos Marquette 
Parke, Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Seimą globos 
BALFo Čikagos apskrities valdyba.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ suvažiavimas gegužės 
27-28 d.d. įvyks Bostone. Suvažiavi
mo tikslas — išrinkti naują Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos valdybą, kuri taipgi va
dovauja ir PLIAS (pasaulinei sąjun
gai). Trečią kartą šių organizacijų 
vadovybė bus patikėta bostonie
čiams. Suvažiavime dalyvaus atsto
vai iš Los Angeles, Čikagos, Detroi
to, Klevelando, Niujorko, Filadelfi
jos skyrių. Tikimasi, kad savo atsto
vus atsiųs taip pat Toronto, Montre- 
alio ir Otavos skyriai Kanadoje. Su
važiavimu rūpinasi Bostono skyriaus 
valdyba — B. Galinis, M. žiaugra ir 
A. Vasys.

Australija
MELBURNO LIETUVIAI balan

džio 6 d. paminėjo sidabrinę kun. 
Prano Dauknio kunigystės sukaktį. 
Pagerbtuvių vakarienę surengė Lie
tuvių Katalikų Federacija. Jos pirm. 
V. Laukaitis supažindino dalyvius su 
atsilankiusiais žymiaisiais svečiais 
bei sukaktuvininko veikla. Kunigu 
jis buvo įšventintas 1952 m. vasario 
28 d. Romoje, o nuo 1973 m. yra 
vyriausias savaitraščio “Tėviškės Ai
dai” redaktorius. Vaišių stalą palai
mino vysk. J. P. O’Connel, taręs ir 
sveikinimo žodį. Sveikintojų buvo 
gausus būrys, atstovaująs įvairioms 
organizacijoms. Programą atliko ma
žieji solistai Virginija ir Arūnas 
Bruožiai, išraiškos šokio atstovės iš 
Morningtono, vadovaujamos E. šitie- 
nes.

KUN. A. SPURGIS, MIC, Adelai
dės Centennial kapinėse kovo 19 d. 
pašventino antkapinį paminklą ne
seniai mirusiam a.a. Juozui Gučiui, 
buvusiam Kauno radiofono režiso- 
riui. Paminklo pastatymu bei pa
šventinimu velionies vardo dieną pa. 
sirūpino jo našlė A. Gučiuvicnė, po 
iškilmės visus pakvietusi vaišėms į 
Lietuvių Katalikų Centrą. Jai talki
no Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos narės.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ krep
šinio rinktinėm kuri dalyvaus Pasau
lio Lietuvių Sporto žaidynėse Toron- 
ronte, pakviesti šie krepšininkai: G. 
Bražionis, V. Bražionis, R. Gulbinas, 
A. Jaunutis, R. Leknius, J. Obeliū
nas, S. Karpuška, P. Gustafsonas, A. 
Milvydas ir E. Kardas, atsarginiai 
— S. Ragauskas ir A. Petraitis. 
Rinktinė nutarė išbandyti savo jėgas 
krepšinio žaidynėse Balarrato mies
te kovo 11-13 d.d., kur laimėtojui 
buvo numatyta $250 premija. Į žai
dynes betgi tegalėjo atvykti keturi 
rinktinės žaidėjai — P. Gustafsonas, 
A. Milvydas, S. Karpuška ir J. Obe
liūnas. Juos teko papildyti mažiau 
pajėgiais krepšininkais. Pirmąsias 
rungtynes su “Sun Gold” komanda 

lietuviai pralaimėjo 40:35, antrąsia 
laimėjo 52:28. Kelią į baigmę užkir 
to 50:36 krepšių santykiu pralaimė 
tas susitikimas su Balaratto miešti 
rinktine. Daroma išvada, kad lietu 
vių rinktinė būtų lengvai laimėjus 
šias žaidynes, jeigu į jas būtų gale 
ję atvykti visi jos nariai.

Britanija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 

BĖS paskelbimo šešiasdešimtmečit 
proga Londone leidžiamas lenki 
dienraštis “Dziennik Polski” j savi 
pirmą puslapį įsidėjo jį užpildant 
Lietuvos istorijos žinovo K. Okuli 
čiaus straipsnį apie lietuvius ir Lie 
tuvą. Autorius savo rašinį pradedi 
kasmet Londono Lietuvių Namuos* 
rengiamais minėjimais, supažindini 
skaitytojus su įvykiais, kurių dėk: 
Lietuva atgavo savo nepriklausomy 
bę 1918 m. Jis taipgi rašo apie gau 
šią mūsų išeiviją JAV ir Kanadoje 
jos organizacijas, diplomatinę Lie 
tuvos tarnybą, pastangas išlaisvint 
Lietuvai. K. Okuličius, kalbėdama: 
apie sovietų okupuotą Lietuvą, dari 
išvadą, kad ten lietuviai dažnai įsi 
jungia į kompartiją patriotiniu tiks 
lu, norėdami padėti savo kraštui. K 
Okuličiaus nuomone, net ir toks ar 
šus komunistas A. Sniečkus kovoje 
prieš Lietuvos rusinimą. Dėlto ru 
siškunio žymės Lietuvoje esančio; 
gerokai mažesnės, negu Latvijoje ii 
Estijoje. Londone veikusi Adome 
Mickevičiaus draugija pakvietė lie. 
tuvius į Liublino unijos sukakties 
minėjimą, norėdama su jais užmegz 
ti ryšius, bet lietuvių nesusilaukė. 
Londono lenkus nudžiugino organi. 
zuotas lietuvių dalyvavimas Katync 
aukoms skirto paminklo atidengi
me, ypač tautiniais drabužiais apsi
rengusios lietuvaitės padėtas vaini
kas. K. Okuličius, siekdamas išeivi
jos lenkų ir lietuviu bendradarbia
vimo, pastebi šviesesnio pobūdžio 
balsus spaudoje šiuo klausiniu. Prie 
tokių balsų jis priskiria prof. R. Mi
siūno straipsnį 1977 m. žurnalo “Li- 
tuanus” 1 nr. K. Okuličius taipgi 
teigiamai vertina pasikalbėjimą su 
Tomu Venclovų, kuris buvo pa
skelbtas lenkų dienraštyje. T. Venc
lova pareiškęs, kad lietuviai nesi
leis į kompromisus dėl Vilniaus 
klausimo ir kad ši lenkų kova esanti 
pralaimėta. Net ir išsilaisvinus iš 
Sovietų Sąjungos jungo, seni ginčai 
neturėtų būti atnaujinti. Tokiai min
čiai K. Okuličius pilnai pritaria, siū
lydamas jos laikytis ir lenkams.

AGRONOMAS JUOZAS LŪŽA mi
rė Londone balandžio 4 d., ištiktas 
širdies smūgio. Pirmą kartą jis bu
vo sunegalavęs vasario viduryje, bet 
po poros savaičių grįžo iš ligoninės 
ir tikėjosi pilnai atsigauti. Velionis 
dalyvavo D. Britanijos Lietuvių Są
jungos veikloje, keliolika metų va
dovavo Lietuvių Sodybai, užveisda- 
mas vaismedžių sodelį, nederlingą 
žemę apsodindamas pušaitėmis. Sį 
darbą teko nutraukti, susirgus žmo
nai Emilijai, kulinarijos specialistei. 
J. Lūža tada įsijungė į “Nidos” 
spaustuvę linotipininku, o nuo 1973 
m. perėmė “Europos Lietuvio” ir 
“Nidos” knygų klubo leidinių reda
gavimą, pakeisdamas K. Barėną. “Eu
ropos Lietuvio” puslapiuose daug 
rašė įvairiais klausimais J. Vikio, 
J. Baltimškio, B. Šarūno, Lucanaus 
slapyvardžiais. Iki pat mirties dide
lį rūpestį jam sudarė nepagydoma 
žmonos Emilijos liga. Ji ir šiandien 
tebėra ligoninėje. Kalifornijoje ve
lionis paliko savo dukrą.

Vokietija
VLB SAARO KRAŠTO apylinkės 

valdybos posėdyje naujuoju iždinin
ku buvo pakviestas A. Daubaris. Nu
tarta su VLB Miesau apylinke su
rengti bendrą Motinos Dieną, pro
gramos atlikėjais pasikviečiant Va
sario 16 gimnazijos moksleivius.

VLB BONNOS-KOELNO APYLIN
KĖ, įsisteigus VLB Solingeno apy
linkei, labai sumažėjo — neteko 
daugiau kaip pusės savo narių. Jai 
dabar vadovauja pirm. J. Ivanaus
kas, vicepirm. M. Andrijaitis ir sekr. 
P. Ivinskienė. Kontrolieriaus parei
gos patikėtos inž. K. Strumilai.

Lenkija
PENKTASIS AKORDEONIS

TŲ KONKURSAS pernai rudenį įvy
ko Punsko lietuvių kultūros namuo
se. Varžėsi akordeonu bei armonika 
grojantys vyrai. Vertintojų komisi
ja dovanas paskirstė: Lietuvių Vi
suomeninės Kultūros Draugijos (L 
VKD) pirmininko — Juozui Degu
čiui, “Aušros” redakcijos — Valen
tui Udzilai, Punsko lietuvių kultūros 
namų vedėjo — Antanui Degučiui, 
LKVD valdybos — Petrui Vektarui, 
Valdui Valinčiui, Valdui Ramanaus
kui, Kostui Krivoniui, Juozui Mar
cinkevičiui, jauniausiam dalyviui To
mui Staskevičiui. Žiūrovų skiriama 
dovana teko Valdui Ramanauskui.

LVKD SANKŪRŲ RATELIUI va
dovauja: pirm. Petras Jankauskas, 
sekr. Algirdas Bernackas ir ižd. Juo
zas Nevulis. Metiniame susirinkime 
buvo rodomi iš Lietuvos gauti filmai 
— “Mes, Lietuva”, “Kur žiba žibu
rėlis”, “šimtamečių godos”.

LVKD BURBIŠKIU RATELIO val- 
dybon išrinkti: pirm. Juozas Žukaus
kas, sekr. Jonas Ramanauskas, ižd. 
Gediminas Nevulis. Susirinkime da
lyvavo LVKD centro valdybos vice
pirm.. E. Petruškevičius ir instruk
torius J. Bukauskas. Jiedu ragino 
ratelio narius atgaivinti saviveiklą.



Freska “Lietuvių jaunimo šventė”, sukurta italų prof. Dilvo Lotti Jaunimo Namuose Bardi miestelyje, Italijoje. 
Visa tai padaryta lietuvių bičiulio kardinolo Antonio Samore, gyvenančio Romoje, rūpesčiu

Mokytojai persekioja savo mokinius
Okupuotoje Lietuvoje nėra religijos laisvės. Tai liudija dokumentinės ištraukos iš "LKB Kronikos" 31 numerio — naujausio

Redaguoja — RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ

"Antro Kaimo” šventės ir kasdienybė
Pasakoja Algirdas Titus Antanaitis — prievaizda

Čikagiškė sceninio humoro ir sa
tyros grupė “Antras Kaimas” at
vyksta į Montreal} ir su nauja pro
grama pasirodys gegužės 6, šeštadie
nį, Aušros' Vartų parapijos salėje. 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Montrea- 
lio skyrius, telefonu davė keletą 
klausimų jų prievaizdai (taip jis sa
ve vadina) A. T. Antanaičiui.

— Kaip “Antras Kaimas” įsi
kūrė ir kada?

— Idėja susiburti į vieną 
grupę atėjo Į galvas būreliui 
vyrukų, jaunų studentų, kurie 
atlikdavo programas jaunimo 
organizacijų parengimuose. Tų 
pirmtakų tarpe visada minimi: 
Kazys Almenas, Rimas Vėžys, 
Romas Stakauskas, Rimas Cin
ką ... Įsikūrimo metai — 1963, 
tačiau dėl datos pilnai nesuta
riama: vieni ja laiko pasirody
mą Union Piere (Čikagos lietu
vių tada mėgstamoje vasarvie
tėje), o kiti — “Gintaro” (vie
nos populiarios lietuviškos sve
tainės) rūsyje . .. Pasisekimo 
paskatinta grupė netrukus su
darė pilno vieneto programą ir 
keletą kartų pasirodė platesnei 
publikai. Programos buvo su
kerpamos čikagiškės profesijo- 
nalų grupės “Second City” pa
vyzdžiu, tad ir vardas į juos nu
sižiūrėtas ...

— Ar visą laiką tie patys as
menys “Antrame kaime” vaidi
no?

— Šiais metais (bent laiki
nai) pasitraukus Romui Sta- 
kauskui, iš grupės įkūrėjų jau 
nieko nebeliko. Šiaip gi grupė 
po truputį (vienu kitu vaidinto
ju) keitėsi kiekvienais metais, 
nors pagrinde visada likdavo 
po keletą ilgesnį laiką čia vai
dinusių. Aš pats su “Antru Kai
mu” dirbu jau dešimtį metų, 
per kuriuos paruošėm devynias 
naujas programas. Ir tai neskai
tant tų trijų, kurios buvo pa
ruoštos prieš man įsijungiant.

— Girdėjome, kad Jūs visa
da sutraukiate daug jaunimo. 
Ir j Montrealį esate kviečiami 
jaunimo iniciatyva. Kaip Jūs 
šiandien jaunimą pasiekiat?

— Būtų tiksliausia, kad į šį 
klausimą jūs atsakytumėt arba 
paklaustumėt jaunesniuosius, 
kurie mus matė, nes aš, kad ir 
kaip benorėčiau ar besisteng
čiau, jaunas, deja, nebesu. Spė
ju, jaunimas ateina dėlto, kad 
mūsų vaidintojai dažniausiai 
yra jiems artimo amžiaus: pa
tys studentai arba ką tik baigę 
studijas. Tokie turbūt jauniems 
žiūrovams yra artimesni savo 
dvasia, geriau suprantami ir 
daugiau patikimi... Per pasku
tinius trejus metus mes bent 
dalį savo programos su paaiški
nimais atlikom ir Čikagos, ir 
apylinkių lituanistinėse mokyk
lose, šeštadienių pamokų metu, 
dažnai ir dideliam būriui tėve
lių stebint. Ir pasakysiu: vargu 
ar rastumėt dėkingesnę publi
ką! Vargu ar rastumėt kur tiks
lesnius aprašymus ar geresnes 
recenzijas kaip tos, kurias jie 
parašo savo mokyklų laikraštė
liuose ...

— Kokia “Antro Kaimo” 
šiandieninė sudėtis ir sceninis 
patyrimas?

— Jūratė Jakštytė vaidina 
jau aštuntoje mūsų programo
je; penktus metus dirba Vaiga- 

lė Kavaliūnaitė; antrus metus
— Danutė Molte ir Jurgis Riš
kus; šeštuosius metus — Juo
zas Aleksiūnas; ketvirtuosius
— Eugenijus Būtėnas, o pir
muosius — Juozas Kapačins- 
kas. Tačiau atsimintina, kad nė 
vieno jų sceninė patirtis tiktai 
“Antru Kaimu” nesiriboja. Jie 
yra jau sėkmingai vaidinę savo 
mokyklose, organizacijose, cho
ruose, šokių rateliuose; kiti ir 
formaliai dramą ar balsą studi
javę ... Beje, mums jau ilgą 
laiką kasmet talkina dailininkas 
Vincas Lukas ir Jonas Kaunas.

— Kaip sudarote savo pro
gramas?

— Pradžioje “Antras Kai
mas” nevieną idėją skolinosi iš 
savo įkvėpėjo “Second City”, 
jas, žinoma, sulietuvindamas ir 
sau pritaikydamas. Daug rašė 
Kazys Almenas, Romas Sta
kauskas ... Aš užmezgiau ry
šius su eile mūsų rašytojų. Iki 
šiol bent po keletą škicų esame 
gavę iš Vytauto Alanto, Liudo 
Dovydėno, Antano Gustaičio, 
Fausto Kiršos, Algirdo Lands
bergio, Prano Visvydo ir kitų. 
Nekartą “adoptuojame” ir 
Lietuvos humoristij feljetonus, 
iš jų ypač vertindami Vytautę 
Žilinskaitę ir Kazį Bagdonavi
čių. (Šiais metais porą idėjų pa- 
siskolinom iš Juozo Erlicko ir 
Aloyzo Tendzegolskio). Didžio
ji programos dalis betgi yra 
mūsų pačiu susilipdyta, susi- 
durstyta, prisitaikyta ... Šių 
metų programos viršūnėmis 
reikėtų laikyti Liudo Dovydė
no “Kiaušinienę” ir Antano 
Gustaičio “Generalinį dvasios 
vadą”.

— Kaip “Antras Kaimas” 
perduoda lietuvybės tikrovę?

— Taip, kaip ją mato, pažįs
ta ir supranta. Ir tai ne vien sa
vo, bet ir jau minėtų bendra
darbių akimis. Anaiptol nevi-

Norintiem keliauti po Kanadą
Prieš dvejus metus Kanados 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos ta
rybos narių suvažiavime Wind
sore įvyko sėkmingi darbo po
sėdžiai, kurie nustatė kelias 
veiklos gaires. Pagaliau vienas 
iš tų projektų jau baigiamas 
paruošti — tai “Hostels” arba 
nakvynių projektas. Jis pritai
kytas keliaujančiam jaunimui 
iš tolimesnių vietovių, t.y. 
tiems, kurie neturi pažinčių 
Kanadoje, būtent, iš Europos, 
Pietų Amerikos, Australijos, 
JAV, iš tolimesnių Kanados 
vietovių.

1. Norintys nakvynės turi 
pranešti nakvynių komitetui, 
kur ir kada jis/ji žada atvykti 
bent prieš vieną mėnesį.

2. šeimininkas įsipareigoja 
duoti TIKTAI lovą ir patalynę.

3. Galima pasilikti nedau
giau kaip tris naktis.

4. Atvyksta neanksčiau kaip 
7 v. ryto ir nevėliau kaip 11 v. 
kaip 7 v. ryto.

5. Vartojantieji svaigalus 
tuojau šalinami iš nakvynės pa
talpų.

6. Svečius atsivesti draudžia
ma.

7. Mergaitės ir berniukai ap- 
nakvydinami atskiruose kam
bariuose. 

sada toji tikrovė rožinė, todėl 
ir mūsų požiūris nevisiems pa
tinka . . . Nepatinkame kaikam, 
kad nevengiame paliesti ir gim
tojo krašto aktualijų, kad ne
vengiame pažvelgti į mus kas
dien supančią gyvenamo krašto 
aplinką ar parodyti ką iš jos įsi- 
savinom: tiek gero, tiek ir ... 
gal nevisai gero .. . Esam gi sa
vo epochos vaikai ir gyvenam 
jos rūpesčiais tiek siauruoju, 
tiek platesniu mastu.

— Ar "Antras Kaimas” duo
da ko nors, ko kitur negalėtum 
rasti?

— Platesne prasme gal ir ne
daug ką, bet siauresne tai tik
rai nemažai. Iškeliame lietuviš
ką požiūrį į aplinką, savą, lietu
višką (ar bent taip nuspalvintą) 
sąmojį, savą būdą smagiai jus 
nuteikti, savaip kritišką (jokiu 
būdu ne negatyviai priimtiną) 
vertybių supratimą . . . Svar
biausia — nuoširdų norą, nuo
širdžią pastangą jus pralinks
minti savoje tautinėje nuotai
koje ir, drįstumėm teigti, tradi
cijoje. Kur kitur, įskaitant ir 
gimtąjį kraštą, tiek (ir už tiek) 
gautumėt?

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS seimas, kuris įvyks 
š.m. liepos 1-4 d.d. Toronte, susi
lauks jaunimo sąjungų atstovų iš 
viso pasaulio. KLJS valdyba ruo
šiasi gražiai priimti atvykstančius 
jaunimo sąjungų atstovus. Taip pat 
valdyba tikisi susilaukti daug jau
nimo iš visos Kanados. Neužilgo 
bus daugiau informacijų apie nak
vynes, registraciją ir bilietus į įvai
rias šventės programas.

KLJS valdyba jau planuoja su
daryti komisiją išrinkti atstovams į 
kongresą. Numatyta rinkimų data 
yra rugsėjo pabaigoj. Bus laiko rin
kimų komisijai pasiruošti, o tary
bos nariams ir aplamai jaunimui 
rimtai pagalvoti apie aktyvų dalyva
vimą kongrese. R.V.

8. KLJS valdyba, jos nariai 
ar šis nakvynių komitetas nėra 
atsakingi už keliautojų padary
tus nuostolius. Susidariusius 
nuostolius padengia patys ke
liautojai.

9. Ši programa galioja nuo š. 
m. gegužės 1 dienos iki rugsė
jo 30 d. (su išimtimis).

Skaičius šeimininkų, kuriuos 
miestų atstovai turi surasti: 
Montrealis 4-5, Torontas 10, 
Niagaros Pusiasalis 2, Hamilto
nas 4, Londonas 3, Windsoras 
2, Otava 2, Thunder Bay 1, 
Sault Ste. Marie 1, North Bay
1, Sudbury 1, Winnipeg 2, Re
gina 1, Edmontonas 2, Calgary
2, Vancouver 1.

Prašome KLJS tarybos atsto
vus mums pranešti iki 1978 m. 
gegužės 10 d. šeimininkų sąra
šą. Jeigu turite klausimų, rašy
kite mums arba skambinkite 
Nijolei 767-6304 (416) arba 
Danguolei 922-3871 (416) To
ronte. Mūsų adresas: KLJS, 
nakvynių komitetas, 9-37 Lamb- 
ton Avenue, Toronto, Ontario, 
M6N 2S2.

KLJS nakvynių komitetas

• kultūra yra pats reikšmingiau
sias tautos subrendimo ženklas.

J. ERETAS 

Lietuvos TSR Prokurorui. 
Nuorašas — Visuomeninei 
Lietuvos grupei Helsinkio 
nutarimams vykdyti
Vytauto Bogušio, 
gyv. Vilniuje, Savičiaus 13-8, 
Juliaus Sasnausko, 
gyv. Vilniuje, Garelio 15-15, 
Kęstučio Subačiaus, 
gyv. Vilniuje, Pionierių 6-1, 
Audriaus Tučkaus, 
gyv. Vilniuje, Šaltkalvių 68-6

Pareiškimas
Mes, žemiau pasirašiusieji, 

1976 m. mokėmės Vilniaus A. 
Vienuolio mokyklos X klasėje. 
Už bažnyčios lankymą, tautines 
bei religines pažiūras ir pažin
tis su buvusiais politkaliniais 
nekartą prievarta buvome nu
vežti į Saugumą ir miliciją ir 
kitais būdais persekiojami. 
Saugume mus vertė duoti me
lagingus parodymus prieš 
bendrą pažįstamą Viktorą Pet
kų. Petkų mes pažįstame kaipi 
puikų, didelės erudicijos ir 
augštos kultūros žmogų. Sau
gumiečių jam primetami kalti
nimai buvo neteisingi, todėl jų 
nepatvirtinome.

Mūsų persekiojimas tebesitę
sė ir mokykloje. Dažnai buvo 
prikaišiojama dėl tariamai blo
gos įtakos kolektyvui. Birželio 
17 d. vyko pedagogų tarybos 
posėdis, kuriame mokyklos di
rektorius pasiūlė mus pašalinti 
iš mokyklos, šio direktoriaus 
pasiūlymo pedagogai nepalai
kė. Nežiūrint to, iš mokyklos 
mes buvome pašalinti. Nebuvo 
atsižvelgta į tai, kad 43 moks
lo draugai pasirašė pareiškimą, 
kuriuo reikalavo mus į mokyk
lą sugrąžinti. Todėl mūsų pa
šalinimą laikome neteisingu.

V. Bogušis, J. Sasnauskas, 
K. Subačius, A. Tučkus 

Vilnius, 1977. X. 27
* * *

Šiauliai. 1977 m. spalio 6 d. 
Šiaulių IX vidurinės m-los X 
kl. auklėtoja Petravičienė liepė 
pasilikti po pamokų mokinei 
Daliai Judikavičiūtei kažko
kiam “svarbiam reikalui”. Pra
sidėjo pokalbis. - '

— Tai kaip, Dalia, stosi į 
komjaunimą ar nestosi? — už
klausė auklėtoja.

— Ne.
— Bet žiūrėk, vaikeli, o kaip 

tu įstosi į augštąją mokyklą?
— Neįstosiu ir nereikės.
— Kodėl nenori stoti į kom

jaunimą?
— Esu tikinti ir nestosiu. 

Komjaunimo nesuderinu su re
ligija.

Toliau auklėtoja pradėjo 
mokinę kaltinti, kad ji agituo
janti kitas mergaites, ir todėl 
klasėje dar yra 10 nekomjau- 
nuolių. Dalia paneigė šį kaltini
mą.

— Nejaugi jos neturi savo 
galvos?

Po ilgo pokalbio auklėtoja 
Petravičienė parlydėjo mergai
tę į namus ir bandė įkalbėti jos 
motiną, kad Dalia stotų į kom
jaunimą, tačiau motina pareiš
kė tikinti Dievą ir jos dukra 
komjaunuole nebus.

— Tai gal nors vienuolikto
je klasėje įstos?

— Niekada!
* * *

Visose Lietuvos mokyklose 
mokiniai nuo VII klasės yra 
įkyriai agituojami stoti į kom
jaunimą. Užmiršę savo Tėvy
nės nelaimę-okupaciją, karjeris
tai mokytojai, spaudžiami mo
kyklos vadovybės ir rajono 
švietimo skyriaus, visokiais bū
dais įkalbinėja mokinius būti 
pijonieriais ir komjaunuoliais. 
Pataria apie tai nesakyti tė
vams, leidžia net slapta nueiti 
į bažnyčią, verkšlena, kad ne
stodami pražudysią juos, auk
lėtojus, ir pan.

* * *
Musnikai (Širvintų raj.). 1977 

m. į Musninkų miestelį buvo 
atvežta į poilsio ir darbo sto
vyklą Vilniaus moksleivių. Lie
pos 3 d. naktį buvo nusiaubtos 
vietinės kapinės: 16 paminklų 
sudaužyta, kiti išvartyti, sudau
žyta daug Nukryžiuotojo figū
rų. Milicija išaiškino, kad nu
sikaltimą padarė X klasės mo
kiniai — Bradauskas ir Reime- 
ris.

Širvintų raj. vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas D. Tverbutas kelis kartus 
maldavo kleboną, kad šis ra
mintų tikinčiuosius, suniokotų 
paminklų savininkus. Musnin- 
kiečiai norėtų pavaduotojo D. 
Tverbuto dėmesį atkreipti į 
jaunimo dorovinį anklėjimą, 
nes Musninkų m. komjaunuolių 
kasdieniai užsiėmimai — vyno 

gėrimas ir bjauriausi keiksmai.
* * *

Telšiai. V-je vidurinėje mo
kykloje mokytojai pradėjo tik
rinti, ar vaikai nenešioja meda- 
likėlių.

Mokytojos Šiluvienė ir Povi- 
lonienė bei inspektorė Matū- 
zienė pasikviečia vaikus po vie
ną, reikalauja prisipažinti, kad 
vaikšto į bažnyčią ir išduoti 
draugus.

Panašūs dalykai vyksta Že
maitės vidur, mokykloje. Mo
kytojos — Bartkienė, šerelytė, 
Austytė, Karnišova liepia 
moksleiviams atsakinėti į ateis
tines anketas, grasina lankan
čius bažnyčią nubausti, o Kar
nišova net ausis sukioja. Pama
čiusi mokinį prie altoriaus, gąs
dina, jog už ausų nutempsian
ti nuo altoriaus.

Tėvai painformavo apie tai 
direktorių, o šis pareiškė, kad 
galį vaikus atsiimti iš mokyk
los, — tegu juos klebonas mo
ko.

* * *
Videniškiai (Molėtų raj.). Bu

vusi Videniškių vidurinės m-los 
kiosko pardavėja Apolonija 
Rimšienė 1977 m. lapkričio 30 
d. žuvo autoavarijoje, o praėju
siais metais gruodžio 30 d. mi
rė jos vyras Ignas. Liko našlai
čiai vaikai: Sigitas, IV kl., Vida

Moksleiviu šokiai Lietuvoje
“K. Tiesa” 1978. III. 22 išspausdi

no Telšių vidurinės mokyklos abi
turiento J. Pociaus rašinį, kuriame 
atsispindi dabartinės Lietuvos moks
leivių nuotaikos. Rašinio pradžioje 
autorius skundžiasi šeštadieninių šo
kių vakarų nuobodumu, programų 
vienodumu. I iškilmingąją vakaro 
dalį esą ateina tik trečdalis moki
nių, kiti — valandą vėliau. Toliau 
autorius rašo apie šokius, čia pa
teikiame jo rašinio dalį. RED.

Na, arčiau temos. Šokiai.. . 
Dėl to norėtųsi ir padiskutuoti.

Pagal tradiciją — salėje prie
tema, pagal tradiciją berniukai 
susėda kairėje, mergaitės — 
dešinėje salės pusėje, pagal tra
diciją pasigirsta dainos žodžiai: 
“Atleisk, nežinojau, kad tu ne
žinai, kad ...” Pagal tradiciją 
prasideda šokiai . . . Nuskambė
jus pirmiesiems muzikos gar
sams (sunku ir vadinti muzika), 
drąsiausieji — prisiekę šokėjai 
— pralaužia ar tai baimės, ar 
susijaudinimo ledus. Skambant 
trečiai ar ketvirtai dainai, salės 
vidury šoka keliolika porų. 
Dauguma vaikinų, užėmę žiūro
vų pozicijas, abejingai linkčioja 
į taktą, šnibždasi tarpusavy. Ko
dėl nešokama? Negi visi pavar
gę, neturi su kuo šokti? Ne. 
Mergaičių kiek tik nori (kiek
vienam vaikinui gal net po tris 
partneres tektų!). Ir vis dėlto, 
kodėl nesiveržia jaunimas šok
ti?

Ogi viskas labai paprasta. 
Pirmiausia, šokti malonu tik ta
da, kai salėje skamba gera mu
zika. Kaip suprasti “gera muzi
ka”? Aš turiu omeny tinkamo 
ritmo, geros garsinės kokybės 
muziką. Ką manote, kad jauni
mui reikia kažko nepaprasto? 
Manote, jaunimas taip išlepo ir 
nori, kad kas nors jį linksmin
tų? O, ne! Bet reikia muzikos, 
kuri pakeltų nuotaiką, čia ne
reikia jokios profesionalios gru
pės. Tegul ir mokyklos ansam- 
lis groja normaliai, tegul muzi
ka nebūna tokia monotoniška, 
pigi, greitai atsibostanti. To vi
siškai pakaks. Juk jaunystė 
trokšta įvairumo, džiaugsmo, 
reikia ir energijos perteklių iš
krauti. Pagalvokite, ar galima 
kas šeštadienį klausyti tų pačių 
dainų, jei jos mokyklos ansamb
lio repertuare skamba antrus ar 
trečius metus? Ir pati gražiau
sia daina nusibos per tokį ilgą 
laiką ... Aišku, nėra ko reika
lauti iš mokyklos ansamblio 
aukšto meninio kūrinio atliki
mo. Tegul jau būna vadinamo
sios lietuviškos estradinės dai
nos (bet šokiams vargu ar tiks).

Kai bandoma pamėgdžioti 
“pop” dainas, irgi ne kas. Dau
guma jų nesudėtingos, lengvai 
interpretuojamos, bet čia irgi 
reikia sugebėjimo, ir vargu, ar 
mokyklos ansamblis pajėgus at
kurti originalą. Paprastas mėg
džiojimas ne tik juoką sukelia, 
bet verčia ir nemaloniai jaus
tis: atrodo, kad tyčia norima 
parodijuoti populiarų dalyką. 
Interpretuoti, manau, gali tik 
geri kolektyvai, ir ne su “barš
kančia” aparatūra. O juk dau
guma “pop” dainų kaip tik ir 
sukurtos šokiui.

Atrodo, kad klausimą išspręs
tų patefonas ar magnetofonas, 

VII kl., ir Valentinas XI kl. 
Rimšos buvo tikintieji ir jų vai
kai — pavyzdingi.

1977 m. gruodžio 2 d. A. 
Rimšienė buvo laidojama su 
religinėmis apeigomis Videniš
kių kapinėse. Vidurinės mo
kyklos direktorius A. Marcin
kevičius mokiniams griežtai už
draudė dalyvauti Rimšienės lai
dotuvėse — IV, VII ir XI kla
sių mokiniams paskelbė: “Ka
dangi Rimšienę laidos su baž
nyčia, mokiniai laidotuvėse ne
dalyvauja, kad nematyčiau nė 
vieno mokinio”.

Direktoriaus A. Marcinkevi
čiaus draudimas — ne vienin
telis Lietuvoje. Mokiniams ar
ba visiškai neleidžiama daly
vauti religinėse laidotuvėse, ar
ba per pamaldas jie turi būti 
šventoriuje ir tik lydint į kapi
nes vėl gali prisijungti prie lai
dotuvių eisenos.

* * *
Dubičiai (Varėnos raj.). Du- 

bičių aštuonmetėje mokykloje 
1977-78 mokslo metais, užbai
gus pirmąjį semestrą, už bažny
čios lankymą sumažino elgesio 
pažymius šiems mokiniams: Al
fredui Avižiniui, II kl., Virgi
nijai Adamavičiūtei, VII kl., 
Marytei Skaramakaitei, VII kl., 
Ritai Kirkliauskaitei, VII kl., 
Marytei Avižinytei, VIII kl., ir 

bet vėl — iškyla muzikos koky
bės problema. Kam gi malonu 
šokti, jei dainos žodžių per traš
kesį negirdėti?

Įdomu sužinoti, ar kuriame 
nors mokyklų vakarų šokamas 
valsas. Pas mus tokios tradici
jos nėra. Pirmiausia, kas gi jį 
šoks, jei tik dešimtoji dalis 
moksleivių moka. Tarp moki
nių paplitusi keista nuomonė, 
kad valsas — ne mados, o pagy
venusių šokis, todėl niekas ir 
nesistengia jo išmokti. Bet ko
dėl mes sumenkinom jo autori
tetą?

O polka? Kaip greit salę suar
tina ir išjudina smarki “polka 
su ragučiais”.

Jaunimas šiais laikais išpru
sęs, jo paslaugoms — daug in
formacijos priemonių, jį vis 
sunkiau kuo nors sudominti, juo 
labiau — nustebinti. Todėl kai 
kas šeštadienio vakarą geriau

Sovietiniu rusų pavergtoje Lietuvoje studentai turi savitas apeigas naujo
kams (Iš leidinio “T. Lietuva”)

Lituanistinis seminaras
Lituanistikos seminaras įvyks 

rugpjūčio 5-20 dienomis prie 
Kento universiteto. Tai nepa
prastai naudingos ir reikšmin
gos dvi savaitės jauniems litu
anistinių mokyklų mokytojams 
ir studentams, besidomintiems 
lituanistika, norintiems pagilin
ti lietuvių kalbos, literatūros, 
Lietuvos istorijos žinias.

Tai bus jau penktasis iš eilės 
lituanistikos seminaras. Pirmo
ji tokia lituanistinių studijų 
savaitė buvo suruošta PLJS Ry
šių Centro Beaumont amerikie
čių skautų stovyklavietėje, ne
toli Klevelando. 1975 ir 1976 
metais lituanistikos kursai vy
ko prie Kento universiteto ir 
buvo išplėsti į dvi savaites. Už 
šių kursų lankymą studentai 
galėjo gauti kreditus iš Kent 

Danutei Skaramakaitei, VIII kl.
Kai mokytoja paklausė, ku

rie mokiniai lanko bažnyčią, jie 
drąsiai prisipažino. Tada moky
toja jiems paaiškino: “Kas lan
ko bažnyčią, negali būti pavyz
dingo elgesio”.

* * *
Raseiniai. 1977 m. gruodžio 

mėn. Raseinių vidurinės mo
kyklos moksleiviai: Šatas (raj- 
komo II-jo sekretoriaus sūnus), 
Stankus (laikraščio “Naujasis 
Rytojus” redaktoriaus sūnus), 
Jonyla ir Jokūbauskas (abu vie
nuoliktokai) iškraustė Šiluvos 
bažnyčioje aukų dėžutes. Byla 
neiškelta, nes mažai laimėjo — 
rado vos kelis rublius.

* * *
Tauragė. 1977 m. lapkričio 

14 d. Tauragės IV-je mokyklo
je mokytoja Elena Bakutienė 
tikrino IVc klasės mokinius, ar 
visi turį pijonieriaus kaklaraiš
tį. Pamačiusi, kad Arūnas Lo- 
rančas be kaklaraiščio, moky
toja paklausė: “Kodėl nenešioji 
kaklaraiščio?” Berniukas paaiš
kino, kad jis — ne pijonierius. 
“Kunigėlis! ... ”, — pasišaipė 
mokytoja.

Lietuvei mokytojai iš lietu
vio berniuko šaipytis nedera, 
net jei TSRS konstitucija ir 
leistų šitaip daryti.

praleis namie, skaitydamas kny
gą ar žiūrėdamas televizorių, 
negu lankysis vadinamuosiuose 
poilsio vakaruose, kur jokio 
dvasinio peno negali gauti.

Todėl juo toliau, juo labiau 
mokyklos šokiai blanksta, jų 
populiarumas mažėja ir dažnai 
tokius šokius jaunimas iškeičia 
į kitokio pobūdžio pramogas, ir 
toli gražu ne visada geras.

Atrodo, taip nedaug reikia, kad 
sugriautume tą jaunimą apėmu
sio pasyvumo sieną. Planuoja 
mokyklos komjaunimo komite
tas, kaip paįvairinti vakarus, su
ka galvas vakarų regnėjai. O 
pasyvumo priežastys taip ir lie
ka nepanaikintos. Planai lieka 
planais, o jaunimas — jaunimu.

Įdomu, kaip kitose respubli
kos mokyklose rengiami poilsio 
vakarai. Nesinori tikėti, kad vi
sur taip nuobodu!

universiteto. Kreditus padėjo 
išrūpinti prof. J. Cadzow.

1977 m. lituanistikos semina
ras — taip pat dviejų savaičių 
— vyko netoli Rochester, N.Y., 
ateinančią vasarą vėl perkelia
mas prie Kento universiteto, 
kur, studentų ir lektorių nuo
mone, tokiam seminarui yra 
geriausios sąlygos.

Seminarų nepaprastą pasise
kimą pripažįsta lektoriai ir juo
se dalyvavę studentai. Visuose 
viešpatavo tikrai lietuviška dva
sia, pavyzdingas studentų uolu
mas, draugiškas lektorių ir stu
dentų bendravimas. Jaunimas 
tarpusavyje neištarė nė vieno 
angliško žodžio. “Aš beveik už
miršau angliškai kalbėti”, net 
po metų pasakojo viena studen-

(Nukelta į 9-tą psl.)



6 psi. > Tėviškės Žiburiai • 1978, IV. 27—Nr. 17 (1472)

Vegetariška mityba
Baltistikos dienos Toronte
Toronto universitete gegužės 11-13 dienomis bus daug 

lituanistinių paskaitų plačiajai visuomenei
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

“Tėviškės žiburiuose” buvo 
išspausdinti J. Vaičeliūno 
straipsniai apie jo susipažinimą 
su jogos pasekėjų gyvenimu. 
Noriu ir aš pridurti savo pasta
bas.

Krišnos pasekėjai daug me
tų lanko Vakarų pasaulį, bet 
nesuranda pastovių pasekėjų. 
Pas mus Venecueloje irgi prieš 
keletą metų jų daug matėsi gat
vėse. Turėjo savo organizaciją 
ir maldos namus, kvietė Įsira
šyti į jų narius, bet, praėjus 
tam tikram laikui, pastebėjome 
spaudoje pranešimus, kad jų 
organizacija uždaryta už doro
vės dėsnių pažeidimą. Jie buvo 
čia pajuokos objektais laikomi. 
Su jais pasikalbėjus galima bu
vo pastebėti, kad turi labai 
menką išsilavinimą, todėl nei 
religiniais, nei kitais argumen
tais negalėjo nieko pritraukti, 
nerado pasekėjų.

Apie jogą aš manau, kad gal
būt gera būtų išmokti jaunimui 
jogos pratimus grynai kaip ap
sigynimo priemonę nuo užpuo
likų ir vagių, bet nedaugiau. 
Kūno jėgų palaikymui, manau, 
nėra reikalingos tokios fizinio 
kankinimo pratybos. Juk yra 
tokių gražių gimnastikos praty
bų. Nenuostabu, kad ’vyresnio 
amžiaus žmonės po dviejų trijų 
dienų išbėgiojo iš jogos stovyk
los. Aišku, vyresnio amžiaus 
žmogui ten nebuvo kas veikti. 
Jie reikalingi švelnios ir ne
kenksmingos gimnastikos pra
tybų.

Jogininkų kalba apie vegeta
rišką mitybą yra nemokšiška. 
Tikra vegetariška mityba yra 
pagrįsta moksliniais tyrimais.

Stebėkime šių dienų pasaulį. 
Visur ligonių skaičius ' didėja, 
ligoninės perpildytos. Daugelis 
mūsų inteligentų skaito viso 
pasaulio literatūrą, Nobelio 
laureatų premijų laimėjimus, 
bet jų bibliotekoje nerasi nė 
vienos rimtos knygos apie svei
ką mitybą, kurią perskaitę ir 
pastudijavę, patys galėtų pasi
rinkti maistą ir prailginti savo 
gyvenimą. Mes žinome apie vis
ką: politiką, diplomatiją, eko
nomiją, techniką, literatūrą, 
meną, tik nieko nesuprantame 
apie maisto svarbumą, kuris 
palaiko mūsų pačių gyvybę. Na
tūralaus maitinimosi specialis
tas ispanas J. Castro savo kny
goje rašo: virtuvė moteriai yra 
kalėjimas; joje moteris yra kaip 
vergė, kuri praleidžia valandų 
valandas, kol pagamina maistą, 
bet nesupranta, kad jos paga
mintas maistas neša tik žalą jos 
šeimai, nes reikia valgyti kuo 
mažiausiai paliestą maistą.

Dažnai skaitome spaudoje, 
jog mirė vyras 60-65 metų am
žiaus nuo tos ar kitos ligos. Jei 
žmogus maitinsis vegetarišku 
maistu, tai tame amžiuje ne
jaus dar jokių ligų, nebus dar 
“suvaikėjęs”. Pratinkimės pa
mažu maitintis vegetarišku 
maistu, netaip, kaip teko mai
tintis J. Vaičeliūnui, kad per 
porą savaičių numetė 12 svarų. 
Toks staigus svorio numetimas 
yra net kenksmingas. Eliminuo
kime vieną po kito žalingą 
maistą. Vegetariškai sveikai 
maitinantis, organizmas pats 
pamažu pašalins, kas jame ne
reikalinga, bet svoris liks nor
malus. Bet greitai pastebėsite, 
kad geriau miegate, lengviau 
kvėpuojate, geriau matote, ko
jos lengvesnės — nesijaučia su
stingimų, fiziškai sustiprėjote, 
pasidarėte judresni; pranyks vi
durių užkietėjimas, nejausite 
tiek dujų ir visokių dieglių. Mo
terims išsivalys veidas nuo vi
sokių rudų dėmių.

Verta paskaityti keletą pa
saulinio masto gydytojų natū
ralistų - vegetarų knygas, ku
rios aprašo vegetariško maisto 
reikšmę žmogaus organizmui. 
Gydytojas Bircher Benner Švei

Š. Amerikos lietuvių skaučių suvažiavimo dalyvės pamaldų metu neša Mišių 
atnašas Prisikėlimo šventovėje Toronte balandžio 9 d. Kairėje _  L. Gvil-
dienė, LSS pirmijos pirm. L. Milukienė, vyr. skautininke Ir. Kerelienė ir 
kitos Nuotr. S. Dabkaus

carijoje turi kelias natūralinio 
tipo ligonines, tik į jas labai 
sunku patekti, nes viso pasau
lio milijonieriai laukia savo ei
lės.

Jis yra parašęs daugybę kny
gų. Klinikoms vadovauja pen
ki jo vaikai — gydytojai. Turi 
maistui tirti laboratoriją. Jo 
nustatyta dieta vadovaujasi be
veik viso pasaulio ligoninės. 
Pasaulio mitybos kongresuose 
buvo apdovanotas eile aukso 
medalių už tiksliausią maisto 
dietos nustatymą įvairių ligų 
atveju.

Ispanijoje yra žinomas dr. 
Jose Costro, išleidęs apie 100 
didesnių ii- mažesnių knygų, 
net keletą savo išradimų ligų 
gydyme. Antras Ispanijos natū
ralistas yra prof. N. Capo, kuris 
pernai tragiškai žuvo. Jis yra 
išleidęs kelias dešimtis vegeta
riško turinio knygų. Jorge Sin- 
tes Pros puikiai supažindina su 
augmenijos galia įvairių ligų 
atvejais. Mc. Carrison daugelį 
metų gyveno Indijoje ir studi
javo indiečių mitybą. Grįžęs pa
rašė puikią knygą. Gydytojas 
Ralf Bircher, gyvenęs Himala
jų kalnų papėdėje, Hunsa sri
tyje, nurodo, kad neužtiko nė 
vieno sunkiai sergančio ligonio. 
Ten gyventojai maitinasi tik 
augaliniu maistu, nes yra dideli 
vargšai, gyvena toli nuo betko- 
kių didesnių gyventojų centrų. 
Prancūzijoje, Belgijoje, Šveica
rijoje rasime eilę natūralaus 
gydymo klinikų. Vien Vokieti
joje yra apie 100 visokių tos rū
šies klinikų bei ligoninių. Pietų 
Amerikoje, Peru valstybėje, 
yra pasižymėjusi gydytojo Car
los Casanova Lenti tr jo žmo
nos, vokiečių kilmės gydytojos, 
ligoninė. Antra klinika yra Či
lėje, būtent, Manuel Lazetos 
Acharan klinika. Manuel Laza- 
eta yra išleidęs knygą “Medici
na natural al alcanse de todos” 
(medicinos knyga, prieinama 
visiems savo žiniomis). Išpar
duota jau 10 laidų.

Prie visos vegetariškos gydy
mo sistemos priklauso ir būti
ni vandens gydymo metodai. 
Kas nežino kunigo Sebastijono 
Kneippo vandens gydymo me
todų, kurie šimtmečiais bus 
naudojami. Gal pati tiksliausia 
gydymo priemonė, kaip natūra
laus gydymo šalininkai nurodo, 
yra badavimo ar pusiau badavi
mo metodai. Galbūt iš pavadi
nimo atrodo baisūs, bet tikru
moje nėra tokie. Aš pati bent 
vieną kartą į metus maitinuosi 
tik vaisiais ir daržovėmis po 35 
dienas, pridėdama tik grynos 
juodos duonos riekutę.

Garsiausia Vokietijoje turbūt 
yra tėvo ir sūnaus gydytojų 
Buchinger ligoninės. Jos turi 
labai modernius įrengimus ir 
gydo išimtinai tik badavimo ir 
pusiau badavimo metodais. Re
zultatai būna labai puikūs. Kai- 
kurios ligos labai greitai visai 
pašalinamos. Prieš porą metų 
Ispanijoje, Malagoje, atidarė 
tokios pat rūšies ligoninę. Iš vi
so per savo ligonines jau pra
leido apie 80.000 ligonių.

Aš savo laiku žurnale “Mo
teris” plačiai rašiau apie gydy
tojų Buchingerių ligonines Vo
kietijoje ir Ispanijoje. Daviau 
net jų adresą, čia suminėjau 
tik geriausius ir didžiausius na
tūralaus gydymo pijonierius, 
bet jų šiandieną yra jau tūks
tančiai. Niekas dar vegetariška 
mityba nenusivylė, priešingai 
— pasveiko nuo daugelio ligų 
natūraliu būdu ir liko dėkingi 
jų patarėjams.

Šių metodų gydytojai respek
tuoja visų kitų gydytojų nuo
mones ir jų gydymo metodus, 
bet reikalauja, kad ir jų gydy
mo metodai būtų respektuoja
mi. Juk vienos ar kitos rūšies 
metodais gydytojai nori padėti 
žmonijai ir sumažinti jos skaus
mus.

Vaizdas iš ėikagiškio lėlių teatro, vadovaujamo LAIMOS RASTENYTĖS-LAPINSKIENES. Jo spektaklis Toronte 
bus balandžio 30 d. Prisikėlimo salėje. Spektaklį globoja KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius

Nauji keliai, seni vargai
Hamiltono lietuvių teatras "Aukuras" gyvai veikia, bet mažai dėmesio tesulaukia 

iš spaudos bendradarbių
Dabar tik pajutome kokia ga

linga yra mūsų spauda. Atrodo, 
kad mūsų skaitytojas, neradęs 
veiklos aprašymo, nusprendžia, 
jog veiklos nebėra.

Kiekvienoje vietovėje turi
me spaudos bendradarbių, bet 
prie jų prieiti arba sulaukti jų 
paramos yra nelengva. Reika
lingas atskiras ir būtinas pa
kvietimas bei maldavimas, kad 
parašytų. Atrodo, dirbame visi 
bendrą lietuvybės išlaikymo 
darbą, ir įvairūs visuomeniniai, 
bei kultūriniai įvykiai turėtų 
būti teigiamai ar neigiamai ap
rašyti, bet jokiu būdu nenuty
lėti.

Įvairūs kultūros darbuotojai 
neprašomi per tris dešimtme
čius buvo ir yra pasišventę įvai
riose srityse, bet plunksnos 
meistrai, deja, nevisuomet nori 
atkreipti dėmesį. O visdėlto at
rodo, kad tie idealistai turėtų 
būti vispusiškai pastebėti. Juk 
spauda ir yra liudininkas, kuris 
visuomet praneša, jog esame 
dar gyvi. Deja, spaudos bendra
darbiai be prašymo neinfor
muoja visų svarbių vietovės 
įvykių, todėl tenka dažnai pa
stebėti, kad patys vadovai bei 
grupių nariai yra priversti ra
šyti patys apie save.

Hamiltono “Aukuras”, nesu
laukdamas dėmesio, yra pri
verstas pats aprašyti 1977-78 
m. savo veiklą. Vien todėl, kad 
skaitytojas žinotų, jog mes dar 
esame gyvi, egzistuojame, kad 
ir su senais vargais.

Vargų yra daug. Visų pirma 
trūksta aktorių, ypač vyrų. Se
nieji pavargo, jaunimą sunku 
scenos darbui privilioti. Perdi- 
delę naštą neša valdybos nariai
— K. Mikšys, E. Kudabienė, 
A. Petraitienė, A. Mingėla, M. 
Kalvaitienė, D. Jonikaitė. Taip 
pat trūksta paramos iš visuo
menės.

Pvz. kad ir kaukių balius — 
paskutiniai šokiai prieš gavė
nią. šią parengimo datą sten
giasi gauti kiekviena Hamilto
ne esanti grupė, nes šis paren
gimas suburdavo daugiausia 
žmonių, o pajamos paremdavo 
ateities veiklą. Tikėjosi ir “Au
kuras” 300 žmonių, o sulaukė 
tik pusės. Žinoma, didžioji žmo
nių dalis išvyko į Torontą — 
“Tėviškės žiburių” balių. Ha
miltono visuomenė dažnai pa
laiko Torontą, bet ar Torontas 
palaiko Hamiltoną? Likusioji 
dalis lietuvių yra ištikimi ma
žai, bet galingai dėžutei — te
levizijai. Visdėlto rėmėjų dėka
— p. p. Liaukaus, Apanavi
čiaus, Armono, Pilypaičio, Šu- 
kaičio, Kanopos, V. Jankaus ir 
šaulių kuopos “Aukuras” neuž
geso ir teberusena. Nenuilsta
mų šeimininkių — p.p. Petke
vičienės, Agurkienės, Mačiulai- 
tienės ir kitų geraširdžių tau
tiečių publika buvo skaniai pa
valgydinta, o p. Deksnys ir p. 
Naujokas gaivino ištroškusius. 
Visiems atvykusioms į šį paren
gimą “Aukuras” liks ilgai dė
kingas. Jų dėka turėjome šiek 
tiek pelno.

“Aukuras” dalyvavo Vasario 
16 minėjime su St. Lauciaus 1 
v. vaidinimu “Paslaptingoje zo
noje”. Gaila, kad teko šį veika
lą gerokai sutrumpinti dėl 
Bendruomenės valdybos duoto 
riboto laiko. Sveikiname daly

vavusį naują narį J. Sakalaus
ką. šis veikaliukas yra nufil
muotas ir greitu laiku hamilto- 
niečiai pamatys jį televizijoje 
per 4 kanalą (kabelinį). Taip 
pat “Aukuro” dėka yra nupirk
tas Los Angeles filmas — B. 
Pūkelevičiūtės “Palikimas”, ku
ris bus rodomas 4 kartus ir per 
tą patį televizijos kanalą.

Balaridžio 1 d. Hamiltono pen
sininkų klubo draugystės pobū
vyje “Aukuras” sėkmingai atli
ko Moliereo komediją “Balon 
kritęs, sausas nekelsi”.

Turėjome vargo, kai 2 akto
riai atsisakė savo vaidmenų, 
bet kliūtys buvo nugalėtos — 
E. Kudabienė ir L. Stungevičie- 
nė sėkmingai atliko vyrų vaid
menis, sukeldamos dar daugiau 
juoko. Be jų, dalyvavo: K. Bun- 
garda, K. Kalvaitis, M. Kalvai
tienė, T. Kalmaųtavičienė, E. 
Labuckas ir vėl grįžusi į “Au
kurą” Danutė Kudabaitė.

Kultūrinė veikla “Aukurui” 
atnešė daug gero. Aktyviai da
lyvaudamas dramos sąjungoje, 
6 kartus atstovavo lietuviams 
Toronto festivaliuose. Paskuti
niajame festivalyje 1977 m. 
“Aukuras” dalyvavo su A. Rū
ko “Bumbulis ir Dundulis”. Iš 
20 įvairių pastatymų buvo iš
skirtas septyniose kategorijose 
(nominuotas). E. Kudabienė 
laimėjo už Augulės vaidmenį 
žymenį (best supporting). Pats 
“Aukuras” pateko į geriaūsių 
mėgėjų teatrų dešimtuką.

Šiais metais įsisteigė ir Ha
miltone daugiakultūrė dramos 
sąjunga, kurioje dalyvauja 8 
teatrai. Pirmasis festivalis įvyks 
balandžio 27, 28, 29, 30 ir gegu
žės 5, 6, 7 d.d. Atidarymas su

Dabarties miškininkai Lietuvoje
J. KUPRIONIS

' Augštasis miškininkystės 
mokias Lietuvoje buvo įvestas 
1924 m. įsteigtoje Žemės Ūkio 
Akademijoje, Dotnuvoje. Ten, 
šalia agronomijos, veikė miški
ninkystės skyrius nuo 1924 iki 
1928 m. Po to jis buvo uždary
tas ir 1938 m. vėl atidarytas. At
gavus Vilnių, skyrius perkeltas 
į Vilniaus universitetą ir per
tvarkytas į atskirą miškų moks
lų fakultetą. 1949 m. šis fakul
tetas buvo perkeltas į Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademiją, kuri da
bar yra prie Kauno, Noreikiškė
se. Buv. Akademijos rūmai Dot
nuvoje besitraukiančios vokie
čių kariuomenės buvo susprog
dinti.

Dabar miškų ūkio fakulte
tas kasmet priima 50 gimnazi
jas baigusių jaunuolių. Mokslas 
trunka, imant teorinį ir prakti
kos kursą, 4 metus ir 7 mėne
sius. 1947 - 1977 m. laikotarpyje 
miškininkystės mokslus baigė, 
gaudami miškų ūkio inžinierių 
diplomą, 1.153 miškininkai, iš 
kurių 174 baigė neakivaizdiniu 
būdu. Šalia vyrų, inžinierių dip
lomą gavo apie 200 mergaičių. 
1977 m. laidoje buvo 53, jų tar
pe 7 mergaitės. Fakulteto vado
vybė džiaugiasi, kad baigusiųjų 
diplominiai darbai, kuriuos jie 
turėjo apginti valstybinių egza
minų komisijoj, yra brandūs: 
trys su pagyrimais, 13 įvertinti 
labai gerai, kiti gerai. Fakulte
tui vadovauja dekanas Pranas 

kanadiečių grupe — angliška 
komedija “The Constant Wife”. 
Malonu pranešti, kad jame da
lyvaus trys “Aukuro” aktoriai
— E. Kudabienė, D. Kudabaitė 
ir K. Kalvaitis. “Aukuras” pasi
rodys gegužės 7 d., 3 v.p.p., Be- 
netto mokyklos auditorijoje. 
Veikalas nematytas, verstinis
— 3 v. satyrinė drama “Ponios 
Dulskienės moralė”. Parašytas 
Gabrielės Zapolskos. Išvertė F. 
Neveravičius. Tikimės sulaukti 
daug lietuvių, norinčių palaiky
ti savo teatrą. Bus iš valdžios 
atsiųstas kritikas. Jis įvertins ir 
atžymės įvairius pastatymus 
bei aktorius. Šiuos festivalius 
remia valdžia, “W i n t a r i o”, 
miesto savivaldybė ir paskiri 
rėmėjai. Jeigu svetimi remia 
ir įvertina mūsų kalbą, remki- 
te ir Jūs savo atvykimu.

Gegužės 13 d. Daugiakultū- 
riame Centre įvyks balius, kur 
bus pranešti laimėtojai ir jiems 
įteikti žymenys.

Po ilgo darbo ir pasišventi
mo iš valdybos pasitraukė A. 
Petraitienė, o iš aktorių — Al
gis Ulbinas, kuris išvyksta su 
savo žmona į JAV. Linkime 
daug sėkmės ir sveikatos.

Nors mūsų vienetas yra su
mažėjęs, bet ištvermės, gabu
mų ir energijos likusiems pa
kanka. Pasinaudodami šia pro
ga, kviečiame senus, o ypač jau
nus, ir laikinai pasitraukusius 
aktorius stoti į išeivijos teatro 
eiles. Turėdami padidintą akto
rių skaičių, galėsime pasiruošti 
didesniam pastatymui, kuris 
įvyks 1980 m. V lietuvių dra
mos festivalyje, Čikagoje.

“Aukuras”

Džiaukštas.
Daugeliui gali būti įdomios bai

gusiųjų pavardės. Štai jos: Kęs
tutis Armonaitis, Algis Bacevi
čius, Petras Balnionis, Stasė 
Bingelytė, Vidmantas Bistric- 
kas, Vidmantas Blažys, Vytau
tas Brukštus, Andrius Butkus, 
Palmira čipaitė, Regimantas 
Dalgela, Henrikas Debesys, Al
gimantas Gečas, Danguolė Gry
bauskaitė, Kazys Grybauskas, 
(Kazys Gudas, Juozas Jančoras, 
Teodoras Jazdauskas, Algirdas 
Jurevičius, Zenonas Kazakaus- 
kas, Pranas Lavickas, Juozas Le
kavičius, Valdemaras Lužys, Al
girdas Masaitis, Antanas Milkai- 
tis, Algimantas Miškinis, Juozas 
Noreikia, Dana Norvaišaitė, Ed
mundas Paliukas, Alvydas Paš
kevičius, Rimvydas Petravičius, 
Arvydas Pugžlys, Stasys Stasiū- 
naitis, Alvydas Stundis, Algis 
Šakėnas, Kazimieras šivokas, 
Vaclovas šiušis, Saulina Tama
šauskienė, Zita Usonytė, Bruno
nas Vaitkevičius, Antanas Urbo
nas, Vidmantas Verbyla, Valen
tinas Zasas. Neakivaizdinį sky
rių baigė: Kazimieras Balčiūnas, 
Petras Bužinskas, Bronislava 
Elsbergienė, Vladislovas Gied
raitis, Algirdas Karpavičius, 
Dainius Petrauskas, Petras Rei- 
cevičius, Algimantas Sakalaus
kas, Stasys Skiparis, Petras Sta
sytis, Zenonas Vaškevičius. Kai- 
kurie skaitytojai gal ras ir savo 
giminaičių. Tai jaunoji pokari
nė lietuvių generacija, 23-24 
metų jaunuoliai.

Bus iš viso apie 120 paskaitų 
38-niose sesijose, kuriose bus 
nagrinėjama literatūros, ling
vistikos, tautinio išlikimo, žydų 
ir daugelis kitų klausimų.

Šį kartą lietuviai yra gausiai 
ir aktyviai įsijungę į technišką 
konferencijos darbą. Labai 
daug pastangų yra įdėjęs R. 
Prialgauskas (tel. 979-1052), ku
ris atsakingas už informacinę 
dalį. A. Petrulienė (tel. 859- 
4618) tvarko registraciją ir 
bendrą lietuvių techniškų talki
ninkų koordinavimą, G. Lapie
nė — lėšas, A. Valadkienė (tel. 
233-7393), M. Vasiliauskienė 
(tel. 251-5126), B. Mažeikienė 
(tel. 274-4322) — informaciją. 
Parapijose, Lietuvių Namuose 
ir kitose lietuviškose įstaigose

KETVIRTADIENIS, gegužės 11, 2.00-4.00 v.
— Simpoziumas: Research Tools and Techniques in 

Baltic Studies
— Methodology of Research Resource Access: 

Libraries
— Lithuanian Stative Verbs of the Type turėti 

4.00-6.00 v.
— Economic Struggles of Lithuanian Jews as seen 

by U.S. Diplomatic Observers
A. Barunaite-Willeke — Stream of Consciousness in Lithuanian Literature

S. Vardys

A. Paulaitis

W. R. Schmalstieg

F. B. Ashkcnas

R. Šilbajoris

V. Jonynas

A. Musteikis

G. Procuta

M. Friedman
J. Cadzow

B. Jonys ir
S. Miezitis

J. Slavėnas

J. F. Levin
J. Rėklaitis

T. Venclova
L. Kelertas
A. Gedmintas

PENKTADIENIS, gegužės 12, 2.00-4.00 v.
— Symbolist Elements in the Russian and Lithua 

nian Poetry of Jurgis Baltrušaitis
— Oscar Milosz

4.00-6.00 v.
— Children’s Literature in Soviet Lithuania as an 

Instrument in Socialization
— Political Socialization of Non-Russian Nationali

ties: The Case of Lithuania
— The Kehillah in Lithuania
— Jewish Life in Lithuania

ŠEŠTADIENIS, GEGUŽES 13, 9.00-10.30 v.
— Lithuanian and Latvian Language Retention 

among Supplementary School Pupils
2.00-4.00 v.

— General Stasys Raštikis as Commander-in-Chief 
4.00-6.00 v.

— The Myth of the Stress Pattern in Lithuanian
— Decomposition of Synthetic Structures: The

Process and its Causes in Lithuanian
— Literary Critics in Soviet Lithuania
— The Semiotics of A. J. Greimas
— The Dynamics of Ethnic Identity among Immig

rated Lithuanians in an Urban Industrial Setting
Konferencija nepdsitenkins 

vien paskaitomis — bus kultū
rinio bei pramoginio pobūdžio 
renginių, kurie duos progos vi
suomenei susipažinti ir pa
bendrauti su konferencijos da
lyviais.

— TREČIADIENĮ, gegužės 10 d., 
7.30 v.v., meno parodos atidarymas 
Hart House galerijoj. Paroda truks 
iki birželio 4 d.

— KETVIRTADIENĮ, gegužės 11 
d., 8 v.v., priėmimas Toronto miesto 
rotušėje.

— PENKTADIENĮ, gegužės 12 d., 
8 v.v., poezijos vakaras, vadovauja
mas J. Zdanio.

— ŠEŠTADIENĮ, gegužės 13 d.,

Solistas Pavasaris Toronte
Šjm. gegužės 6, sekmadienį, 

L. Namų Kar. Mindaugo menė
je pasirodys Toronto Lietuvių 
Vyrų Choras su pirmuoju kon
certu, kuriame taip pat daly
vaus solistas Antanas Pavasaris 
iš Los Angeles.

A. Pavasaris yra gimęs lietu
vių dainų krašte — Augštaiti- 
joje. Pradėjo mokytis skambin
ti pianinu ir groti vargonais pas 
vietos vargonininką. Išklydęs į 
pasaulį, pradėjo dainavimo stu
dijas Vokietijoje, Štutgarto kon
servatorijoje. Po poros metų 
imigravo į Venecuelą ir įstojo į 
Karako konservatoriją, kurią 
baigė 1955 m. Tais pačiais me
tais buvo priimtas į Karako ope
rą kaip solistas. Joje dirbo iki 
1962 m. Savo repertuare turėjo 
visą eilę vaidmenų. Dainavo ra
dijo ir televizijos programose, 
lietuvių ir kitataučių parengi
muose.

Persikėlęs į Ameriką, į Los 
Angeles, A. Pavasaris surengė 
penkis rečitalius Kalifornijoje, 
kurie praėjo labai sėkmingai. 
Be to, koncertavo Čikagoje, Kle- 
velande, Vašingtone, San Fran- 
ciske ir Arizonoje.

Apie solistą prof. J. Žilevičius 
“Drauge” taip rašė: “Solistas A. 
Pavasaris moka dainuoti. Įdeda 
daug širdies į dainuojamo daly
ko apipavidalinimą. Ritminiai 
jautrus iki smulkmenų. Balsas 

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
it "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa- 
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

FLYNN’S gėlių krautuvė |
(savininkai latviai) 1

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 5 
į dienų į visas ligonines ir laidotuvių namus.
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

. Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
eXe>M(s)v

bus iškabinti plakatai ir dali
namos brošiūrėlės su smulkiom 
informacijom apie konferenci
jos eigą. Jei kas norėtų smul
kesnių informacijų, gali kreip
tis į betkurį viršuj išvardintą 
asmenį.

Visos paskaitos yra labai įdo
mios, aktualios ir paruoštos ge
rų specialistų. Viena žymiųjų 
mokslo žmonių atstovių bus dr. 
M. Gimbutienė, kuri kalbės 
šeštadienio pietų metu. Ji taip 
pat numatoma sekančia AABS 
pirmininke.

Lietuvių ir nelietuvių moks
lininkų, nagrinėjančių lietuviš
kas temas, yra apie 20.

Štai programos dalis, nagri
nėjanti lituanistines temas.

12.00-2.00 v.p.p., pietūs-konfcrcncija 
Westmore Hall, New College; pa
grindinė kalbėtoja — M. Gimbu
tienė.

— ŠEŠTADIENĮ, gegužės 13 d., 
7.30 v.v., konferencija, banketas The 
Great Hall, Hart House.

— Nuo balandžio 20 iki birželio 
4 d. antrame augšte J. P. Robarts 
bibliotekoje bus išstatyti leidiniai, 
išspausdinti nuo 1968 m. (kolekcija 
bus sudaryta iš spaudinių, kurie yra 
Toronto universiteto bibliotekoje).

Įėjimas į paskirų dienų kon
ferencijas — $10, studentams 
ir pensininkams — $5, šešta
dienio pietūs su dr. Gimbutie
nės kalba — $6, banketas - ba
lius — $20. B. M.

švelnus, lyriniai malonios spal
vos. Tarsena aiški”.

J. Gliaudą “Dirvoje” taip at
siliepė savo kritikoje: “Solistas 
A. Pavasaris turi stiprų lyrinį 
tenorą. Jo aukštas registras ne
forsuojamas, malonaus tembro. 
Puikiai skamba aukštame re
gistre ir intymiai švelnus pianis
simo pasažuose. Įgimtas muzika
lumas, gera dikcija ir puiki dai
navimo kultūra”. T. Stanulis

Sol. ANTANAS PAVASARIS, kuris 
dainuos Toronto lietuvių vyrų choro 
koncerte gegužės 6 d. Lietuvių Na
muose

6 s



Neužmirštami jos pėdsakai
Prieš dvejus metus — 1976. IV. 28 iškeliavo mokytoja ir 

veikėja Marija Arlauskaitė
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C1 KULTaRllMEJE VEIKLOJE
Marija Arlauskaitė jau nau

josios lietuvių kartos atstovė, 
gimusi ne Lietuvoje, bet išeivi
joje — Kanadoje, Montrealio 
mieste. Arlauskų šeima buvo 
lietuviška bei katalikiška. Tė
vynės meilę ir gilų tikėjimą 
motina mokėjo Įdiegti ir savo 
vienintelei dukrelei Marijai. 
Naujoji tėvynė Kanada Mariją 
priėmė ir leido išsiskleisti jos 
pedagoginiam talentui. Dau
giausia tautai gali patarnauti 
geras pradžios mokyklos moky
tojas, nes jis formuoja jauną 
vaiko sielą.

Marija Arlauskaitė mokyto
jos darbą pradėjo lietuviškoje 
mokykloje, kuri buvo atidaryta 
Montrealio Mokyklų Komisijos 
1929 m. rudenį šv. Morkaus 
vardu Rosemounte. Ši mokykla 
buvo skirta vien lietuviams vai
kams. Marija Arlauskaitė šią 
mokyklą vedė labai sėkmingai, 
pati dirbdama su septyniais 
skyriais per septynerius metus. 
Sumažėjus lietuvių skaičiui, ji 
buvo perkelta į prancūzų mo
kyklą, kur mokytojavo su dide
liu pasišventimu.

A.a. MARIJA ARLAUSKAITĖ, mo
kytoja ir visuomenės veikėja, mirusi 
prieš dvejus metus Montrealyje

Atsiųsta paminėti
J. I. Kraszewski, VITOLIO RAU

DA. Vertė Povilas Gaučys. Su auto
riaus poreretu, 50 Vinco Smakaus- 
ko medžio raižinių ii- dviem origina
liais tituliniais puslapiais. Išleido 
prel. Juozas Karalius. Meninė prie
žiūra — V. O. Virkau. Kalbą žiūrėjo 
Pr. Razminas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Čikaga 1977 m., 286 psl.

AIDAI, 1978 m. 1 nr. Plati 1977 
m. lietuviškojo gyvenimo apžvalga. 
V. Skrupskelytės straipsnis “Alfon
so Nykos-Niliūno “Vyno stebuklas”, 
V. Vaitiekūno “Tarptautinė politika
1977 metais”. Kronikiniame skyriuje 
L. Andriekus apžvelgia III mokslo ir 
kūrybos simpoziumą,, kun. Pr. Gaida 
rašo apie vertingų lobių kūrėją kun. 
St. Ylą 70 m. amžiaus proga, S. Jau- 
tokaitė vertina lietuvių menininkų 
parodą Čikagoje. Numeris iliustruo
tas baltiečių dailininkų parodos Niu
jorke nuotraukomis.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC 
CHURCH IN LITHUANIA No. 16. A 
translation of Authentic Reports 
from Soviet-Occupied Lithuania. 
Published by the Lithuanian Catho
lic Priests’ League of America, 351 
Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Anatolijus Kairys, TRYS DRAMOS 
— RŪTELĖ, SAULĖS RŪMAI, 
ŽMOGUS IR TILTAS. Leidėjas — 
Dialogas. Tiražas 500 egz. Spausdi
no M. Morkūno spaustuvė. Čikaga
1978 m., 158 psl. Kaina — $6.

Po Čikagos dainaviečių “Kūlgrindos” spektaklio Toronte: šio muzikinio 
veikalo kompozitorius ir dirigentas Aloyzas Jurgutis, solistas Valentinas 
Liorentas, libreto autorė Nijolė Jankutė Nutr. S. Dabkaus

Po 35-rių panašaus ir sėk
mingo pedagoginio darbo Kve
beko švietimo Ministerija įver
tino M. Arlauskaitės profesinį 
darbą ir nuopelnus Kanados 
pradžios mokyklai. 1962 m. jai 
paskyrė garbės ordiną “Ordre 
du Merit Scolaire”. M. Arlaus
kaitė yra pirma moteris moky
toja prancūzų ir anglų tarpe 
apdovanota tokiu ordinu.

1964 m. kovo 7 d., dalyvau
jant Montrealio miesto bur
mistrui ir 800 mokytojų, tarp 
72 jos kolegų, išdirbusių Kana
dos mokyklose 35-rius metus, 
buvo ir M. Arlauskaitė. Jai bu
vo įteikta auksinė plunksna — 
parkeris kaip garbės dovana.

Du kartus yra laimėjusi pa
gyrimo lakštus už gerą moky
tojavimą.

Ji yra išleidusi į gyvenimą ar 
augštesnes mokyklas 1.378 mo
kinius. Tai graži mokyklinė 
šeima.

Marija Arlauskaitė reiškėsi 
ir Kanados lietuvių visuomenė
je. Ji buvo ilgametė “Nepri
klausomos Lietuvos” redaktorė 
bei administratorė, Šv. Kazimie
ro parapijos Šv. Onos Dr-jos 
sekretorė, Montrealio vaidinto
jų grupės organizatorė ir akto
rė, Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirmininkė nuo 1948 
iki 1958 metų. Būdama jaut
raus būdo, depresijos laikais 
daug kam iš lietuvių yra padė
jusi ne vien morališkai, bet ir 
aukomis.

Ilgus metus ji slaugė ir pri
žiūrėjo savo sergančią senutę 
motiną, kuri mirė 1963 metais, 
negalėjusi pasidžiaugti dukters 
pagerbimu.

Arlauskų šeima yra į moks
lus išleidusi: kun. dr. J. Šimkų 
(dar gyvenantį Lietuvoje), gimi
naitį J. Benių ir prisidėjusi 
prie kun. J. Gaudzės išmoksli
nimo.

Visi, ypač giminės, liūdime 
netekę Marytės ir jos šeimos.

Giminaitis

Sol. VIOLETA ČIŽAUSKAITĖ-BAL- 
ČIŪNIENĖ, sopranas, gegužės 7 d. 
dainuos Los Angeles, Kalifornijoj, 
premijos B. Brazdžioniui Įteikimo iš
kilmėje. Solistė dainos meną yra 
studijavusi JAV-se ir Italijoje, šiuo 
metu ji gyvena prie Bostono (15 
Violet Circle, Sharon, Ma. 02067, 
USA) ir tęsia studijas. Yra dainavu
si operose, koncertavusi amerikie
čiams ir lietuviams

Naujai įsisteigęs Toronto lietuvių vyrų choras su chorvedžiu sol. V. VERIKAIČIU (viduryje). Jo koncertas To
ronte — gegužės 6 d. Lietuvių Namų salėje

Pasakojimai “Ir nebepasimatėm”
PR. NAUJOKAITIS

Kritikai sutartinai pripažįsta, 
kad Jurgis Jankus yra vienas 
geriausių pasakotojų išeivijos 
lietuvių literatūroje. Jis yra 
laimėjęs premijas už romanus 
“Naktis ant morų”, 1948, “Na
mas geroj gatvėj”, 1954, už 
apysaką “Velnio bala”, 1956, ir 
už dramą “Peilio ašmenimis”, 
1967. Ir trumpesnių pasakoji
mų po ranka turime jau trečią 
knygą. Pirmoji buvo “Pirmasis 
rūpestis”, 1951, antroji — “Už
kandis”, 1973, ir štai 1978 m. 
pradžioje (atkeltine 1977 metų 
data) išėjo “Ir nebepasimatėm”.

šioje knygoje sudėti 5 ne
vienodo ilgumo pasakojimai. 
Trumpiausias yra titulinis pa
sakojimas, atskleidžiąs vienišo 
lietuvio pensininko būseną sve
timoje išeivijos aplinkoje. Ana
stazas Šarka pradeda lankytis 
pas šios istorijėlės pasakotoją, 
jam guodžiasi, išsipasakoja. Pa
dėtis be darbo pensininką nai
kina fiziškai ir dvasiškai. Pasi
sekė Šarkai dar įsitaisyti uni
versalinėje krautuvėje grindų 
blizgintoju. Jo rūpestingumas 
ir darbštumas atkreipia virši
ninkų dėmesį. Vyriausias krau
tuvės viršininkas Rees jį pasi
renka komerciniu “Kalėdų se
niu”. Pradžioje šarkai vaidyba 
labai sekasi. Tačiau jis suklum
pa, kai įžūliam berniukui mėgi
na įpiršti vietoje tikro šautuvo 
paukšteliams šaudyti paukščių 
lesyklą. Už “pacifistinių idėjų” 
skleidimą šarka atleidžiamas 
ne tik iš “Kalėdų senio”, bet ir 
iš grindų blizgintojo pareigų.

'Problema, su kuria susiduria 
humanistas lietuvis išeivis, yra 
komercinis, besielis Amerikos 
žmogus. Beatodairinis pelnas 
viršininką Reesą padaro žiau
riu darbdaviu, praradusiu žmo
niškumą. Atleistas iš darbo, 
Šarka pagaliau greitai sunyks
ta ir miršta. Taip pasakotojui 
net nepavyko su šiuo nelaimin
gu žmogumi dar kartą pasima
tyti.

Pasakojimas “Istorija iš pir
mųjų šaltinių” atskleidžia anks
tesniosios lietuvių emigracijos 
veiklos ir psichologijos frag
mentus. Pasakojama, kaip žur
nalistas, norėdamas parašyti 
straipsnį apie seniau mirusį vi
suomenės veikėją Stasį Burbą, 
jieško medžiagos pas jo buvu
sius draugus ir bendradarbius. 
Čia ir yra tie pirmieji šaltiniai 
— kaime apsigyvenę Kazimie
ras Apeika, Antanas Marelis 
(Antanėlis) ir saliūnininkas De
gutis (sugebąs taip verstis, kad 
kiti už tave dirbtų, o tu pinigus 
imtum, 53 p.).

Iš jų pasakojimų susidaro 
Įspūdis, kad Stasys iškilo į vei
kėjus ir įtakingus net valdžios 
akyse žmones, naudodamasis 
kitų žmonių darbo vaisiais. 
Ypač nuskriaustojo kompleksą 
turi menkos fizinės išvaizdos 
Antanėlis: jo pasakojime apie 
Stasį yra nemaža kartėlio ir pa
giežos. Kiek kitaip į buvusius 
santykius žiūri Apeika ir De
gutis.

Kūrinyje charakteriai pui
kiai išryškinami: gyvi dialogai, 
išpažintiniai atsiskleidimai, 
trumpos ekskursijos į netolimą 
ir tolimesnę praeitį. Tai vienas 
epiškiausių knygos pasakoji
mų.

Kiti trys knygos pasakojimai 
nukelia mus į Lietuvą. “Gal to
kios tik vienos” vokiečių oku
pacijos fone vaizduoja Kūčių 
vakarą Lietuvos kaime, kur 
siaučiančioje sniego pūgoje vo
kiečių saugumiečiai į lietuvių 
sodybą atsivaro kankinamą pa
gautą besislapstantį seną žydą. 
Senųjų ūkininkų Daudų na
muose, kažkur nuošaliam kai
me netoli Panevėžio, Kūčių 
švęsti susirinko inteligentai 

vaikai — Martynas, Petras, jo 
žmona Rūta, laisvai kalbą vo
kiškai. Pasirodo, kad pagautas 
žydas Abraomas yra senas Dau
dų kaimynas ūkininkas, senais 
laikais, I D. karo metu, nuo ka
zokų išgelbėjęs vokietį kareivį 
Otto. Likę randai ant žydo nu
garos yra akivaizdūs liudinin
kai tos aukos, kurią žydas ati
davė kazokams už paslėptą vo
kietį. Saugumo karininkas Hel
mutas Šlegelis spėja, kad išgel
bėtasis vokietis galėjęs būti jo 
tėvas. Sunkiai įtikimas sutapi
mas ir gausiai geriamas konja
kas išgelbėjo senąjį Abraomą 
(jį paleido, nors puskarininkis 
Neumanas protestavo). Ir kūri
nio užsklanda taip skamba: 
“Vokiečiai susėdo tik dviese, 
sunkokai užvedė motorą ir nu
važiavo. Dauda, apžergęs arklį, 
nulydėjo, jeigu reikėtų ištrauk
ti kur iš pusnies, o visi pasiliko 
su dideliu neaiškumu — buvo 
čia Otto sūnus ar tik žmogus?” 
(H7 P-).

“Šiapus ir anapus teisybės” 
yra lengvo stiliaus pasakojimas 
iš gerų, sveikos prigimties Lie
tuvos kaimo žmonių buities. 
Trylikametis našlaitis Soteras, 
didelio ūkio savininkas, pats 
per save išauga į darbštų, su
manų ir turtinga charakterio 
ūkininką. Gretimam ūkyje au
ga lepūnėlė mergaitė gražuolė 
Gunda. Jos tėvas — iš kažkur 
atsibastęs pusčigonis. O užkly
dusi čigonė skelbia karališką 
Gundos kilmę ir karališką atei
ties garbę. Tėvas pranašystė
mis patiki, ir mergaitė yra le
pinama, neleidžiant jai dirbti 
jokio darbo. Tačiau Gunda vis- 
dėlto šio to išmoksta iš mieste
lio vaistininkienės, pramoksta 
ir kaikurių namų ruošos darbų, 
nors viešai tų darbų ir neparo
do. Užaugęs Soteras išdrįsta 
pasipiršti Gundai, pažadėda
mas, kad ir jo namuose jai ne
teksią jokių darbų dirbti, nes 
jis turįs visus namų apyvokos 
darbus rūpestingai nudirbantį 
čigoniukų atneštą stebuklingą 
maišiuką. Tačiau po vestuvių 
netrukus paaiškėja, kad mai
šiuką kaikada reikia ir gerokai 
prilupti, kad netingėtų, o lu
pant reikia jį padėti ant kieno 
nors nugaros (net elgetos vati
nė dėlto buvusi sukapota). Gal 
to lupinio baimės įtakoje, o gal 
ir iš natūralaus noro nebūti be 
darbo Gunda pati gana greitai 
imasi maišiuko pareigų ir tam
pa gera šeimininke, ūkio darbų 
talkininke ir meilia, gera žmo
na.

Visas pasakojimas yra švie
sus, lengvas, saulėtas, kupinas 
grakščių posakių, nuoširdžios 
romantikos (“Liežuvį irgi turė
jo medum teptą ir pipirais pa
barstytą”, 122 p.; “Argi pykši 
ant žmogaus, kad jam liežuvis 
šlubas”, 123 p.).

Apysakoje “'Liudininkas” J. 
Jankus leidžiasi į tamsiąsias 
žmogaus sielos gelmes, į demo
nišką niekšybės įsigalėjimą. 
Būdingiausias vidinės tamsos 
pavyzdys yra turtingas ūkinin
kas Bertulis. Jis kruvinai mušė 
savo silpnasveikatę žmoną, ją 
nuolatos kankino, niekad už sa
vo nesusivaldymą neatsiprašy
damas ir kaltu nesijausdamas. 
Po žmonos mirties šešiolikame
tę dukterį Valę atėmė iš gim
nazijos ir padarė ūkio šeiminin
ke. Tėvo despotizmą greitai pa
juto ir Valė. Bertulis ypač ne
gali pakęsti Valės susitikimų 
ant upelio liepto vakarais su 
kaimyno Sabonio bernu Petru, 
tiesaus ir atviros širdies doru 
vyru. Pindamas pinkles Petrui, 
Bertulis gudriu pataikavimu 
prikalba kaimyno Kurdulio 
berną Pranį neteisingai liudyti 
policijoje ir teisme, kad Kurdu- 
lius žiauriai apiplėšusių mas
kuotų plėšikų tarpe pažinęs 

Petrą. Nors Pranys pas Kurdu- 
lius jau yra tapęs sumaniu ūk
vedžiu, tačiau jis geidžia turėti 
savos žemės sklypą, nori jos 
gauti iš kaimynystėje dalinamo 
dvaro. Bertulis jį įtikina, kad 
Petras esąs norimo sklypo prie 
lentpjūvės konkurentas. Pa
kliuvęs į kalėjimą, Petras ne
būsiąs pavojingas. Pranį ypač 
patraukia Bertulio vaišingumas 
ir rodoma bernui pagarba (žiū
rėk, toks ūkininkas su juo ei
na į restoraną). Tačiau Bertulis 
net Pranio prašymo neįteikia 
žemės skirstymo komisijai. Ši 
niekšybė iškyla, kai netrukus 
amnestuotas iš kalėjimo grįžta 
Petras ir kai pats Pranys ima 
lankytis žemės skirstymo komi
sijoje. Petras visai neketina 
keršyti jį nuskriaudusiam Pra- 
niui, tik prašo pasakyti, kas jį 
tai niekšybei papirko. Grumty
nėse su praregėjusiu Praniu 
nuo netikėtai iššovusio me
džioklinio šautuvo žūva Bertu
lis, bet Pranį kankins sąžinė vi
są likusį gyvenimą.

Bertulio tamsą ir niūrią Pra
nio vidaus dramą pasakojime 
atsveria gerųjų žmonių atsto
vai. Vaikščiojanti išmintis ir 
žmogiškas gerumas yra ūkinin
kas Sabonis, jo žmona ir jų 
samdinys Petras. Savarankiško 
charakterio gana valinga yra 
dora ir išmintinga Bertulio 
dukra Valė. Labai žmoniška 
yra ir Pranio žmona Marcelė, 
jos sesuo Juzytė. Į siaurą mate
rializmą yra linkę nuo plėšikų 
žiauriai nukentėję Kurduliai.

Žmonių vidaus dramos at
skleistos su psichologiniu tik
rumu. Gal reikėjo kiek daugiau 
pagrįsti tokio tamsaus Bertulio 
charakterio atsiradimą. J. Jan
kus sugeba pinti sudėtingą int
rigą, ypač gerai atskleisti tam
siuosius žmogaus dvasios labi
rintus, kuriuose klaikiai klai
džioja pinigų, žemės ir kitokio 
turto meilė, kvailai suprasta 
garbė ir tuščias išdidumas.

Daugumos pasakojimų veiks
mas vyksta Lietuvos kaimo 
gamtoje, tačiau J. Jankus prie 
gamtos vaizdų nesustoja. Jis 
parenka tik trumpą būdingą de
talę, ir vaizdas išeina gana ryš
kus, susietas su žmogaus veiks
mu. Štai toks pavyzdys: “Kūčių 
pavakariais ramiai pasnigo, bet 
Kalėdose oras prasiblaivė, tar
pais pro debesų praskiebas net 
saulutė ėmė rodytis” (298 p.). 
Ir viskas. Toliau seka Pranio 
veiksmai. O štai dar žmonių 
charakteristikos pavyzdys: 
“Marcelė buvo gera kartu gy
venti: rami, darbšti, taupi, pa
kabių rankų, ne kokia išdvėkt- 
galvė, o Juzytė traški, vis sprak- 
sinti, kaip eglinių malkų ki
birkštis. Jai įžengus trobon, 
liūdnos mintys visada pasitrau
kia užkrosnin .. .” (297 p.).

Knyga “Ir nebepasimatėm” 
rodo, kad J. Jankus tebėra pa
čiame kūrybos pajėgume, pajė
giąs sklandžiai ir vaizdingai pa
sakoti, atskleidžiąs žmonių vi
daus gelmes.

Jurgis Jankus, IR NEBEPASI
MATĖM. Pasakojimai. Aplankas 
Rūtos Čepaitytės. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje 
1977 metų data. Spaudė “Drau
go” spaustuvė. 342 psl., kaina $7.

SOL. RIČARDAS DAUNORAS, at
vykęs iš V. Vokietijos, koncertuos S. 
Amerikoje nuo š.m. rugsėjo pradžios 
iki spalio pabaigos. Jo koncertai jau 
yra numatyti Montrealyje ir St. Pe- 
tersburge, Floridoje; bus surengti ir 
kitose vietovėse. Jų pelnas skiriamas 
IV-jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui.

ELENOS J U C I Ū T Ė S sibirinių 
atsiminimų knygą “Pėdos mirties zo
noje” italų kalbon verčia prel. Vin
cas Mincevičius Romoje. Knygos sky
rių “Grįžimas iš Sibiro” jau paskel
bė Urbino vyskupijos žurnalas “La 
Voce deH’Amore”.

TRADICINĖJE DAILĖS PARO
DOJE, kurią kasmet Vasario 16 pro
ga rengia LB Niujorko apygarda su 
pirm. A. Vakseliu Kultūros Židiny
je, šiemet dalyvavo 27 dailininkai, 
pateikę 124 kūrinius. Prieaugliui at
stovavo 11 devynių vaikų piešinių, 
šią devintąją metinę parodą atidarė 
Lietuvos konsulas A. Simutis, daly
vius sveikino Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos pirm. J. Rūtenis. Premi
jas laimėjo: M. K. Čiurlionio $300 — 
A. Elskus už vitražų eskizus, šios pa
rodos $200 — V. Dobužinskis už jai 
pateiktus savo darbus, tautinės te
matikos $100 — P. Jurkus už “Lie- 
porių piliakalnį”, tradicinio meno 
$100 — Ona S. Mažeika už batiką 
“Pelėdos”, jaunojo dailininko $100 
— V. Sakalauskas už savo kūrinį 
“Ant stalo”, populiarumo $100 — 
Č. Janušas. Garbės pažymėjimai pa
skirti R. Ingelevičienei, J. Šukiui, 
Z. Ūseliui. Premijų mecenatai — 
dr. J. Kazickas, E. Mickeliūnienė, 
LB kultūros taryba ir Niujorko apy
garda. Parodoje buvo prisimintas 
1962 m. miręs diplomatas ir dail. 
Adalbertas Staneika, kuriam atsto
vavo 18 kūrinių. Apie jį bei jo kū
rybą kalbėjo P. Jurkus. Į parodos 
rėmus buvo įtraukta ir literatūrinė 
popietė pagerbti poetui bei drama
turgui Stasiui Santvarui, švenčian
čiam deimantinę amžiaus sukaktį. 
Su jo gyvenimu bei kūryba dalyvius 
supažindino literatūros kritikas Pra
nas Naujokaitis. Sukaktuvininkas 
papasakojo atsiminimų, skaitė savo 
eilėraščius ir rubajatus. Muzikinį 
F. Liszto ir J. S. Bacho kūrinių in
tarpą atliko jaunoji pianistė Dalia 
Saukaitė.

POEZIJOS PAVASARIS ČIKA
GOJE šiemet bus gegužės 20 d. Ja
me bus rodomas “Lithuanian video” 
paruoštas valandos ilgumo video- 
filmas “Pokalbis su poetu Antanu 
Gustaičiu”. Videofilmu vadinama 
vaizdinė televizijos juosta. “Lithua
nian video” yra vadovaujama čika- 
giečių Teresės ir Jono Bogutų. Jų 
videofilmus rodo amerikiečių tele
vizijos, universitetai ir meno galeri
jos. Šį pavasarį su dideliu pasiseki
mu Čikagos N.A.M.E. galerijoje bu
vo rodomas videofilmas “Chicago 
by Day and Night”.

PHOENIX GALERIJOJE, Niujor
ko Manhattane, vasario 25 — kovo 
15 d.d. įvyko dail. Elenos Kepalai- 
tės skulptūrų paroda. Toje pačioje 
galerijoje kovo 18 — balandžio 6 
d.d. savo tapybos darbų ir kolažų 
parodą turėjo dail. Elena Urbaitytė.

MENO IR LITERATŪROS PO
PIETĘ Vašingtone surengė šešta
dieninės K. Donelaičio mokyklos 
tėvų komitetas latvių kolonijos sa
lėje. Menui atstovavo dail. Vida 
Krištolaitytė su spalvingų peizažų 
paroda, literatūrai — rašytojas ir 
dramaturgas Algirdas Landsbergis. 
Popietės dalyvius su dail. V. Kriš- 
tolaityte supažindino D. Lukienė, 
su A. Landsbergiu — rašytojas A. 
Vaičiulaitis. A. Landsbergis po hu
moristinio įvado skaitė savo dramų 
ištraukas ir vieną novelę apie dvasi
nius okupantui tarnaujančio lietuvio 
politruko lūžius Lietuvoje. Senovi
nėmis JAV lietuvių liaudies daino
mis programą papildė neblogai su
sidainavęs sesers-brolio — Elenos ir 
Jurgio Bradūnų duetas. Dainos bu
vo atliktos liaudišku stiliumi, be jo
kios muzikinės palydos. E. Bradū- 
naitė yra tautosakos rinkėja ir ty
rinėtoja, dirbanti JAV tautotyros 
centre.

AMERIKOS MOKSLO PAŽANGOS 
AKADEMIJOS žurnalas “Science” 
balandžio 7 d. laidoje paskelbė Bi
rutės Galdikaitės straipsnį apie In
donezijos salų džiungles. Šiuo metu 
su grupe gamtos tyrinėtojų ji dirba 
Borneo saloje. B. Galdikaitė plataus 
pripažinimo susilaukė kaip orangu
tangų tyrinėtoja.

A. KAIRIO KOMEDIJĄ “KUKŪ” 
Šv. Jurgio parapijos salėje suvaidi
no jaunieji Ročesterio saviveiklinin
kai, vadovaujami rež. Andriaus Cie- 
minio. Jaunuosius teatralus globoja 
moksleiviai ateitininkai. Jiems tal
kina kalbos patarėjas dr. A. Klimas, 
dekoratorė D. Krokytė, grimorius S. 
Ilgūnas, literatūrine priežiūra — 
rašytojas J. Jankus. Moksleivių atei
tininkų dramos teatras su rež. A. 
Cieminiu 1974 pastatė A. Kairio “Pa
likimą”, J. Jankaus inscenizuotą dr. 
V. Kudirkos satyrą “Viršininkai”, su 
kuria buvo dalyvauta trečiajame 
dramos teatrų festivalyje Čikagoje. 
Nauja saviveiklininkų grupė, vado
vaujama studentės K. Sabalytės, 
1976 m. Ročesteryje ir Filadelfijoje 
suvaidino A. Škėmos “Žvakidę”. Ana. 
tolijaus Kairio “Ku-Kū” premjerą 
paruošė trečioji jaunesniųjų vaidin
tojų grupė. Pastovesnį grupės darbą 
trukdo dėl studijų, darbo, išvažiavi
mo iš Ročesterio kasmet besikeičian
ti jos narių sudėtis.

POPULIARUSIS AMERIKIEČIŲ 
ŽURNALAS “Time”, rašydamas apie 
sparčiais šuoliais kylantį amerikiečių 
susidomėjimą vitražais, cituoja Lie
tuvoje gimusio dail. Albino Elskaus 
pareiškimą: “Sukurtą vitražinį vaiz
dą tiesiog gali pakabinti ore. Nėra 
'kitos tokios medžiagos, su kuria ga
lėtum taip pasielgti”. “Time” taipgi 
mini North Adams, Mass., institute 
rengiamus vitražo kursus, finansiš
kai remiamus Hoosuck korporacijos. 
Be kitų vitražo specialistų, juose bir
želio mėnesį dalyvaus ir dail. Albi
nas Elskus, kursantus supažindinda
mas su vitražų projektavimu.

DVYLIKA KONCERTŲ su 16 
naujų kūrinių buvo skirta penkta
jam visuotiniam Lietuvos Kompozito
rių Sąjungos valdybos posėdžiui. Be
ne didžiausio dėmesio susilaukė trys 
operos — Vilniuje jau vaidinami J. 
Juzeliūno "Sukilėliai”, premjerą tu
rėjusi prieš pusmetį, G. Kupre
vičiaus “Ten, viduje” ir B. Kutavi
čiaus “Kaulo senis ant geležinio kal
no”. Kauniečio G. Kuprevičiaus ope
rą, kuriai jis panaudojo belgų kla
siko M. Maeterlincko tekstą, pasta
tė Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los muzikinė jaunimo studija, vado
vaujama rež. S. Rubinovo. Operos 
turinį atskleidžia pantomima, pagal 
fonogramą dainuojantys dainininkai. 
B. Kutavičiaus “Kaulo senis ant ge
ležinio kalno” yra vaikams skirta 
opera, kuriai jis panaudojo S. Ge
dos libretą. Opera neturi solistų, tik 
chorą, atliekantį ir jų vaidmenis. To
kioje operoje vaikams yra drąsiau 
dainuoti. Be to, būryje gali dalyvau
ti ir mažiau balsingi. Palydą suda
ro spalvingas orkestrėlis. Naująją 
operą Vilniaus M. K. Čiurlionio me
no mokykloje pastatė mokytojas T. 
Šernas ir choro vadovas R. Zdanavi
čius. Tarp koncertuose atliktų kūri
niu šiltai buvo sutikti: O. Balakaus
ko koncertas fortepijonui ir orkest
rui “Kalnų sonata”, J. Bašinsko sim
fonija “Buvimas”, J. Juozapaičio 
simfonija “Zodiacus”, E. Balsio “Sim- 
fonija-koncertas” vargonams, vari
niams pučiamiesiems ir mušamie
siems, B. Kutavičaius “Prutena” var
gonams, smuikui, varpams, M. Ur- 
baičio "Invencijos” 3-5 obojams.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, gast
roliavo tolimajame Sibire — Omske, 
Novosibirske ir Tomske. Ilgoje ke
lionėje ją lydėjo pianistas Augusti
nas Maceina, M. K. Čiurlionio kon
kurso laureatas. Iš viso surengta 13 
koncertų, kurių trys buvo atlikti su 
simfoniniais Omsko ir Tomsko or
kestrais. Tomske N. Ambrazaitytė 
giedojo arijas iš J. S. Bacho Mišių 
bei oratorijų. Tomsko televizijos 
transliuotame koncerte skambėjo 
W. A. Mozarto, F. Schuberto, G. 
Verdi, A. Caldaros, lietuvių kompo
zitorių kūriniai ir mūsų liaudies dai
nos, papildytos A. Grečianinovo, A. 
Gurilovo, A. Arenskio, M. Musorgs- 
kio romansais. A. Maceina atliko F. 
Liszto “Ispaniškąją rapsodiją”.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GĄ papildė trys nauji nariai: pro
zininkas Jonas Mačiulis, poetai Sta
sys Jonauskas ir Nikolajus Artiomo- 
vas. J. Mačiulis, gimęs 1919 m., yra 
baigęs lietuvių kalbos ir literatūros 
studijas Vilniaus universitete. Dirba 
Vilniaus rašytojų muzėjaus direkto
riumi. Jo kūrybinį kraitį sudaro: 
1957 m. išleista apsakymų knyga 
“Augo diemedis”, 1962 m. — apy
braižų knyga “Iš dienų tėkmės”, 
1977 m. — romanas “Troškulys” ir 
papildyta knygos “Augo diemedis” 
laida. S. Jonauskas, gimęs 1948 m., 
neakivaizdiniu būdu baigęs agrono
miją Lietuvos žemės ūkio akademi
joje, dirba Skuode leidžiamo laik
raščio “Mūsų Žodis” redakcijoje. Iš
leido dvi poezijos knygas: 1973 m. 
— “Didelis laukas”, 1977 m. — 
“Darbu vardai”. N. Artiomovas, gi
męs 1926 m., yra ateivis iš Tūlos 
apskrities, Vilniuje studijavęs ka
ro mokslus, dirbantis Telšiuose. Są- 
jungon jam duris atvėrė 1976 m. 
rusų kalba išleistas poezijos rinki
nys “Žygio laužai”.

VILNIUJE KONCERTAVO forte
pijoninis japonų Sechiko ir Kunio 
Kodamų duetas. Jiedu yra vyras ir 
žmona, duetinius koncertus pradėję 
prieš 14 metų. Pastaruoju metu, at
sisakę dviejų fortepijonų, skambina 
vienu keturiomis rankomis. Pirmo
ji koncerto dalis buvo skirta W. A. 
Mozarto “Sonatai d-dur”, F. Schu
berto “Vengriškajam divertisment- 
tui”, “Charakteringam maršui”, ant
roji dalis — japonų kompoz. Tana- 
kos kūriniui “Penki peizažai nuo 
seno bokšto viršūnės”. Koncertą už
sklendė M. Ravelio penkių pjesių 
ciklas “Mano mama žąsis”. Virš 
programos atliko kelias F. Schuberto 
ir J. Brahmso miniatiūras.

LIETUVOS MENO DARBUOTO
JŲ rūmuose vilniečiai susitiko su 
poetu Justinu Marcinkevičium. Va
karo dalyvius jis supažindino su sa
vo kūrybiniu darbu, naujaisiais eilė
raščiais, atsakinėjo į klausimus. J. 
Marcinkevičiaus poemas “Donelai
tis”, “Homo sum” bei kitus eilėraš
čius skaitė dramos aktorius Laimo
nas Noreika.

LODZĖS MIESTO DAILININKŲ 
gobelenų parodą Vilniaus dailės pa
rodų rūmuose atidarė Lietuvos Dai
lininkų Sąjungos valdybos pirm. J. 
Kuzminskis su Lodzės dailės parodų 

. biuro direktorium B. Kepleriu. Len
kų dailininkai šiai visą mėnesį truk
siančiai parodai atsiuntė 45 gobele
nus. Lodzė yra senas Lenkijos teks
tilės pramonės centras, kuriame dir
ba apie 800 dailininkų. Kas treji 
metai Lodzėje rengiamos tarptauti
nės meniniu audinių parodos.

VILNIUJE IR KAUNE GASTRO
LIAVO kamerinis pūtikų ansamblis 
“Consortium Clasicum” iš V. Vokie
tijos su savo vadovu D. Kliokeriu. 
Atlikti J. F. Haydno, C. Wcberio, 
W. A. Mozarto kūriniai Lietuvoje 
skambėjo pirmą kartą. Taipgi pir
mąsyk vilniečiai ir kauniečiai su
sipažino su klasiku F. Hofmeisteriu 
kuriam koncertuose atstovavo jo par
tita “Aidas”. v. Kst.
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JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambarių atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos; garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.
P. K E R B E R IS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

St' Toronto' Ont • Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 14 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8V4%

Antradieniais 10-3 E pensijų ir namų s-tas ..... 814%
= taupomąsias s-tas............. .....7%

Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas........... .... 6%
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

= asmenines ........................ 9!4%
Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto..................... 914%
Sekmadieniais 9.30-1 E 'investacines ..................... 10%

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

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

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 
Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

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

CTEDU Ii H’C EIIDO 406 Roncesvalles Avė.
dltrnAHd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Simnn ę television r " " f f-"*-* Sovininkas — V. SIMINKEVIČ1US

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

P. 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

Į tautinę olimpiadą 1938 m. Kau
ne atskubėjo lietuviai iš viso pa
saulio kraštų. Gausiai ir sėkmingai 
joje dalyvavo Amerikos lietuviai. 
Atvyko sportininkai ir svečiai iš P. 
Amerikos, Anglijos, Šveicarijos, 
Latvijos ir kitur. Ypatingai džiaugs
mingai buvo sutikti Prano žižmaro 
vadovaujami Vilniaus krašto lietu
viai. Krepšinyje vilniečiai negalėjo 
susilyginti su Amerikos lietuvių ar 
Lietuvos krapšininkais, tačiau tink
linyje buvo neįveikiami ir laimėjo 
aukso medalį. Be to, Palevičius lai
mėjo sidabro medalį motociklų 
lenktynėse, Našlėnas — bronzos me
dalį sunkumų kilnojime. Dabartinis 
hamiltonietis Edvardas Kudaba pri
klausė vilniečių krepšinio koman
dai. Australijoje gyvena krepšinin
kas Karazija ir lengvaatletis Siman- 
kevičius.

Šios neeilinės sporto šventės 40 
metų sukakčiai priminti, tautiniam 
suartėjimui paskatinti ir yra ren
giamos PLS Žaidynės.

Vladas Bakūnas tautinės olimpia
dos iengv. atlet ' os varžybose lai
mėjo daugiausia edalių — 3 auk
so, 1 sidabro ir 1 bronzos. Moterų 
klasėje sėkmingiausia buvo Sepa- 
tienė (Panevėžio Šaulys), kuri lai
mėjo 4 aukso medalius. Daugiausia 
rekordų pasiekė Sepaitienė — 4, 
vyrų klasėje V. Bakūnas — 3. Re
kordinė pasekmė buvo pasiekta mo
terų 4x100 m estafetėje, kurią su
darė Šaulių S-gos bėgikės Skridu- 
lytė, Sepaitienė, žėruolytė, Sirvy- 
daitė. Šaulių S-gos bėgikai Br. Ke
turakis, VI. Bakūnas, Kiukys ir Zas- 
kevičius olimpinę estafetę irgi pra
bėgo rekordiniu laiku.

PLS Žaidynių varžybų datos ir 
vietos:

vyrų krepšinis —
birželio 26 — liepos 1;
jaunių A krepšinis — 
birželio 26 — liepos 1; 
jaunių B krepšinis — 
birželio 27 — 29;
Jaunių C krepšinis — 
birželio 27 — 29;
moterų krepšinis — 
birželio 28 — 29.
Krepšinio varžybos žaidynėse bus 

gausiausios, todėl šalia “Olympium” 
patalpų dar parūpintos 5 mokyklų 
salės: Vincent Massey Collegiate, 
Martin Grove Collegiate, Silver
thorne Collegiate, Burnhamthorpe 
Collegiate ir Westway High School. 
Salia krepšinio “Olympium” patal
pose dar bus plaukimo, stalo teniso 
ir lengv. atletikos varžybos. Be to, 
čia vyks krepšinio ir tinklinio baig
miniai žaidimai.

Kitų varžybų datos: lengv. atleti
ka — birželio 29, 30; plaukimas — 
birželio 29, 30; tinklinis — birželio 
29 — liepos 1; stalo tenisas — bir
želio 27, 28; lauko tenisas — bir
želio 28-30; futbolas — liepos 3; 
golfas — birželio 30 — liepos 1 ar
ba birželio 29, 30; tinklinis — West 
Humber Collegiate ir New Toronto 
Secondary School; lauko tenisas — 
Earlscourt aikštelėse; golfas — No
bleton Lakes aikštyne; futbolo 
rungtynės — Earlscourt Park aikš
tėje.

Šaudymo varžybos vyks dviejose 
šaudyklose —- Bramptone ir Downs- 
view. Bus šaudoma iš 22 kalibro, 
“Trap” ir “Sceet”, pistoletų ir šau
tuvų. Šaudymo varžybos vyks birže
lio 30 ir liepos 1 d.d. Šaudyklos bus 
atviros visiems dalyviams nuo bir
želio 26 d., ir šaudytojai galės iš 
anksto susipažinti su esamomis są
lygomis bei patikrinti savo tikslu
mą. A. S.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio stovykla Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje Wasagoje šiais 
metais truks vieną savaitę. Stovyk
los mokestis visiems lietuviams vie
nodas: vienam asmeniui tik $95; re
gistruojant 5 ar daugiau stovyklau
tojų — $85 asmeniui. Stovykla pla
čiai žinoma visoje Ontario provin
cijoje ir sutraukia nemažai jaunų 
krepšininkų. Kviečiami patyrę in
struktoriai iš Kanados ir JAV. Sto
vyklos data — rugpjūčio 19-26 d.d. 
Informacijos ir registracijos reika
lu kreiptis į Algį Eižiną — “Vytis” 
Basketball Camp, 272A Evelyn Ave., 
Toronto, Ont. M6P 2Z9. Tel. 766- 
7874.

Glorija Ncšukaitytė balandžio 8-9 
d.d. stalo teniso turnyre, pusbaig- 
mio susitikime, pralaimėjo B. Plu- 
čaitei 1:2. Lemiamoje rungtyje Bi
rutė turėjo daugiau laimės ir už
baigė 26:24 pasekme. Glorija laimė
jo 17 m. mergaičių klasėje I vietą.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros vyrai 1978. IV. 16 nuga

lėjo stiprią vietinę Inga Metai b-vės 
komandą 102:95. Aušros komanda 
buvo pilnos sudėties, žaidė labai 
gerai, ypač G. ir L. Rautinšai.

Aušros jauniai B, kurie žaidė apy- 
gardines rungtynes su Hamiltono 
Kovu, taip pat išėjo laimėtojais 
63:59. Vienu metu jaunių komanda 
buvo atsilikusi daugiau kaip 15 taš
kų, bet pasistengė situaciją pakeisti.
SPORTAS LIETUVOJE

Augščiausioji moterų rankinio ly
ga pradėjo antrojo pirmenybių rato 
rungtynes. Kauno “Žalgiris” Kišinio- 
ve įveikė vietinę “Dinamo” koman
dą 21:18 ir Sverdlovsko “ Kalini- 
necą” — 25:19. Abejose rungtynėse 
pasižymėjo olimpinė žalgiriečių čem- 
pijonė A. Nėnėnienė. Susitikime su 
“Kalininecu” ji iškovojo net 10 įvar
čių. Vilniaus “Eglės” rankininkės'

žaidė Rostove prie Dono. Čia jos 
laimėjo susitikimą su Maskvos “Lu- 
ču” 19:18, su Brovarų “Metalurgu” 
~ 21:14, bet pralaimėjo Rostovo 
“Rostselmašui” 13:20. Pirmenybių 
lentelėje komandos yra išsirikiavu
sios šia tvarka: I. Kijevo “Sparta
kas” su 28 taškais, II. Kauno “Žalgi
ris” su 22, III. Baku “Spartakas” su 
20, IV. Vilniaus “Eglė” su 19. Pas
kutinėje XII-je vietoje yra Berego- 
vo “Kolosas”, tesurinkęs 3 taškus.

Leningrade įvyko sąjunginės ir 
tarptautinės plaukimo pirmenybės 
dėl laikraščio “Komsomolskaja Prav
da” prizų, susilaukusios apie 700 da
lyvių ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet 
ir abiejų Vokietijų, Vengrijos, Bul
garijos, Rumunijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Suomijos, Kubos. Įsidė
mėtiną laimėjimą 200 m plaukime 
krūtine pasiekė Lina Kačiušytė, 15 
metų amžiaus vilnietė moksleivė, šį 
nuotolį nuplaukusi per 2 min. 37,33 
sek. Tai naujas Lietuvos merginų 
rekordas. Šią rungtį su 2 min. 35,47 
sek. laimėjo trylikmetė leningradie- 
tė J. Bogdanova, dukart buvusi Eu
ropos čempijone. Trečioje vietoje 
L. Kačiušytė paliko maskvietę M. 
Košejevą. Montrealio olimpiados 
čempijonę. Šiaulietė Violeta Pen- 
kauskaitė, kuriai priklauso Lietuvos 
moterų rekordas 2 min. 36,1 sek., 
šįkart buvo tik aštunta. Lietuvos 
moterų ir merginų rekordą 200 m 
plaukime delfinu iki 2 min. 21,15 
sek. pagerino kaunietė R. Jankaus
kaitė, užėmusi V vietą. Naujus Lie
tuvos merginų rekordus taipgi pa
siekė: šiaulietė R. Varanavičiūtė 
400 m kompleksiniame plaukime (5 
min. 16 sek.), vilnietė A. Jonikaitė 
100 ir 200 m plaukimuose nugara 
(1 min. 10,32 sek. ir 2 min. 32,20 
sek.). Vėliau įvykusiame 100 m 
plaukime krūtine L. Kačiušytė pa
gerino Lietuvos merginų ir moterų 
rekordą iki 1 min. 15,09 sek.

Kauno “Granitas” augščiausiojoj 
vyrų rankinio lygoj vis dar tebėra 
V vietoje, taškų skaičių padidinęs 
iki 15. “Granitą” pralenkė: Maskvos 
MAI su 27 taškais, Maskvos CASK 
su 24, Zaporožės ZII su 20, Maskvos 
“Kuncevas” su 18. Minske įvyku
siose rungtynėse granitiečiai 16:13 
santykiu pralaimėjo susitikmą su 
pirmaujančia MAI Maskvos koman
da, bet nugalėjo Lvovo ASK 25:17.

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų šventė įvyks 

gegužės 6 ir 7 d.d. Smulki šventės 
programa bus ateinančiame “Tėviš
kės žiburių” nr. Prašome atsiminti 
pagrindinius šventės programos da
lykus: gegužės 6, šeštadienį, 1 v.p.p., 
plataus masto simpoziumas; šešta
dienio vakare — šokiai ir Klevelan- 
do “Nerijos” koncertas; gegužės 7, 
sekmadienį, 11.30 v.r., pamaldos 
Prisikėlimo šventovėje. Laukiama 
daug svečių iš kitur.

Praėjusių metų ateitininkų kon
greso temas reikėtų nagrinėti ir to
liau. Tam padeda “Ateities” žurna
las. Vasario mėn. buvo labai aktua
lus kun. K. Trimako straipsnis apie 
krikščioniškąjį atsinaujinimą; kovo 
mėn. numeryje įdėti vertingi 
straipsniai: kun. A. Rubšio apie 
Evangelijas, prof. S. Sužiedėlio 
apie Palangos konferenciją ir kun. 
A. Paškaus kongresinio pamokslo 
mintys apie laisvės didybę ir jos 
tragiką.

Studentų ateitininkų kursai įvyks 
šį pavasarį Wasagoje, pranciškonų 
stovyklavietėje.

Skautų veikla
• Balandžio 30 d., 11 v.r., skautų 

būkle šaukiamas XVI Romuvos sto
vyklos vadovų-vių pasitarimas pro
graminiais reikalais. Visi ir visos, 
kurie ketina stovyklauti Romuvoje 
nuo liepos 23 iki rugpjūčio 6 d., 
kviečiami pasitarime dalyvauti. 
Taipgi laukiami vadovai-vės iš visų 
tų vietovių, iš kurių atvyks stovyk
lautojai į Romuvą. Pabrėžiama, kad 
bus tęsiama pernai pradėta lietuvių 
kalbos vartojimo praktika. Bus de
damos visos pastangos, kad Romu
voje stovyklautojai kalbėtų tik lie
tuviškai. Pereitos vasaros bandymas 
vadovus padrąsino užmojį tęsti.

• Toronto vilkiukai žiemos sezo
no veiklą baigė balandžio 23 d. 
Jiems vadovavo globėja O. Balsie
nė ir draugininkas Gailius Senke
vičius. Draugovė dėkoja Tėvams 
pranciškonams, ypač v.s. T. Augus
tinui, už leidimą pasinaudoti pato
gia Parodų sale.

• Balandžio 29 d. High Parke — 
medelių sodinimas, kuriame daly
vauja Mindaugo ir vilkiukų drau
govės bei jūrų skautai.

• Ruoškimės VI tautinei stovyk
lai rugpjūčio 13-26 d.d. Dalyviai, 
transportas, pasirodymai — šie da
lykai turi būti neatidėliojant spren
džiami. C. S.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
deracinėje vyriausybėje, plėsti 
prancūzų kalbos vartojimą ki
tose provincijose, užtikrinti tas 
jos teises konstitucija. C. Raya- 
nas, išrinktas Kvebeko liberalų 
vadu, žada nesikišti į federaci
nio parlamento rinkimus. Išim
ti numato tik tokiu atveju, jei
gu premjero P. E. Trudeau pa
siūlyti konstituciniai pakeiti
mai prieštarautų jo idėjoms. 
Viešosios nuomonės tyrimai 
Kvebeke liudija prasidedantį 
premjero R. Levesque Kvebe
ko partijos populiarumo kriti
mą ir liberalų prestižo augimą. 
Sekančius provincinio parla
mento rinkimus gali laimėti C. 
Rayano vadovaujami liberalai. 
Tačiau jų laimėjimas nereikštų 
galutinio problemos išsprendi
mo, nes ir liberalai kovos už di
desnes Kvebeko teises, tik ši 
kova bus vedama federacijos 
rėmuose, be grasinimų atsiskir
ti nuo Kanados.

Naująjį Kvebeko biudžetą 
paskelbė finansų min. J. Pari- 
zeau, numatydamas $13,3 bili
jono išlaidų ir $12,3 bilijono 
pajamų. Deficitas greičiausiai 
sieks apie $1,25 bilijono, kai 
tuo tarpu paskutiniame biudže
te jis buvo $995 milijonai. Pro
centiniu požiūriu Kvebeko de
ficitas bus mažesnis' už federa
cinės vyriausybės ir Ontario 
provincijos. Kvebeke jis sieks 
9% visų valdžios pajamų, Ota
voje — 25%, Ontario provinci
joje — 14%. Mažiau uždirban
tiems kvebekiečiams pajamų 
mokestis sumažinamas, dau
giau uždirbantiems — padidi
namas. Mokesčio sumažinimu 
pasinaudos apie 3 milijonai 
Kvebeko gyventojų.

Nors federacinio parlamento 
rinkimai dar nėra paskelbti, 
rinkiminėse apylinkėse jau ri
kiuojasi busimieji kandidatai. 
Bene didžiausio abiejų pagrin
dinių partijų dėmesio susilau
kė rinkiminė Toronto Rosedale 
apylinkė. Konservatoriai čia sa
vo kandidatu paskelbė ilgametį 
Toronto burmistrą D. Crombie, 
o liberalai — iš pareigų pasi
traukiantį Toronto universiteto 
rektorių dr. J. Evans. Jo nomi
nacijoje dalyvavo net ir pats 
premjeras P. E. Trudeau. Dr. 
J. Evanso kandidatūra iš varžy
bų išjungė kitą liberalų kandi
datę — negrę Anne Cools. Ko
va tarp D. Crombio ir dr. J. 
Evanso žada būti įdomi, nes jie 
abu yra laikomi žymiausiais

konservatorių ir liberalų parti
jų papildais. Kalbama, kad abu 
turi pretenzijų į partijų vadus. 
D. Crombie beveik be varžybų 
laimėdavo Toronto burmistro 
rinkimus ir dėlto dabar pasirin
ko platesnius vandenis, o dr. J. 
Evansas politiniame plaukime 
yra naujokas.

Visą Kanadą varginanti paš
to problema, atrodo, iškils fe
deracinio parlamento rinkimų 
vajuje. Konservatorių partijos 
vadas J. Clarkas studijos pa
ruošimą pašto reformos klausi
mu buvo pavedęs Ronaldui Rit
chie, kuris bus šios partijos 
kandidatu York East rinkiminė
je Toronto apylinkėje. Pastara
sis pasiūlė ipaštą padaryti val
dine bendrove, kuri per savo 
direktorius būtų atsakinga tie
siog parlamentui. Jis taipgi re
komenduoja uždrausti paštinin
kų streikus, leisti tokiai bend
rovei naudotis privačių bendro
vių paslaugĮojmis pašto siuntų 
pristatyme, nes varžybos būtų 
naudingos visai Kanadai. Pasak 
Ronaldo Ritchie, didžiausią 
problemą sudaro dabartiniai 
pašto vadovybės ir paštininkų 
unijos santykiai. Nors pokal
biuose daug rėkaujama, abi pu
sės yra kurčios viena kitos rei
kalavimams. Pastarajame de
šimtmetyje Kanados paštas tu
rėjo net 7 ministerius. Nepai
sant pakartotinio paslaugų pa
branginimo, jo deficitas nuo 
$91 bilijono 1972-73 m. biudže
te pakilo iki $569 milijonų 
1976-77 m. biudžete. Pašto pa
slaugos ne tik nepagerėjo, bet 
artėja prie visiško chaoso. Ro
naldo Ritchie studijos dar ofi
cialiai nėra patvirtinusi konser
vatorių partija. J. Clarkas tai 
žada padaryti vėliau. Matyt, dėl 
šios studijos Kanados darbo 
min. J. Munro paskelbė ir libe
ralų partijos pradedamus po
kalbius dėl pašto pavertimo 
valdine bendrove. Jų rezultatai 
betgi bus pateikti ministerių 
kabinetui tik liepos 15 d. Pašto 
pavertimo valdine bendrove rei
kalauja ir paštininkų unijos va
das C. Parrotas, likėdamasis ta
da turėti dar svaresnį balsą. Di
desnio pagerėjimo sunku tikė
tis su tokia reforma, kol iš uni
jos nebus pašalinti kairiojo 
plauko revoliucininkai, nuolati
nių nesutarimų bei streikų 
kurstytojai.

“TĖVIŠKES ŽIBURIU” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664
1611 BLOOR ST. WEST

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.
BLOOR-SIIAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

BLOOR — RUNNYML'DE, gražus — modernus dvibutis su užbaigtu 
rūsiu, didelis sklypas 100’ x 150’; du nauji garažai, privatus įėjimas 
į rūsį, labai tinka gydvtojo kabinetui. Kaina — per $200.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 _________________ 489-1543

Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame jk m J| Ml Jį 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE ------------

MOKA: = IMA:
814% už 1 m. term. dep. = 914% už asm. paskolas
8)4% už pensijų ir namų planą =
7% už taupymo s-tas = . .»., I : ' , . X E 9’4% uz mortgičius6% uz čekių s-tas (dep.) =
714% speciali taup. sąsk.

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

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

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

ir 532-1149 M6P ,A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Lietuviška
maisto

krautuve
2899 Bloor St'. W., prie Prince Edwa rd 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje
Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai)

ANGELĖ E. KAUNIENĖ
Broker • Realtor

Notary Public REALTOn. _____

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

EMORY MILLER LIMITED 
Real Estate Broker 

67 DUNLOP ST. W., BARRIE, ONT.
Sąžiningas patarnavimas, didelis nuosavybių pasirinkimas, 
įstaigos tel. 726-1881, tiesioginė tel. linija iš Toronto 
364-7941. Turint sunkumų su kalba, skambinti Juozui 
Grybui tel. 424-5571.

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
★ 
★ 
★ 
★

296 Brock Avenue _ « , ---
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT
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Kultūrinė popietė įvyko ba

landžio 22, šeštadienį, Prisikė
limo par. Parodų salėje. Joje 
gausūs dalyviai gėrėjosi dail. 
V. Igno dailės darbais ir rašy
tojo J. Jankaus rašytine kūry
ba, kurios paskaitė pats auto
rius. Dailės parodos atidarymo 
proga kalbėjo Liet. Rašytojų 
Dr-jos pirm. kun. L. Andrie- 
kus, OFM, įvesdamas klausyto
jus į dail. V. Igno grafiką, ku
rioje ryškiai matyti savitas 
braižas. Vėliau įvyko sutiktu
vės naujausio J. Jankaus leidi
nio “Ir nebepasimatėm”. Kun. 
L. Andriekus, OFM, supažindino 
klausytojus su naujuoju J. Jan
kaus kūriniu ir aplamai šio au
toriaus kūryba. Susidomėjimas 
šia kultūrine popiete buvo 
labai gyvas. Tai kartu buvo 
proga jos dalyviams įsigyti ir 
rašytojo knygų, ir dailininko 
paveikslų. Paroda ypač daug 
lankytojų susilaukė sekmadie
nį. šią popietę surengė KLK 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo sky
rius.

Toronto etninių grupių atsto
vų komitetas š. m. balandžio 
21-22 d. d. Four Seasons Shera
ton viešbutyje surengė daugia- 
kultūrę konferenciją, kurioje 
turėjo būti svarstoma kaip pa
grindinė tema Kanados vieny
bė. Konferencijoje kalbas pasa
kė daugiakultūrių reikalų min. 
N. Cafik, Toronto un-to rekto
rius J. Evans, Ontario liberalų 
vadas S. Smith, Ontario prov. 
min. R. Welch, feder. vyriausy
bės atstovas — valstybės sekr. 
J. Roberts ir kiti. Konferencijo
je dalyvavo 400-500 asmenų, jų 
tarpe 15 lietuvių, ypač jauno
sios kartos. Priimta visa eilė 
nutarimų, bet etninių grupių 
vaidmuo Kanados vienybės iš
laikyme nebuvo išryškintas. 
Plačiau apie šią konferenciją 
— kitame nr.

Toronto L. Namai leidžia sa
vo biuletenį, kuriame šalia kas
dieninių informacijų, būna ir 
straipsnių aktualiaisiais klausi
mais. Pvz. š.m. 13 nr. buvo pa
liestas alkoholizmo klausimas, 
o 14 nr. — sovietiniai kursai 
Vilniuje, į kuriuos telkiamas iš
eivijos jaunimas.

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. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

Nakvynėmis Australijos lie
tuvių sportininkams, atvyks
tantiems į PL Dienas Toronte, 
rūpinasi Kęstutis Budrevičius. 
Tautiečiai, kurie galėtų priimti 
svečius iš Australijos, prašomi 
paskambinti tel. 535-9755. To
kių svečių sportininkų bus apie 
80. Atvyks ir “Mūsų Pastogės” 
red. V. Kazokas.

Pranas Motiejūnas, ilgametis 
lietuvių par. vargonininkas, gy
domas R i v e r s i de ligoninėje, 
kamb. 840.

Kostas Kalendra savo gimi
nių ir bičiulių ratelyje atšventė 
80 m. amžiaus sukaktį.

V. Anysienė, keturias savai
tes stiprinusi sveikatą Florido
je, (grįžo į Torontą. Jos žentas 
prof. J. Slavėnas lankysis To
ronte gegužės mėnesį ir skaitys 
paskaitą apie gen. St. Raštikį 
baltistikos konfeerncijoje.

Kanados Lietuvių Klubas 
“West Elgin” Rodney, Ont. “T. 
Ž.” paaukojo $50. Dėkojame už 
paramą.

Toronto L. Namų svetainė 
“Lokys”, kaip rašo biuletenis 
“LN Žinios” 15 nr., siekia su
daryti malonią, kultūringą ap
linką, kurioje tautiečiai galėtų 
draugiškai praleisti laiką. De
ja, tokiam užmojui kliudo ne
blaivūs tautiečiai, kurių elge
sys nesiderina su svetainės 
tikslais ir klubų įstatais. Dėlto 
LN valdyba kovo 16 d. posėdy
je nutarė suspenduoti dėl ne
tinkamo elgesio 6 LN narius — 
jie nebeturi teisės lankytis 
“Lokyje”, nors ir toliau pasi
lieka LN nariais.

Ontario alkoholinių gėrimų 
kontrolės taryba leido gaminti 
ir pardavinėti stipresnį alų šio
je provincijoje. Dabartinis alus 
turėjo apie 5% alkoholio ir ne
leistiną peržengti 5,5% ribą. 
Naujasis alus galės turėti alko
holio iki 8,5% ir, žinoma, kai
nuos apie 20% daugiau. Jis 
taipgi bus pardavinėjamas lig
šiolinėse alaus parduotuvėse. 
Pirmoji nauja rinka pasinaudos 
Molsono alaus darykla, Kvebe
ko provincijoje jau nuo 1971 
m. gaminanti ir pardavinėjanti 
6,2% stiprumo alų “Bras d’Or”.

KUN. LIUDAS JANUŠKA, septynerius metus darbavęsis Hamiltone, atsisveikina su parapijiečiais, jį gausiai ap
dovanojusiais. Jis įstojo į lietuvių pranciškonų vienuolijų Nuotr. J. Miltenio

g HAMILTON™1
VACIUS PAŠILYS, dingęs 1975 

m. gegužės 19 d., buvo jieškomas po 
visą Kanadą. Policija teiravosi apie 
jį ir pas lietuvius, bet neužtiko jo
kių pėdsakų. Pagaliau ilgai jieško- 
tasis buvo rastas 1978. IV. 17 Onta
rio ežere, Hamiltono uoste, sėdintis 
prie automobilio vairo. Matyt, su 
automobiliu įkrito ežeran ir nepa
jėgė išsigelbėti. Ši žinia buvo pa
skelbta “The Toronto Sun” 1978. IV. 
19. K.

NAUJAS ADVOKATAS. Jauno
sios kartos atstovas ir geriausias mū
sų šachmatininkas Juozas Chrolavi- 
čius, čia baigęs Cathedral gimnaziją, 
įstojo Guelph universitetan ir ten 
baigė filosofiją ir matematiką. Kiek 
pailsėjęs, vėl pradėjo teisės studijas 
Londono, Ont., universitete. Jas bai
gęs ir atlikęs praktikos darbus Ota
voje, gavo teisę verstis advokato 
praktika. Po eilės sunkaus darbo 
metų pagaliau apsistojo Hamiltone 
ir čia atidarė advokato kabinetą 
(131 John St., South, Suite 204, 
tel. 522-2704).

Juozas yra baigęs šeštad. lietuvių 
mokyklą. Rašo ir kalba lietuviškai. 
Norintiems pasinaudoti jo patarna
vimu bus lengva išaiškinti reikalus 
lietuviškai. J. Chrolavičius yra ve
dęs ir augina dvi dukreles. O. A.

ADVOKATĖ JOANA KURAITĖ, 
baigusi teisės mokslus Toronte, pra
dėjo dirbti Hamiltone kaip naujos 
teisinių patarimų įstaigos direktorė 
— McQuesten Legal and Community 
Services (Queenston Rd., tel. 545- 
8410). Įstaiga pradės darbą nuo 
š.m. gegužės 1 d. Ji galės daug pa
dėti gyventojams teisiniuose reika
luose.

VANDUTĖ IR PETRAS LUKO- 
ŠIAI atšventė sidabrinę vedybų su
kaktį. Ta proga jų draugai padarė 
jiems staigmeną, šeštadienio vakarą 
su pyragais ir dovanomis suvažiuo
dami į jų namus. V. P. Lukošiai, bū
dami visada labai kuklūs ir visuome
niški, turi daug draugų ir gerbėjų. 
Petras dainuoja bosu AV parapijos 
chore.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS šį pa
vasarį baigė daug mūsų jaunųjų: 
Rūta Jusytė ir Marijus Gudinskas 
gavo mokytojų diplomus, Dalia Mi- 
lerytė — farmacininkės, Kęstutis Ka
minskas — geografo, Raimundas 
Butkevičius — prekybininko.

BRONIUS ŠOPYS sunegalavo šir
dimi ir šiuo metu yra Šv. Juozapo 
ligoninėj, tyrimų skyriuje.

JUOZAS IR VANDA RAGUCKAI 
įsigijo naujus namus ir jau persikė
lė ten gyventi. Tą persikėlimą jie at
šventė šauniomis įkurtuvėmis, kurio
se dalyvavo didelis būrys jų bičiu
lių ir artimųjų. J. V. Raguckai augi
na dukrelę Ramunę, kuri lanko lit. 
mokyklos VIII skyrių ir yra jau spė
jusi iškilti kaip talentinga stalo te
niso žaidėja. K. M.

PADĖKA
Mūsų dar nebuvo, alyvos žydėjo, 

mūsų nebebus — jos žydės. Rodos, 
kas čia tokio — pasaulis nesugrius. 
Bet kai žmogus atsiduri nežinioj, ir 
tau likimas rašo sprendimą būti ar 
nebūti, pasidaro labai sunku. Ir kai 
tuo sunkiu momentu tavo artimieji 
draugai, sesės, bendraamžės organi
zuotai ir paskirai, mieli kaimynai 
ateina su moraline parama, nuošir
džia užuojauta, artimo meile ir pa
deda pavargusiai — yra malonu.

Už visokeriopą paramą gydyto
jams, pagalbiniam personalui, vi
siems ir visoms nuoširdžiausias 
ačiū! V. Lukoševičienė

Sault Ste. Marie
TAUTYBIŲ PASIRODYME, ku-i 

rį surengė Folk Arts Council prieš 
Velykas, dalyvavo ir lietuviai. Apy
linkės valdybos pastangomis buvo

All Seasons Travel, B.D
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

RODNEY, ONTARIO
(Atkelta iš 4-to psl.)

KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS 
“West Elgin” balandžio 8 d. savo 
patalpose turėjo visuotinį metinį 
narių susirinkimą. Iš 20 aktyvių na
rių atsilankė 13. Klubo pirm. S. Pa- 
keturas pradėjo susirinkimą ir pir
mininkauti pakvietė Vincą Andru- 
lionį, sekretoriauti — Mykolą Kiera- 
ševičių. Klubo pirmininkas praneši
me pasidžiaugė finansiškai sėkmin
gais 1977 metais. Aktyvaus narių 
pirkimo klubo vardu metų gale gau
ta nebloga komiso sumelė, iš kurios, 
klubas ne tik savo patalpas išlaiko, 
bet ir pajėgia paremti kitų kultūri
nę veiklą. Pvz. KLB Rodney apy
linkei minint 25-rių metų sukaktį, 
klubas padengė visas minėjimo ir 
baliaus išlaidas. Klubas visuomet fi
nansuoja Motinos Dienos minėjimus 
ir kitus Bendruomenės parengimus, 
apmoka pašto išlaidas siunčiamų 
siuntinių į Suvalkų trikampį, pa
siuntė lietuviškų vadovėlių Brazili
jos lietuviams. Gaila, kad mažai jų 
turėta. Rašo, kad jiems reikia daug 
daugiau. Baigdamas pirmininkas 
nuoširdžiai dėkojo nariams, prašy
damas ir ateityje klubą ir per jį 
lietuvišką veiklą remti.

Susirinkimas nutarė: 1. Įstoti na
riu į Kanados . Lietuvių Fondą su

Rochester. N.Y.
ČIURLIONEČIŲ KONCERTAS. 

Gegužės 6 d. į Ročesterį atvyksta 
Čiurlionio ansamblis, kviečiamas 
Lietuvių Etninio, Muzėjaus ir PLJ 
Sąjungos Ročcštgrio skyriaus. Tos 
pačios dienos vakare Nazareto kole
gijos meno salėje (4245 East Ave.) 
ansamblis koncertuos.

Gegužės 7 d. ansamblis giedos šv. 
Jurgio parapijos 70 metų sukaktuvi
nėse pamaldose. Šioms iškilmėms 
rengti yra sudarytas 15 žmonių ko
mitetas, kurie, pasiskirstę į įvairias 
sekcijas, intensyviai dirba. Kviečia

suruoštas kepinių pardavimas ir 
gauta $70 pelno. Šis pelnas taip pa
skirstytas: “T. žiburiams” $25, “N. 
Lietuvai” $25, invalidam vaikam 
$20.

Nuoširdi padėka talkininkėm už 
pagalbą ruošiant kepinius — p.p. K. 
Kaminskienei, M. Duobienei, A. Da
bulskienei, F. Grigelaitienei, D. 
Skaržinskaitei, R. M. Motiejūnai- 
tėms, o už talką pardavinėjant — L. 
Duobytei ir A. I. Sližytėms.

R. Galinienė
Red. pastaba. Už šią paramą “TŽ” 

nuoširdžiai dėkoja ir linki Sault Ste. 
Marie tautiečiams geriausios sėkmės 
lietuviškoje veikloje.

Šypsenos

Aritmetika
— Sakyk, Mikuti, kiek kojų 

turi arklys?
— Keturias, kai jis stovi, o 

kai bėga — tai negali suskai
tyti. Motina ir sūnūs

— Veidą nusiprausei, bet kaip 
tu taip susipurvinai rankas?

— Besiprausdamas veidą, ma- 
myt.

Vietoj duonos
Pavergtoj Lietuvoj, pakėlus 

maisto kainas, E. Mieželaitis su
rado išeitį ir išspausdino šitokį 
posmą, siūlantį vietoj duonos 
užkąsti oru:

“Auga raumenys. Darbas numa
tomas,

Ne lengvesnis, kaip buvo — 
sunkesnis.

Bet kiekvieno gaivaus oro ato
mas —

Tarsi duonos pasotinąs kas-
nis ’ ' ’ Parinko Pr. Alš. 

$100, 2. Pasaulio Lietuvių Dienoms 
Toronte paskirti $500, 3. “Tėviškės 
Žiburiams” už patarnavimus mums ir 
KLB Rodney apylinkei paskirti $50, 
4. Apmokėti 1979 m. “Tėviškės Žibu
riu” oro paštu prenumeratą valsty
binei bibliotekai Paryžiuje $34, 5. 
Algio Rastapkevičiaus vadovauja
mam 4-H jaunimo klubui varžybų 
premijoms skirti $25, 6. Motinos 
Dienos minėjimui Rodney paskirti 
$200, 7. Rodney Community Centre 
statybai paskirti $500. 8. Esamuose 
klubo įstatuose nėra paragrafo apie 
likvidaciją. Atėjus reikalui ir visuo
tiniam susirinkimui nutarus klubą 
likviduoti, visą tuo metu esamą tur
tą nutarta perduoti Kanados Lietu
vių Fondui.

Į šių metų valdybą vienbalsiai ta
po išrinkti S. Paketuras ir Z. Moc
kus iš senos valdybos ir naujas M. 
Kieraševičius. Revizijos komisija: 
V. Andrulionis, K. Gaputis ir J. 
Statkevičius, kandidatas — P. Jo
cius.

Labai sėkmingai susirinkimui va
dovavęs V. Andrulionis, baigdamas 
susirinkimą, padėkojo nariams už 
atvykimą ir vaisingas diskusijas, 
ypač buvusiai valdybai už sėkmingą 
veiklą, linkėdamas pasisekimo atei
nančiais metais. P. S.

mi į šį koncertą visi Ročesterio ir 
apylinkių lietuviai ir skatinami par
duoti kuo daugiausia bilietų sve
čiams amerikiečiams darbovetėse, 
mokyklosė, klubuose, kaimynuose. 
Taip pat kviečiami ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai ne tik iš JAV, bet 
ir iš Kanados.

Po koncerto bus vaišės su čiurlio- 
niečiais Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Bilietų kainos 7, 5 ir 3 doleriai. Lie
tuvių pageidavimas, kad koncerto 
salė programos metu būtų pilna.

B. Krokys

Lituanistinis...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tė, “grįžusi namo turėjau vėl iš 
naujo priprasti!” Per tas dvi 
savaites studentai tikrai padarė 
žymią pažangą ir tuo būdu kur
sų - seminaro vertė yra visiškai 
aiški.

Kviečiame ir raginame susi
pratusį lietuvišką jaunimą, o 
ypač jaunuosius lituanistinių 
mokyklų mokytojus seminare 
dalyvauti. Lietuvių Fondas yra 
numatęs skirti stipendijas šio 
seminaro dalyviams. Stipendijų 
reikalais prašome kreiptis į 
Lietuvių Fondo raštinę, 2422 
W. Marquette Rd., Cricago, Ill. 
60629.

Lituanistikos seminarui re
gistruotis galima pas kun. J. 
Vaišnį, 2345 W 56 St., Chica
go, Ill. 60636, USA.
Rusas lietuviškoje ...

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
“Lithuanian Shipping Compa
ny” (“Gimt. Kraštas” 1978 m. 
11 nr.). Lietuviai jūrininkai 
įmaišyti tarp įvairių tautybių 
įgulų. Viename laive lietuvis 
kapitonas, kitame pavaduoto
jas, vyr. mechanikas, radijo in
žinierius ar dar kitoks pareigū
nas, sausumos ar jūrų karinin
kas. Tuo tarpu turbūt ir geriau
siu atveju laivų Įgulų sudėty 
vargiai ar bus bent trečdalis 
lietuvių jūrininkų. Visos tos pa
stangos rodo, kad tokia sąmo
ninga “integracija” turi giliau 
paslėptus tikslus. Ji migdo sve
timuosius, bando užliūliuoti ir 
savuosius. Šiame žaidime betgi 
svarbieji koziriai tikrai nelietu
vių rankose.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
RECENZIJOS, RECENZIJOS . ..
Mūsų spaudoje vis tenka skaityti 

savotiškus priekaištus tiems žmo
nėms, kurie po savo straipsniais pa
sirašo slapyvardžiais. Tas slapyvar
dis kartais tampa didžiuliu kaulu 
gerklėje. Prieinama net ir prie to
kio absurdo, kad po slapyvardžiu 
pasirašiusio autoriaus iškeltos min
tys pasilieka antraeilėmis, nes vi
sos pastangos yra sukauptos ne iš
keltoms mintims nagrinėti, bet 
“pulti“ slapyvardžiu pasirašiusiam. 
Taip ir nesupranti žmogus, kodėl 
pametamas kelias dėl takelio . . .

Paimkime, kad ir “TŽ” išspaus
dintus išvedžiojimus žemdirbio ir 
Plunksnagraužio, liečiančius V. 
Alanto romaną “Liepkalnio sody
ba”.

Įdomu kodėl Plunksnagraužiui 
nesuprantama, jog po Žemdirbio 
slapyvardžiu gali būti rašytojo re
cenzija? Ar “žemdirbys” lietuvių 
kalboje jau toks koktus žodis? Ko
dėl tad yra būtinas toks išsireiški
mas: “... kai apie tai sprendžia kaž
koks nežinomas ‘žemdirbys’, kuriam 
staiga parūpo dėstyti ‘rašytojiškas 
pastabas’ ”? Atrodo, jog Plunksna- 
graužis sutiktų su tomis pastabo
mis, jeigu po recenzija būtų ne tik 
pavardė, bet ir recenzentas “žino
mas” . . . Ai, koks nesusipratimas!

Prisipažinkime, jog ir šiuo atve
ju pasitvirtino jau seniai žinomas 
gyvenimo faktas: muzikoje, romane, 
tapyboje kritikai bei recenzentai į 
tą patį dalyką žiūri pro skirtingus 
akinius . .. Atrodo, jog skaitytojui 
(tuo atveju) tenka lemiamas balsas.

Šiais “lib” laikais, ypač amerikie
čių rašytojų tarpe (dažnai žodį 
“rašytojas” tektų į kabutes paim
ti) yra paplitusi savotiška manija, 
kuri pasireiškia “keturių raidžių žo
džiais”, ir tai puslapis po puslapio. 
Juokingiausia, jog tokia knyga re
cenzentų neblogai įvertinama. Betgi 
po kurio laiko išryškėja šitokių “lite
ratūros žinovų” kalibras.

Plunksnagraužis savo recenziją ši
taip baigia: “Bet jei ‘Žemdirbys’ te
sutiko pasirayti slapyvardžiu, tai 
manau, kad jis nenusipelno gauti 
replikos su pavarde. Sekdamas pa
vyzdžiu, su liūdesiu ir aš panašiai 
prisitaikysiu, jeigu dabar jau įsiga
lėjo tokia mada”.

Na tikrai, argi čia yra tokios pa
senusios mados reikalas? Ar slapy
vardžiu tik šiandien pradedama pa
sirašinėti? Ir dar su liūdesiu . ..

V. Semaška, Miami
NUSIKALTĖLIAI LIETUVOJE
Vyt. Alseika 1978. III. 26 3.30 v. 

r. V. Vokietijos laiku kalbėjo per 
sovietinį radiją (41 m. banga). Tri
jų minučių kalboje jis jieškojo karo 
nusikaltėlių, kurie esą pasislėpę 
Amerikoje. Vytautai, gaila, kad Ta
ve “blatnekai” sutvarkė. Juk Pats 
gyvenai Amerikoje, turėjai progos 
su jais šnekėti. Kodėl Tau dabar 
prireikė jieškoti jų Velykų rytą? 
Be to, Lietuva negali turėti karo 
nusikaltėlių, nes su nieku nekaria
vo. Tikrieji karo nusikaltėliai yra 
tie, kurie okupavo Lietuvą, pasirašę 
sutartį su Hitleriu. Ir jie slapstosi 
ne Amerikoje, o pačioje Lietuvoje 
ar Sov. Sąjungoje. Teisingai sakai, 
kad lietuviai patyrė daug skausmo 
ir kad Lietuvoje tebėra neužgydytų 
žaizdų. Bet viso to kaltininkai neiš
bėgo Amerikon. Juos matai kasdien

Viešėdami Čikagoje, . _ >'
neužmirškiiie^aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts International Snc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424
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Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 
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Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.
Dėl priėmimo skambinti telefonu 

Lietuvoje. Tai tie patys, kurie 1945 
m. kankino ir mano šeimą. Tada 4 
mano vaikai bėgo slėptis senos pi
lies griuvėsiuose Kaune, o aš pati 
laukiau penktojo kūdikio. Mano vy
rą suėmė, išnešė ir paguldė sunkve- 
žimin, kurį saugojo kareiviai su 
durtuvais. Kur jį išvežė, niekas ne
žinojo, tik geri žmonės padėjo jį su
rasti. Taigi, Vytautai, ten jieškok 
nusikaltėlių. Galėsiu ir aš padėti.

II. Viluckienė

TOKS MŪSŲ PASTAS
Labai gaila, kad Velykų “Tėviš

kės Žiburius” gavome vėliau, negu 
Atvelykio nr. Atrodė, kad Montrea- 
lyje niekas negavo prieš Velykas, 
bet tik panašiai, kaip ir mes gavo
me. Matyt, pašte kam nors nepatiko 
Kristus pirmame puslapyje . . .

Ačiū už gražų VelykiĮ stalo pobū
vio skelbimą. Gaila, niekas jo ne
matė laiku, bet pasisekimas buvo 
tikrai neįtikėtinas.

D. Staškevičienė
NETVARKA RASTUOSE

Iš Toronto į Westoną yra tik ke
lios mylios, bet “Tėviškės Žiburius” 
Westono skaitytojai gauna tik ant
roje savaitėje — po dešimt ar dar 
daugiau dienų. Pėsčiam tą kelią ga
lima būtų nueiti ir grįžti tą pačią 
dieną. Ir tai nėra atsitiktinis įvykis, 
bet jau kelinta savaitė taip daroma. 
Ar tai nėra diskriminacija bei už
mojis sunaikinti etninius laikraš
čius? Keliamas pašto mokestis už 
blogą patarnavimą. Sį kartą miniu 
tik pašto įstaigas, o kitą kartą iš
vardinsiu įstaigų viršininkus.

V. Matulaitis
“NEWS DIGEST — 
INTERNATIONAL”

Viešėdama 5 mėnesius pas savo 
gimines Australijoje, turėjau pro
gos skaityti Sydnėjuje lietuvių lei
džiamą anglų kalba žurnalą “News 
Digest - Internationanl”. Sis žurna
las visą savo turinį skiria išryškini
mui komunistinių teorijų ir praktiš
kų metodų kovai su bolševizmu.

Vyriausias žurnalo redaktorius J. 
P. Kedys man aiškino, kad šis žur
nalas turėtų būti skaitomas visų 
tautiškai ir politiškai susipratusių 
lietuvių dėl šių priežasčių:

a. Žurnalas eina anglų kalba, tad 
per jį labai plačiai galima skleisti 
informaciją apie komunistinių teo
rijų niekingumą ir praktišką jo 
grėsmę;

b. Kiekvienam numery yra kele- 
'as straipsnių, liečiančių pavergtos 
Lietuvos kančias ir politinę padėtį. 
Per šį žurnalą galima informuoti pa
saulį apie Lietuvos okupaciją, juo 
labiau, kad jis yra skaitomas 22 
valstybėse ir visuose 5 kontinentuo
se;

c. šeimos, turinčios mokyklinio 
amžiaus vaikų, ypač turėtų atkreip
ti dėmesį į “ND-I”, nes jeigu jau
nesnieji neskaito ar mažai skaito 
lietuviškus laikraščius, tai jie turė
tų gerą progą susipažinti su savo 
tėvų kraštu per šio žurnalo pusla
pius.

“ND-I” išeina kas trys mėnesiai, 
66 puslapių. Metinė prenumerata $5 
(JAV). Susipažinimui vieną egzem
pliorių leidėjai siunčia nemokamai, 
paprašius laišku šiuo adresu: News 
Digest-Internatianal, P.O. Box 535, 
Parramatta, 2150, Australia.

Ona Krikščiūnienė

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

Okulistas
S. Brogovvski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
JĮ fįffb$JĮ JM ★ Automobilių

< VV * Komerciniai

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

Tel. 277 1270
— Naujosios Lietuvos Kankinių 

šventovės pašventinimo iškilmės 
Įvyks birželio 11 d., 3 v.p.p.

— Imant parengimams leidimus 
visose trijose salėse (Anapilio di
džiosios, mažosios ir Lietuvos Kan
kinių par.), prašoma vartoti tą patį 
adresą: 2185 Stavebank Rd., Missis
sauga, Ont., L5C 1T3. Minėtu adre
su yra įregistruotos visos trys salės 
oficialiose Ontario įstaigose. Klebo
nijos adresas yra: 494 Isabella Ave., 
Mississauga, Ont., L5B 2G2.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybai aukojo $750: B. O. Sergan
čiai, Miami Beach, Florida; po $500: 
Bruno Urbas, Paley Urbas, Port Do
ver, Ont., ir P. Meškauskas; po $100:
M. Jagminas, J. Jurėnas, P. Kirstu
kas, Stayner, Ont., V. G. Butkiai, J.
N. Uogintai; po $50: J. Govėdai, p. 
Adomavičienė-Adams. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Pirmosois Komunijos vaikų iš
kilmės įvyks Sekminių dieną, ge
gužės 14, 11 v. pamaldų metu.

— Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas šventovės šventinimo iš
kilmių metu. Pasiruošimui vadovau
ja seselė Paulė ir tėvų atstovai — 
L. Kurpienė ir S. Vaštokas. Sutvir
tinimą teiks vysk. V. Brizgys. Su
tvirtinamiesiems yra užsakytos spe
cialios uniformos.

— Sveikiname Joną ir Mariją Gu
delius Bramptone, praėjusį savaitga
lį atšventusius sidabrinę vedybų su
kaktį.

— Parapijos choro pobūvis pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Choristai 
buvo nuoširdžiai pasveikinti, įtei
kiant par. choro išleistą giesmių 
plokštelę. Ypač šiltai buvo prisimin
tas chorvedys muz. S. Gailevičius, 
dažnai talkinantis solo giesmėmis 
sol. R. Strimaitis ir sol. S. Žiemelytė.

— Balandžio 27, ketvirtadienį, Šv. 
Jono liet, kapinėse palaidota a.a. 
Viktorija Burdinavičienė, 61 m. am
žiaus, iš Hamiltono.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v.r., 
už a.a. Adomą Urnavičių, 4 v.p.p. — 
jungtuvės; sekmadienį 10 v.r., Kriau
čiūnų šeimos intencija, 11 v. už a.a. 
Justiną Pikšilingį (pirmosios meti- 

*nės) ir a.a. Juozapą žykų.
Lietuvių Namų žinios

— LN statybos komitetas yra už
registravęs per 200 lietuvių, besi
dominčių kooperatinių butų staty
ba. Komitetui yra reikalingos in
formacijos ir nuomonės užsi
registravusių dėl butų dydžio, kai
nų, vietos ir pan. Šiuo tikslu balan
džio 21 d. buvo išsiųsti laiškai su 
atitinkamais klausimais. Jei atsiras
tų daugiau suinteresuotų butų sta
tyba, prašoma pranešti LN raštinei 
tel. 533-9030.

— LN valdyba balandžio 13 d. po
sėdyje patikrino š. m. pirmo ketvir
čio finansinę apyskaitą ir rado, kad 
viskas vyksta numatytos sąmatos ri
bose. Skolų gruodžio 31 d. buvo 
$315,000, per tris mėnesius numo- 
kėta $35,000 ir kovo 31 d. liko 
$280,000.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 350. Svečių knygoje pa
sirašė: svečiai iš Ročesterio — A. 
Sabalis, P. Chromanskis, D. Jurko- 
nis, P. Mališauskas, J. Kohut, S. 
Žmuidzinas, L. Lelis, V. Lelis, R. 
Liauba, J. Chromanskis; iš Kleve- 
lando — R. Šilbajoris ir Janavičiū
tė; iš Montrealio — D. Lukoševi
čius, G. Nagys, H. Celtorius.

— Balandžio 23 d. įvykusiame 
simpoziume “Lietuvių Namai ir lie
tuvybės išlaikymas” dalyvavo per 
200 tautiečių. Vadovavo Trentono 
universiteto prof. Romas Vaštokas. 
Kalbėjo Algis Balsys, Gintautas 
Beresnevičius, Birutė Bilkštytė- 
Richardson, Vytautas Bireta, Lina 
Kuliavienė ir Algimantas Senkus. 
Tai buvo vienas įdomiausių simpo
ziumų, kuriame aktualias mintis iš
dėstė ne tik paskaitininkai, bet ir 
simpoziumo dalyviai. LN valdyba ir 
visuomeninės veiklos komisija reiš
kia nuoširdžią padėką prof. R. Vaš- 
tokui už turiningą, sklandų ir įdo
mų simpoziumo pravedimą, minė
tiems paskaitininkam s už iškeltas 
naujas idėjas bei pasiūlymus gau
siems simpoziumo dalyviams.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
{vairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. VV., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė Rusholme ir College gatvių ra
jone. Skambinti telefonu 534-5483 
Toronte.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n i n š kalba 
lietuviškai.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės mėnesį kasdien bus 

laikomos Mišios už gyvas ir miru
sias motinas. Šios novenos laiškai 
jau išsiuntinėti.

— “SharęLife” arkivyskupijos 
rinkliava bus daroma bal. 30, sek
madienį.

— Rengiasi santuokai Petras Raš
kauskas su Ida Banylyte.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo: J. 
S. Tumosa $100, S. V. Vaitkai $50, 
P. Grigaravičius $40, J. O. Kirvai
čiai $40, A. Vaičiūnienė $25, J. K. 
Liutkai $20, St. Šimkus $10, D. Mi- 
dišauskienė $10. Parapijos sukakties 
proga aukojo: B. Iz. Stasiuliai $250, 
“Parama” $300, T.L.M. Šalpos Gru
pė “Daina” $25, L. P. Murauskai $25.

— Giliai užjaučiame Adolfą Pa- 
vilonį, kurio motina Anelė mirė 
Lietuvoje.

— Toronto ateitininkų šventė ge
gužės 6-7 d. d. Prisikėlimo par. pa
talpose.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
— gegužės 7, sekmadienį, per 10 v. 
Mišias.

— Prisikėlimo parapijos sukak
tuvinis leidinys gaunamas kleboni
joje, raštinėje ir knygų kioske.

— Pakrikštyta: Vincentas - Eimu
tis, Vaclovo ir Natalijos Liačų sū
nus; Grant - Beaufor - Michael, Rus
sel ir Mildos (Bričkutės) Barnes sū
nus.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais 7.30 v. v., šeštadieniais po 9 
v. Mišių, sekmadieniais po 11.30 v. 
Mišių.

— Federacinė valdžia prisideda 
prie namų izoliacijos — apmoka 
darbininkus, už medžiagą užskaito
mas tik vienas trečdalis kainos, jei 
namas yra statytas prieš 1946 m. ir 
jei savininkas yra pensininkas ar 
finansiškai nepajėgus tai atlikti 
pats. Telefonu kreiptis: 532-8122.

— Vakarų Toronte veikia “New 
Chance” įstaiga, kurioje dirba val
džios pasamdyti darbininkai. Jie 
patarnauja pensininkams ir nepajė
giantiems savininkams namų prie
žiūros darbuose. Skambinti telefo
nu 536-1166 extension 54.

— Mišios — šeštadienį 8 v. už 
Tamkevičių šeimos mirusius, užpr. 
O. T. Krasauskai, 8.30 už Joną ir 
Agnietę Ališauskus, užpr. T. Radžiu- 
vienė, 9 v. už Jurgį ir Antaniną Ne- 
verauskus, užpr. A. Neverauskas,
9.30 už Kuolų šeimos mirusius, užpr. 
A. A. Kuolai, 10 v. už Justiną Pik
šilingį, užpr. žmona; sekmadienį 8 
v. už Dorotėją Bekerienę, užpr. Z. 
Girniuvienė, 9 v. už Edvardą Stan
kaitį, užpr. tėvai, 10 v. už Mariją 
Baranauskienę, užpr. B. Baranaus
kas, 11.30 už parapiją, 7 v. v. už Ga- 
pučių šeimos mirusius, užpr. K. Ga- 
putis.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pirmadieniais, 7.30 v.v., šven

tovėje repetuoja choras; trečia
dienį, 7.00 v.v., turto-patalpų komi
teto posėdis; penktadienį, 6.30 v.v., 
konfirmadų pamoka.

— Sekmadienį, 9.30 v.r., pamal
dos ir sekmadienio mokykla. Apie 
11 v.r. po pamaldų jaunimo bei jau
nų porų susirinkimas p.p. Delkų na
muose (14 Shand Ave., Etobicoke). 
Numatyta: pasidalinti mintimis kaip 
įsijungti į parapijos veiklą, pasi
ruošti Pasaulio Lietuvių Dienoms 
Toronte. Po pasitarimo — vaišės.

— Pasaulio Lietuvių Dienų iškil
mingos pamaldos, dalyvaujant “Tė
viškės” liet. liut. parapijos chorui, 
įvyks liepos 2d., 11 v.r., šv. And
riaus (estų ir latvių) šventovėje, 
kampas Carlton ir Jarvis gatvių.

— Parapijos moterų draugijos su
sirinkimas — po pamaldų gegužės 7 
d. Irenos Delkuvienės namuose, 14 
Shand Ave. Parapijos iškylai fantus 
renka Marija Dambarienė ir Ema 
šturmienė.

— Namuose sveiksta Lydija šar- 
kienė, sugrįžus po operacijos iš 
General Hospital Bostone, Mass. ;

— Mirė Alfreda Maurušaitienė- 
Ginčiūtė bal. 13 d., būdama 84 m. 
amžiaus. Po gedulingų pamaldų bal. 
15, 10 v.r., velionė buvo išlydėta į 
Šv. Jono liet, kapines; paliko liūdin
čius: Toronte — dukras Alfredą 
Mikšienę, Galiną Maurušaitytę ir du 
anūkus, Klevelande — dukras Liu
ciją Kaunienę, Vandą Kaunienę, 
brolį Aleksą Maurušaitį ir tris anū
kus. Ilsėkis ramybėje!

— A.a. Martai Levrikaitienei mi
rus, vietoje gėlių moterų draugijai 
buvo suaukota $215.

Etninių grupių komitetas 
ginti P. Worthingtonui š. m. 
balandžio 28, penktadienį,
12.30 v. p. p., prie miesto rotu
šės rengia demonstraciją ir 
kviečia dalyvauti visas etnines 
grupes, ypač lietuvius, kurie re
mia spaudos laisvę. P. Wort- 
hingtonas yra vyr. “The Toron
to Sun” redaktorius, kuriam iš
kelta byla už slaptų raštų pa
skelbimą. Rengėjai mano, kad 
laisvame krašte turi būti ir 
laisva spauda.

Tautybių savaitė — Karava
nas bus birželio 23 — liepos 1 
dienomis. Toronto apylinkės 
valdyba nori gražiai įrengti 
“Vilniaus” paviljoną ir laukia 
jaunimo talkos. Kviečiami jau
nuoliai nuo 15 metų amžiaus. 
Darbai, vieni sunkesni, kiti 
lengvesni, apims stalų aptarna-

TORONTO ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETAS maloniai kviečia 
visus atsilankyti j

gegužės 6, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

• Meninę programų (7.30 v.) atliks 
Klevelando mergaičių ansamblis 
"Nerija".

• Šokiams gros geras orkestras.

• Veiks šiltų valgių bufetas ir 
baras.

• Bus turtinga loterija.
Bilietai asmeniui — $5.00 
studentams ir pensininkams — $3.00.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO PROGRAMOJE:

vakaras f 
gegužės 6, šeštadienį, 7.30 v.v.,

karaliaus Mindaueo menėie
įvyks
LN Karaliaus Mindaugo menėje
Vyrų chorui vadovauja sol. V. Verikaitis, akompanuoja J. Govėdas
KONCERTĄ-VAKARĄ globoja Toronto Lietuvių Namų Vyrai

PIRMĄ KARTĄ TORONTE

cikagiskio lietuviško lėliu teatro

balandžio 30, sekmadienį, 1 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje
Teatro vadovė ir steigėja — aktorė Laima Rastenytė-Lapinskienė. 
Renginį globoja KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius. 
Po spektaklio vaikai bus pavaišinti. Visi kviečiami dalyvauti!

SESTOJI 
n n K C BALTISTIKOS KONFERENCIJA 
UUUO TORONTO UNIVERSITETE 

š.m. gegužės 11-14 dienomis

Dalyvavimas konferencijoje
(dveji pusryčiai ir banketas) 

Vien dalyvavimas konferencijoje 
Vien dalyvavimas konferencijoje —

studentams ir pensininkams
Viena diena (be pusryčių)
Viena diena (be pusryčių) —

studentams ir pensininkams
Grupių pusryčiai (penktadienį) 
Pusryčiai su kalbėtoju (šeštadienį)
Banketas

Prieš 
gegužės 1 

$50

Po 
gegužės 1 

$60

$25 $30

$15 $15
$10 $10

$ 5 $ 5
$ 4 $ 4
$ 6 $ 6
$20 $20

— 121 paskaita 38 sesijose literatūros, tautosakos, kalbotyros, sociologijos, baltiečių išlikimo klau
simais ir t.t.

— GEGUŽĖS 10, TREČIADIENĮ, baltiečių dailės parodos atidarymas Toronto universiteto Hart 
House galerijoje. Paroda bus atidaryta iki birželio 4 d.

— GEGUŽĖS 11, KETVIRTADIENĮ, 10 v.r., pradinė prof. Rakowska - Harmstone paskaita.
— GEGUŽĖS 12, PENKTADIENĮ, verstinės baltiečių poezijos vakaras
— GEGUŽĖS 13, ŠEŠTADIENĮ, konferencijos pusryčiai, kurių metu kalbės prof. M. Gimbutienė
— GEGUŽĖS 13, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 v.v., konferencijos banketas ir balius didžiojoje Hart House 

salėje, Toronto universitete

INFORMACIJAS TEIKIA: R. L. Prialgauskas, 219 College St., Toronto, Ont. Tel. 979-1052
REGISTRACIJA: 86 Ellis Park Rd., Toronto, Ont. Tel. 766-0203
Visi esate kviečiami dalyvauti

Lietuviu Namai 
maloniai kviečia visus, ypač jaunimą, atsilankyti į LN

Simpoziumą nr. 2
ALTos visuomeninių ryšių komitetas 

rengia simpoziumų 
"LIETUVOS LAISVINIMO BYLA HELSINKIO- 

BELGRADO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE" —

balandžio 30, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
Vytauto Didžiojo menėje

Simpoziumo pirmininkas — dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Paskaitininkai — dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas ir dr. 

K. Šidlauskas.
Simpoziumą globoja LN visuomeninės veiklos komitetas. 

Įėjimas nemokamas. Dalyviai bus pavaišinti kava ir pyragaičiais.

vimą bei nuvalymą, salės tvar
ką bei švarą, budėjimą tauto
dailės parodoj, maisto pardavi
nėjimą, alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimą (dirbantys prie 
baro turės būti bent 18 m. am
žiaus). Bus apmokamas darbas 
asmeniui, kuris ar kuri sutiks 
plauti indus Karavano metu. 
Jaunuoliai ir jaunuolės, norin
tys prisidėti prie šių svarbių 

darbų, prašomi kreiptis iki š.m. 
gegužės 20 d. į Algį Juzukonį 
231-6619, Ireną Simanavičiūtę 
762-9339, Rimą Lasienę 762- 
0874.

Iškilioji lietuvaitė “Miss Vil
nius” bus renkama ir šiemet. 
Tuo rūpinasi KLB Toronto 
apylinkės valdyba ir kviečia 
lietuvaites dalyvauti rinkimuo
se. Jos prašomos susisiekti su 

Vyrų choras ir 
sol. Ant. Pavasaris 
iš Los Angeles. 
Šokiams gros 
A. Kaminsko 
"Muzika".

Bilietai suaugusiems — $5, 
studentams ir pensinin
kams — $3. Gaunami pas 
J. Karasiejų tel. 279-9079, 
pas T. Stanulį 533-6074, 
sekmadieniais — Lietuvių 
Namų popietėje

BILIETAI — 
suaugusiems $2, 
vaikams — $1

Irena Simanavičiūte tel. 762- 
9339 iki š.m. gegužės 5 d. Kan
didatės turi būti 18-30 metų 
amžiaus, gerai kalbėti lietuviš
kai, tinkamai atstovauti lietu
viams Karavano metu nuo š.m. 
birželio 23 iki liepos 1 d.

Šviesos taupymo metas prasi
deda nuo balandžio 30, sekma
dienio — laikrodžio rodyklės 
pasukamos viena valanda pir
myn. Tai padaryti patariame 
šeštadienio vakarą, einant gul
ti.

Baltistikos studijų dienų 
proga skelbtoji knygų paroda 
bus atidaryta nuo balandžio 22 
d. J. P. Robarts biblotekoje (St. 
George St.) iki birželio 4 d. Pa
roda rūpinasi O. G. Amolevi- 
čienė.

Naujai suorganizuotas vyrų 
choras, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio ir akompanuojamas 
J. Govėdo, pirmą kartą koncer
tavo Tillsonburge, Ont., balan
džio 22 d. Koncertas buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingas. Va
karo rengėjai — medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas “Vilkas” 
sulaukė gana gausios publikos 
iš plačios apylinkės. Pažymėti
na kad koncertinėje programo
je sėkmingai dalyvavo ir TL 
Namų dainos vientas, vad. V. 
Verikaičio.

šaunus Velykų stalas, paruoštas 
KLK Moterų Dr-jos Montrealio sky
riaus, praėjo su dideliu pasisekimu 
Atvelykio sekmadienį Aušros Vartų 
salėje.

Stalas buvo turtingas valgiais ir 
įvairiais skanumynais pagal visas 
Velykų tradicijas. Jis buvo ypatin
gai puošnus ir išradingai dekoruo
tas. Gaila buvo net paliesti peiliu 
tuos įdomius kulinarinius kūrinius.

J. Baltuonienė — šio renginio ko
ordinatorė — sumaniai vadovavo ir 
pajėgė “išalkusius” sudrausminti, 
kviesdama vaišintis pagal stalų nu
merius. Nuostabu, bet mes dar vis 
bijom, kad gali ko nors pritrūkti, o 
pripuolę prie skanumynų norim at
sivalgyti už visus metus. Sakoma, 
net ir “atsargas” išsinešdamos ran
kinukuose! Nežiūrint tų kelių iš
imčių, publika buvo kultūringa ir 
dėkinga Velykų stalo rengėjoms už 
jų darbą, rūpestį ir mūsų tradicijų 
puoselėjimą.

Žinom, kiek daug vargo ir darbo 
teko valdybai ir jos pirmininkei D. 
Staškevičienei, kai vis daugiau ir

ADAMONIS 
Insurance Agency Inc.

PRANEŠA KAD,
nuo 1978 m. kovo 1 d. turimos iš draudos bendrovių 
automobilių draudos interpretuojamos pagal Kvebeko 

automobilių draudos įstatymą.
Draudos galioja iki išsibaigimo termino ir tik jam atėjus 
bus atnaujinamos pagal naują formą ir kainą.
Už Kvebeko perimtą draudimo dalį nuo kovo 1 d. iki 
turimo draudos išsibaigimo bendrovės apdraustajam per 
agentą grąžins čekiais antroje balandžio mėn. pusėje. 
Sudėjus valdžios ir bendrovių draudas, draudimo apimtis 
lieka tokia, kokia yra buvusi anksčiau.
Atsakomybės (liability) draudimo padidinimas iki $500,000 
kainuoja tik $9.00, iki $1,000,000 — $14.00.
Bendrovės, kurios 1977 m. automobilių draudime turėjo 
didesnį pelną, negu Antiinfliacijos Komisijos leidžiama, 
grąžins skirtumą klientams.
Po automobilių draudimo tvarkos pasikeitimų bendrovių 
draudos kainos yra gana vienodos.
Dabar tik patarnavimas nulems kur automobilius 
apdrausti! PETRAS ADAMONIS

Chartered Insurance Broker 
Tel. 722-3545

Tėveliai, veskime 
vaikus į lėlių teatrą!

Balandžio 30, sekmadienį, 1 
v. p. p., didžiojoje Prisikėlimo 
parapijos salėje turėsime lėlių 
teatrą, kurį mums atveža iš Či
kagos aktorė Laima Rastenytė- 
Lapinskienė. Tai yra lietuvių 
teatras, kuriame visos lėlės kal
ba lietuviškai. Jis yra skiria
mas Visiems, pradedant vaikais 
nuo priešmokyklinio amžiaus 
iki suaugusiųjų.

Laima Rastenytė, baigusi dra
mos, dainavimo ir moderniųjų 
šokių mokslus, yra vaidinusi 
Įvairiuose “OFF BROADWAY” 
veikaluose ir taip pat dažnai 
pasirodo lietuviškoje scenoje. 
Ji yra išleidusi plokštelę vai
kams “Sek pasaką”.

Lietuviškas lėlių teatras su 
visa apranga yra sukurtas pa
čios autorės, kuri atlieka raga
nos, meškos, anties ir katytės 
roles, talkinant Audriui, Vik
torai ir Audrai Aleknaitei. Mu
ziką sukūrė Darius Lapinskas. 
Šį teatrą turėtų lankyti kiekvie
na šeima, kurioje yra vaikų ir 
kuriai rūpi lietuviškasis vaiku
čių auklėjimas, nes čia bus pro
ga išgirsti puikiai tariamą lie
tuvišką žodį, pritaikytą vaiku
čių vaizduotei. KLK Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo skyrius kviečia 
visus — didelius ir mažus — 
atsilankyti į šią popietę. A. K.

Lankėsi svečiai “TŽ” redak
cijoje: pranciškonų provincijo
las kun. J. Gailiušis, OFM, kun. 
B. Grauslys, OFM, kun. P. Ba
rius, OFM, kun. R. Šakalys, 
OFM, iš JAV ir lietuvių klubo 
pirm. p. Paketuras iš Rodney, 
Ont.

Jonas ir Marija Gudeliai savo 
gausios giminės ir bičiulių tar
pe atšventė sidabrinę vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Įspūdin
gą sveikinimo žodį tėvams pa
sakė jų sūnus stud. Rimas.

daugiau žmonių mėgina išsisukti 
nuo darbo pinigine auka.

Meninę Velykų stalo programą 
atliko jaunimas. Jau nebe pirmą 
kartą scenoje girdimas dainos tre
jetukas — Ina ir Rasa Lukoševičiū- 
tės, Rytis Bulota sudainavo tris dai
nas ir susilaukė ilgų, audringų pub
likos plojimų. Jie gerai susidaina
vę, balsai gražiai derinasi. Jiems 
būtų linkėtina stipriau padirbėti ir, 
paruošus didesnį repertuarą, dai
nuoti ne tik savo malonumui, bet ir 
aplankyti kitas kolonijas.

Andrė Celtoriūtė entuziastingai pa
deklamavo šiai šventei pritaikytą ei
lėraštį, o Daiva Piečaitytė priminė 
Velykų tradicijas Lietuvoje. Maži 
balti kiškučiai — Marius Valinskas 
ir Adrija McVicar — ne tik pra
linksmino visus, bet dargi apdova
nojo atsilankiusius mažuosius sal
dumynais.

Tikėkimės, kad ši tradicija dar il
gai bus Montrealio renginių pažiba, 
kaip ir kiti katalikių moterų kultū
riniai pasireiškimai. K.

Prof. Romas Vaštokas, dės
tantis antropologiją Toronto 
universitete, buvo nominuotas 
liberalų partijos kandidatu 
Hastings - Frontenac rinkimi
nėje apylinkėje. Jo varžovas 
Lee MacMillan, nors ir anglo
saksas, Yorko universiteto pro
fesorius, įgavo mažiau balsų ir 
nebuvo nominuotas. Prof. R. 
Vaštokas toje apylinkėje yra 
plačiai žinomas kaip energin
gas kovotojas prieš atominių 
atmatų gabenimą į Hastongs- 
Frontenac apylinkę. Vietiniai 
laikraščiai plačiai rašė apie R. 
Vaštoko laimėjimą ir pažymi, 
kad ši apylinkė Kanados parla
mente yra atstovaujama 86 me
tai konservatorių. Apylinkė yra 
anglosaksiška, bet prof. R. Vaš
tokas tikisi būti išrinktas į Ka
nados parlamentą. Tai būtų 
pirmas lietuvis Kanados istori
joje, patekęs į parlamentą, ir 
dargi iš angliškosios apylinkės.

“T. žiburių” spaudos baliaus 
loterijoje nr. 15981 laimėjo pa
veikslą. Prašomas atsiliepti jo 
savininkas L. Mudrey, 17 Que
bec St., Nr. 9, Oshawa, Ont. 
L1H 2K3.

Gauta aukų: iš KLK Moterų 
Dr-jos Delhi skyriaus $50, iš 
Lietuvių Profesijonalų ir Vers
lininkų Sąjungos $10. Dėkoja
me už paramą spaudai.

Parkdale Collegiate gimnazi
ja, kurioje mokosi ir nemažas 
būrys lietuvių, surengė savo 
veiklos šimtmečio minėjimą ba
landžio 21 d. Gimnazijoje buvo 
ir lietuviškų rodinių. Lenkai ir 
kitos grupės pasirodė su tauti
niais šokiais. Žymią vietą 
programoje užėmė gimnazijos 
choras, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio. Šis choras taipgi da
lyvavo ir televizinėje progra
moje, kuri buvo transliuojama 
per 10 kanalą (kabelinį). Akom
panavo J. Govėdas.


