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Nebaigtas filmas
Žydų klausimas' pastaruoju metu buvo aprimęs. Tik

tai periodinėje spaudoje jis vienur kitur iškildavo arba 
viena kita knyga jį primindavo. Atrodė, jog atėjo laikas 
ramiai, akademiškai žvelgti Į šį klausimą, susijusį su dau
gelio tautų gyvenimu. Visai nelauktai į pasaulio areną at
ėjo televizija su filmu “Holocaust”, kuris žydų klausimą 
iškėlė į karštąją zoną. Dabar šiuo klausimu diskutuoja 
visa Šiaurės Amerika, kurios laikraščiai yra pilni įvairiau
sių pasisakymų. Visų pirma kyla klausimas, ar žydai tu
rėjo moralinę teisę paruošti tokio pobūdžio filmą po 30 
metų? Kaikurių paliestų tautybių žmonės mano, kad žy
dams toji teisė po tiek metų nepriklauso. Bet tai labai 
silpna motyvacija. Tauta, kuri neteko 6 milijonų (žydų 
duomenimis) narių II D. karo metu, turi neabejotiną teisę 
parodyti pasauliui savąją tragediją. Tokią pat teisę turi ir 
lietuviai parodyti masines deportacijas į Sibirą 1941 m. ir 
vėliau. Jeigu lietuviai turėtų tiek kapitalo, įtakos ir pasi
ruošusių specialistų, taip pat galėtų atskleisti pasauliui 
savosios tautos tragediją. Ne tik dešimtmečiai, bet ir šimt
mečiai tos teisės neišdildo. Dėlto tie asmenys, kurie mano, 
kad “Holocaust” filmo autoriai neturi teisės rodyti žydų 
tautos tragedijos, yra aiškiai neteisūs.

TEISES turėjimas dar nėra viskas. Nemokėjimas tos 
teisės deramai panaudoti gali būti žalingas. Iš dalies 
taip įvyko ir su “Holocaust” filmu. Jame panaudota 

medžiaga iš esmės yra istorinių faktų interpretacija. Ji 
yra šiurpi, daug kur kelia žmonių užuojautą naikinamai 
tautai, bet savo tonu filmas yra kartu ir kaltinamasis aktas 
net keliom tautom, būtent, vokiečiams, ukrainiečiams, lie
tuviams ir lenkams. Niekur nesakoma, kad žydų naikinime 
dalyvavo tik paskiri individai ar būriai vienos bei kitos 
tautybės; girdėti tiesiai sakant pvz. “Lithuanian SS” (nors 
oficialių lietuvių SS dalinių nebuvo). Tuo būdu metamas 
šešėlis visai tautai. Tai kaltinimas, kurį girdime jau seniai 
ir iš kitų šaltinių — knygų, laikraščių, konferencijų, po
kalbių. Jei žydai yra jautrūs savo tautos tragedijai, tai 
kitos tautos yra nemažiau jautrios savosioms tragedijoms. 
Filmas “Holocaust” į tai nekreipia dėmesio ir kitas tautas 
be jokių restrikcijų irikiuoja į žydų naikintojų eiles. Tai 
rodo, kad filmo autoriai nemokėjo pasinaudoti savo teise." 
Atskleisdami savo tautos tragediją, jie, matyt, tikėjosi vi
suotinės užuojautos ir tuo pačiu paramos Izraeliui. Deja, 
nemokėjimas pasinaudoti savo teise daugelyje kitų tautų 
žadina priešingą nusistatymą ir kursto net antisemitizmą 
— viena neteisybė skatina kitą.

FILMAS “Holocaust”, nors trunka 9,5 valandas, vis- 
dėlto nėra baigtas. Pilnam sudėtingos problemos at
vaizdavimui reikėtų antros dalies, kuri turėtų būti 

netrumpesnė už pirmąją. Toje dalyje būtų atskleista ant
roji medalio pusė, būtent, kaip įvairios tautybės gelbėjo 
žydus ir kaip žydai naikino kitas tautas. Medžiagos tokiam 
filmui būtų gana daug. Jos turi ir lietuviai, ir ukrainiečiai, 
ir latviai, ir estai.. . Jau vien iškėlimas gelbėjimo faktų 
praturtintų “Holocaust” filmą, padarytų vispusiškesniu 
bei teisingesniu. Bet to būtų maža, nes dar nesudarytų pil
no vaizdo, liktų neatsakytas klausimas, kodėl įvyko tokia 
baisi žydų tragedija net tokiame krašte kaip Lietuva, kur 
šimtmečiais žydai laisvai gyveno ir jokių persekiojimų 
nepatyrė. Atsakant į tą klausimą, reikėtų pavaizduoti, kaip 
ir kiek žydai prisidėjo prie kitų tautų naikinimo. . Šioje 
filmo dalyje atsivertų prieš akis masinės lietuvių ir kitų 
tautų deportacijos, jų kankinimas bei tardymas kalėji
muose, Sibiro lageriai, kur žuvo tiek daug mūsų žmonių... 
Tokios skaudžios medžiagos turi ne tik lietuviai, bet ir ki
tos tautos. Tik pamačius visą šią filmo dalį, daug kas 
paaiškėtų ir pirmoje dalyje. Bet vargu ar kada toks filmas 
atsiras. Kol jo nėra, turėtų atsirasti bent viešai prieinama 
literatūra, atskleidžianti ir antrąją nebaigto filmo pusę.

cpasaulio įvykiai
DIDĖJANČIOS OPOZICIJOS IZRAELYJE IR UŽ JO RIBŲ 
susilaukia kietoji premjero M. Begino linija, kurios dėka buvo 
nutrauktos taikos derybos su Egipto prez. A. Sadatu. Prieš porą 
mėnesių jaunieji atsargos karininkai suorganizavo sąjūdį “Taika 
dabar”, reikalaudami lankstesnės politikos, pripažįstančios oku
puotų sričių grąžinimą arabams. Šio sąjūdžio veiklą remiantį atsi
šaukimą spaudoje paskelbė 360 Izraelio profesorių bei intelektua
lų, o iš JAV sąjūdžio vadas B. Rešefas gavo 37-nių amerikiečių 
žydų laišką, raginantį siekti taikos, kuri esanti svarbesnė už 
Izraelio teritorijos plotus. Pasirašiusiųjų tarpe yra literatūrinės 
Nobelio premijos laureatas S. Bellow, Amerikiečių žydų Komiteto

KANADOS ĮVYKIAI

Sveikatos draudos mokestis
Ontario finansų ministeris D. 

McKeaugh, pateikdamas nau
jąjį biudžetą kovo 7 d., pranešė 
provincinės OHIP sveikatos 
draudos įmokų padidinimą net 
37,5% nuo š.m. gegužės 1 d. 
Padidinimo dėka Ontario iždas 
būtų gavęs papildomą metinę 
$271 milijono sumą, šį planą 
sugriovė liberalų vado S. Smi- 
tho paskelbtas ultimatumas iš
kelti nepasitikėjimo premjero 
W. Davis vyriausybe klausimą, 
jeigu įmokos nebus sumažintos 
ir jeigu nebus rasta kitų šalti
nių OHIP draudai finansuoti. 
Premjero W. Davis mažumos 
vyriausybė, nenorėdama naujų 
parlamento rinkimų, pasirinko 
atsitraukimo taktiką. Finansų 
ministeris D. McKeough OHIP 
draudos įmokas sutiko pabran
ginti tik 18,75%. Ligšiolinės 
mėnesinės įmokos $16 pavie
niam asmenim ir $32 šeimom 
gegužės 1 d. pakilo iki $19 ir 
$38, o ne iki $22 ir $44, kaip 
buvo numatyta biudžete. Pusę 
$271 milijono sumos dabar bus 
stengiamasi sutelkti pajamų 
mokesčio padidinimu korpora

cijoms, atsisakymu kaikurių 
valdinių programų, nedidinimu 
valdžios tarnautojų skaičiaus. 
Iš tikrųjų jis bus sumažintas 
išeinančių pensijon asmenų, 
kuriem pakeisti nebus samdo
mi nauji.

Ontario vyriausybė nuo ge
gužės 1 d. OHIP draudos išmo
kas gydytojams už jų paslaugas 
padidino 6,25%. Lig šiol būda
vo laikomasi Ontario Medikų 
Draugijos paruošto tarifo, pa
dengiant 90% reikalaujamos 
sumos. Didžioji gydytojų dalis, 
priklausanti OHIP planui, ne
reikalaudavo susidarančio 10% 
skirtumo. Dabargi Ontario Me
dikų Draugija savo tarifą nori 
padidinti net 36%, kai tai leis 
padaryti atšaukta kainų bei at
lyginimų kontrolė. Tokiu atveju 
konfliktą gali sukelti perdide- 
lis skirtumas tarp reikalaujamų 
pinigų už gydytojų paslaugas ir 
jiems skirtų OHIP draudos iš
mokų. 1975 m. 812 gydytojų iš 
OHIP draudos gavo daugiau 
kaip po $100.000, o 1976 m. 
tokių gydytojų skaičius pakilo

(Nukelta i 7-tą psl.)

Baltistikai Puoselėti Draugijos pirmininkai. Iš kairės: dabartinis pirmininkas V. Nollendorfs, buvę pirmininkai 
— R. Šilbajoris, I. Ivask, Ilse Lehiste. Jie dalyvaus baltistikos konferencijoje Toronte š.m. gegužės 11-14 dienomis

PRANEŠIMAS IS ROMOS

Kai Lietuva tyli, kalba Vakarai
KL. RAZMINAS

Italų saleziečių žurnalas“Tem- 
pio di Don Bosco”, pasinaudo
damas prel. V. Mincevičiaus 
“LKB Kronikos” vertimu, va
sario nr. straipsnyje apie krikš
čioniškųjų mokyklų reikšmę 
charakterio ugdyme cituoja 
Žemaitkiemio moksleivės Ro
mos Slataitės pavyzdį. Nepaisy
dama oficialaus draudimo, ji 
dalyvavo procesijoje ir už tai 
buvo nubausta. “Ypač šiais lai
kais”, — rašo saleziečių žurna
las, —. iš visų reikalaujama bū
ti ištikimais Dievui, sau pačiam 
ir liudyti pasauliui tuos princi
pus, kuriuos tikime.”

Dienraštis “Gazzetta di Par
ma” kovo 4 d. laidoje, minėda
mas Stalino mirties 25-ąsias me
tines, pažymi, kad Stalinas 
1939 m. rugsėjo 29 d. pasirašė 
nepuolimo sutartį su Hitleriu 
ir kartu sulaužė kitas nepuoli
mo sutartis su Lietuva bei ki
tais Baltijos kraštais, kuriuos 
taip begėdiškai okupavo.

Kalba už tylinčiuosius
Apie du milijonus skaitytojų 

turintis Italijos katalikų savait
raštis “Famiglia Cristiana”, lei
džiamas Šv. Pauliaus kongrega
cijos, kovo 12 d. numeryje iš
samiai paminėjo Andre Martin 
veikalą “Lietuva — tikėjimo ir 
kryžių žemė”, šis veikalas, pa
rašytas prancūzų kalba, dabar 
išverstas itališkai ir pavadin
tas “Lituania — terra di fede, 
terra delle croci” plačiai nagri
nėja Lietuvos Katalikų Bend
rijos padėtį ir ateities perspek
tyvas. Veikalą išleido ta pati 
Šv. Pauliaus leidykla. Viršelį 
puošia graži Nijolės Sadūnaitės 
fotografija, parūpinta “Elta- 
Press” redaktoriaus prel. V. 
Mincevičiaus. Jis parūpino ir 
kitas veikalą iliustruojančias 
nuotraukas, apimančias net 16 
puslapių. Veikalo paskirtį ir es
mę nusako viršelio ketvirtame 
puslapyje pabrėžti žodžiai: “Mes 
norime kalbėti už tylinčiuosius, 
klausyti kenčiančios tautos de
jonių, kur ateistinis režimas 
veltui bando sunaikinti sponta
nišką tikėjimą, ištikimybę K. 
Bendrijai, kovą už tiesą ir lais
vę ...”

Susirūpinimas Sadūnaite
Veronoje leidžiamas dienraš

tis “L’Arena” ir Vicenzos mies
te išeinantis “11 Giornale di Vi
cenza”, pasinaudodami taip pat 
prel. V. Mincevičiaus pateikta 
medžiaga, paskelbė straipsnius: 
“Nijolė Sadūnaitė — lietuvaitė 
kovojanti už tikėjimą ir žmo
gaus teises”. Straipsniai, iliust
ruoti Nijolės nuotrauka, ap
žvelgia jos kančios kelius kalė
jimuose, darbo stovyklose ir 
laisvojo pasaulio pastangas jai 

padėti. “Atitinkamas prašymas 
su 20.000 parašų, — rašo italų 
dienraščiai, — yra pasiekęs 
JAV kongresą bei senatą ir rei
kalauja laisvės Sadūnaitei. Taip 
pat įvairios katalikų ir protes
tantų religinės institucijos sten
giasi ją išlaisvinti.” Daug pa
stangų deda kun. Richard 
Wumbrando vadovaujama misi
ja “Jesus to the Communist 
World”, kun. Bordeaux vado
vaujama Kestono kolegija Ang
lijoje, “Catacombes” žurnalas 
Paryžiuje, kun. Werenfried van 
Straaten vadovaujamas sąjūdis 
“Kirche in Not”, Milane vei
kiantis sąjūdis “Russia Cristia
na”, Urbino vyskupijoje vei
kianti komisija “Per la Chiesa 
del Silenzio”, vysk. Paulo Hni- 
lica vad. “Pro Fratribus” akci
ja, įvairūs komitetai V. Vokie
tijos vyskupijose ir daugelis 
privačių asmenų.

Kultūrinės apraiškos
Lietuvos K. Bendrijos liki

mu bei dabarties problemomis 
ypatingai domisi didis lietuvių 
tautos draugas kardinolas An
tonio Samore. Savo gimtiniame 
Bardi mieste jis yra įsteigęs 
Jaunimo Namus ir reikšmingą 
studijų centrą. Kongresai, su
važiavimai ir studijų dienos 
čia vyksta gražioje Lietuvos sa
lėje, o pamaldos ir religiniai 
parengimai — lietuviškoje Auš
ros Vartų koplyčioje. Šiemet 
kardinolas A. Samore švenčia 
50 m. kunigystės sukaktį, ku
rioje dalyvauti yra pakviesti 
augštieji Lietuvos K. Bendri
jos atstovai.

Italų kultūros žurnalas “Pa
norama” š.m. kovo 21 d. laido
je paminėjo 86 m. senelį dai
lininką - k e i s t u o 1 į Fridrichą 
Schroeder-Sonnensterną, kuris 
esąs gimęs 1892 m. Lietuvoje. 
Jo primityviai keisti paveikslai 
buvo išstatyti Milane “Del Na- 
viglio” galerijoje.

Romoje išeinantis dienraštis 
“Vita” paminėjo kitą Kaune gi
musią garsią menininkę Anto- 
niettą Raphael, ištekėjusią už 
italų menininko Mafai ir kar
tu su juo pradėjusią vad. “scuo- 
la romana” meno kryptį. Anto- 
nietta mirė Romoje 1975 m., 
palikdama nemažai įvairių kū
rinių.

Katakombos Lietuvoje
Paryžiuje leidžiamas prancū

zų kalba antkonfesinis “Tylos 
Bendrijos” problemom skirtas 
mėnesinis žurnalas “Catacom
bes” plačiai informuoja apie ti
kinčiųjų persekiojimus Lietu
voje. Š.m. vasario mėnesio nr. 
labai palankiai rašo apie “Elta- 
Press” leidėjo prel. V. Mince
vičiaus italų kalbon išverstas 
Sibiro tremtinių sukurtas “Lie
tuvos kankinių dainas — Canti 

del martirio lituano”. “Lietu
vos kankinių dainos”, — rašo 
“Catacombes”, — verste verčia 
viso laisvojo pasaulio katalikus 
prisiminti didžią solidarumo 
pareigą taip skaudžiai persekio
jamiem broliam. Kančia nežino 
tautinių skirtumų. Ji yra uni
versali, ir todėl bent katalikų 
pasaulis negali likti indiferen
tišku stebėtoju tų didžių kan
čių, kurias taip nenupelnytai 
kenčia katalikiškoji lietuvių 
tauta. Reikia lygiai smerkti 
Lietuvos tikinčiųjų diskrimina
ciją ir persekiojimus, kaip yra 
smerkiama rasinė ar politinė 
diskriminacija Afrikos ar P. 
Amerikos kraštuose. Kodėlgi 
laisvasis pasaulis taip tyli apie 
tautinę ir religinę priespaudą 
Lietuvoje? Lietuvos katalikai, 
— pastebi “Catacombes”, — 
duoda tikrai retą ištikimybės 
pavyzdį, kaip reikia gyventi ir 
ginti' savo įsitikinimus ir tikė
jimo principus. Tik šie bruo
žai parodo tikrąjį tautos cha
rakterį ir savitumą . . .

Tai patvirtina, — rašo toliau 
“Catacombes”, — ir kilnus so
vietų disidentas prof. E. Vagi
nas: “Negalima įsivaizduoti ir 
suprasti tautinio charakterio, 
nepažistant jam būdingų dvasi
niu dimensijų. Be religinio pa
grindo kiekviena tauta greitai 
sunyksta. Tik savo tėvų ir pro
tėviu tikėjimo dėka tauta ir 
sunkiausiose sąlygose išlieka 
gyva. Lietuvos pavyzdys tai ge
riausiai patvirtina .. .” Profe
sorius Vaginas čia iškelia ypač 
trijų lietuvių likimą, su kuriais 
jam teko ilgus metus praleisti 
Permės ir Mordovijos lageriuo
se. “Lietuvius, — sako prof. 
Vagin, — visur gali lengvai at
pažinti pilkoje kalinių masėje... 
Ne tiek iš jų kalbos, kiek iš 
ypatingos veido išraiškos. So
vietų lageriams nepavyko pa
laužti lietuvių ir padaryti juos 
niekšais ir išdavikais. Jie liko 
sau žmonėmis nepalaužiamo ti
kėjimo dėka ...”

Tą tikėjimą “Catacombes” 
iliustruoja į prancūzų kalbą iš
verstu Vytauto Aido Sibire ra
šytu eilėraščiu “Mirties monok
lis”. Kitame straipsnyje, pagal 
“LKB Kronikos” duomenis, 
“Catacombes” plačiau mini Lie
tuvos kankinio inž. Mindaugo 
Tomonio tragišką mirtį ir jo 
didvyrišką tikėjimo išpažinimą.

Dvigubame kovo-balandžio nr. 
“Catacombes” taip pat plačiai 
informuoja pasaulį apie Lietu
vos tikinčiųjų kančias. Ypatin
go dėmesio vertas straipsnis 
“Vis aštrėjanti kova prieš reli
giją Sovietų Sąjungoje”. Čia 
pateikiamos antireliginės anke
tos, kurias Lietuvos moksleiviai 
verčiami užpildyti, bei aprašo- 

(Nukelta į 7-tą psl.) 

veikėjas I. Levine. Jų nuomone, 
laikysenos šiandien amerikie- « 
čių simpatijas yra laimėjęs 
Egipto prez. A. Sadatas. Sąjūdį 
“Taika dabar” remia ir grupė 
300 ortodoksinių žydų, kurių 
eilėse netrūksta žymiųjų rabi
nų, pasisakančių už kompromi
sus taikos derybose. Paskatinti 
susilaukto pritarimo, sąjūdžio 
“Taika dabar” nariai surengė 
demonstraciją Jeruzalėje, suda
rydami 12 mylių ilgio grandinę 
iš užmiesčio iki premjero M. 
Begino įstaigos. Jie iš rankų į 
rankas perdavė premjerui M. 
Beginui skirtą peticiją su 12.000 
parašų, o vėliau žada įteikti ir 
60.000 pasirašytų kortelių. Jų 
tekstas prašo premjerą M. Be
giną imtis priemonių taikai įgy
vendinti, nesteigti taikos sie
kius sabotuojančių žydiškų kai
mų okupuotose arabų žemėse, 
nepasirinkti tokio kelio, kuriuo 
nebus galima grįžti atgal. Pas
kutinis kortelių sakinys: “Aš 
myliu Izraelį ir noriu taikos 
daba r”. Atrodo, iš rankų į 
rankas perduota peticija buvo 
norima padaryti įtakos prem
jero M. Begino pasitarimams 
Vašingtone su prez. J. Carte- 
riu, bandančiu atgaivinti nutrū
kusias taikos derybas.

Neutrono bomba
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas į prez. J. Carterio 
nutarimą laikinai sustabdyti 
neutroninių bombų gamybą 
reagavo pasiūlymu iš viso atsi
sakyti tų bombų, kurios savo 
radiacija nužudo žmones beveik 
nepadarydamos žalos aplinkai. 
J. Carteris spaudos konferen
cijoje tuojau pat atmetė L. 
Brežnevo pasiūlymą. Neutroni
niai užtaisai, skirti didžiosioms 
patrankoms ir “Lance” rake
toms, turi tikslą karo atveju 
sustabdyti tūkstančius sovieti
nių tankų, kurių skaičiumi Var
šuvos Sąjunga yra gerokai pra
lenkusi , Š. Atlanto Sąjungą. 
Taktinis neutrono ginklas esąs 
nereikalingas tankais pirmau
jančiai Sovietų Sąjungai, o 
Amerikai jis esąs būtinas ba
lansui Europoje atstatyti. L. 
Brežnevas nė neužsiminė apie 
tankų skaičiaus sumažinimą. 
Dėl neutroninių užtaisų gamy
bos sustabdymo iš Š. Atlanto 
Sąjungos vado pareigų norėjo 
pasitraukti amerikiečių gen. A. 
Haigas, bet buvo peršnekėtas. 
Pensijon išėjo gen. mjr. J. Sing- 
laubas, viešai kritikavęs prez. 
J. Carterį. Pernai jis dėl tos 
kritikos buvo atšauktas iš P. 
Korėjos į Vašingtoną, o dabar- 

Siame numeryje:
Nebaigtas filmas 

“Holocaust” filmui trūksta antrosios medalio pusės
Kai Lietuva tyli, kalba Vakarai 

Italijos spauda plačiai rašo apie persekiojimus
Kunigų seminarija okupuotoje Lietuvoje 

Kompartijos pinklės Kauno kunigų seminarijoje
Nuo temos nuklydusi konferencija 

Daugiakultūrė konferencija Kanados vienybės klausimu
Tautiniai šokiai Amerikoje

Lietuvių tautinių šokių vadovų suvažiavimas Čikagoje
Mokytojų studijų savaitė

Pasaulio Lietuvių Dienų metu suvažiuos ir mokytojai
Antroji Jūragio poezijos knyga 
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Krėvės literatūros premija

Pranešimas apie montrealiečių akademikų skiriamą premiją

dėl kietos premjero M. Begino 

tinis jo pareiškimas, kad neut
roninių užtaisų gamybos su
stabdymas esąs juokingas, bai
gėsi paankstintu išėjimu pensi
jon.

Atšaukia pašalpas
Vengrų kompartijos vadas J. 

Kadaras nutarė atšaukti finan
sines pašalpas kasdieninio var
tojimo reikmenims, gerokai su
mažinusias jų kainas. Vengrijos 
$20 bilijonų vertės biudžete 
tokios pašalpos siekė $7 bilijo
nus. Jų sustabdymas pakels 
daugelio gaminių kainas ir gali 
baigtis riaušėmis, kaip kad įvy
ko Lenkijoj. Kompartijos sekr. 
B. Biszku, ėjęs J. Kadaro pa
vaduotojo pareigas, buvo pa
keistas K. Nemethu, žemės 
ūkio specialistu, bet ir toliau 
pasiliko politbiuro nariu.
Paskelbė amnestiję
Karinė Čilės diktatūra, vado

vaujama prez. gen. A. Pinoche- 
to paskelbė visuotinę amnesti
ją politiniams kaliniams, nu
teistiems karo tribunolų po 
marksisto prez. S. Allendės nu
vertimo. Konkrečiai tai palie
čia apie 1.120 čiliečių užsieny
je ii 950 pačioje Čilėje, kurių 
didžioji dalis buvo jau anks
čiau išleista iš kalėjimų. Am
nestijos dėka užsienin pabėgę 
čiliečiai vėl galės grįžti į savo 
kraštą. Dovanojimo bei užmir
šimo taktika gen. A. -Pinoche- 
tas žada grįsti Čilės kelią į nau
ją demokratiją. Kovotojai už 
žmogaus teises pritaria amnes
tijai, bet yra nepatenkinti, kad 
jokios bausmės nesusilauks ka
rinės valdžios žmonės, įvykdę 
nusikaltimus prieš politinius 
kalinius.

Skaudi nelaimė
Rekordinio aukų skaičiaus pa

reikalavo Monongahelos elekt
ros jėgainė, statoma Willow 
Island vietovėje, V. Virginijo
je. Dėl nežinomos priežasties 
sugriuvo į cementinį bokštą at
remti pastoliai, ant kurių buvo 
51 darbininkas, cementu liejęs 
bokšto sienas. Jų 50 metrų kri
timas bokšto viduryje baigėsi 
mirtimi. Viena šeima neteko 
net 10 savo narių. Statomam 
bokšte turėjo būti atvėsintas iš 
jėgainės išleistas vanduo prieš 
jį grąžinant į Ohio upę. Kol 
bus išaiškinta nelaimės prie
žastis, teko nutraukti visą $680 
milijonų šiluminės jėgainės sta
tybą. Spėjama, kad pastoliai bu
vo atremti į nepakankamai su
stingusią bokšto sieną.
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Lietuvos valstybingumo problemos 3
Apmąstymai ryšium su 60-siomis Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo metinėmis

Padėka

* MISTINIAI IŠGYVENIMAI žmo
gui yra normalus, sveikas ir, dauge
liu atvejų, reikalingas dalykas, pa
sak sociologo kun. Andrew Greeley. 
Tokią išvadą jis padarė iš savo ir 
kito sociologo William McCready 
bendrai atliktos studijos. Ši studija 
apima proporcingai visus JAV gy
ventojus. Pagal ją, apie 19% visų 
gyventojų yra turėję mistinių Die
vybės išgyvenimų vieną ar du kar
tu savo gyvenime; 12% tokius išgy
venimus yra turėję po keletą kartų; 
5% tokius išgyvenimus turi labai 
dažnai. Iš šių duomenų paaiški, pasak 
kun. Greeley, kad du iš penkių JAV 
gyventojų yra mistikai. Visi mistinius 
išgyvenimus turėję asmenys sutaria, 
kad tie išgyvenimai vyksta vienu
moje, jaučiama augštesnė Būtybė bei 
vidinė ramybė pasaulio atžvilgiu, šie 
išgyvenimai būna trumpalaikiai, žo
džiais neapsakomi ir teikia tam tik
rą naują įžvalgą į gyvenimą. Kaiku- 
rie apibūdino šiuos išgyvenimus kaip 
susitikimą su Kristumi, o kiti — 
kaip susitikimą su Augštcsne Jėga, 
įdomu, kad mistinius išgyvenimus 
turėję buvo daugiausia labai sveiki 
jausmo atžvilgiu žmonės. Jausmin
gumo tyrimas buvo padarytas pa
gal Bradburn indekso skalę, kuri 
matuoja jausminį žmogaus pastovu
mą bei sveikumą.
* LIUTERONŲ PASTORIUS PAUL 

SCHULZ, 40 m. amžiaus N. Testa
mento profesorius Marburgo univer
sitete, apkaltintas heretinėmis min
timis apie Dievą, Jėzų Kristų, Kris
taus prisikėlimą iš numirusių ir po
mirtinį žmogaus gyvenimą. Jungti
nė Evangeliškoji Liuteronų Bendri
ja Vokietijoje jį suspendavo nuo 
sielovadinių pareigų, kol vyks jo 
herezijų teismas, šis teismas, pra
dėtas praėjusiais metais, buvo ku
riam laikui nutrauktas, bet bus tę
siamas birželio mėnesį. Pagrindinį 
nerimą liuteronuose yra sukėlusi to 
pastoriaus knyga “Ar Dievas yra 
matematinė formulė?”

* TERORIZMAS yra iškreiptos 
laisvės padarinys. Tai pabrėžė V. 
Vokietijos vyskupų konferencija 
savo atsišaukime. Pasak jų, dabar 
stovima kryžkelėje tarp laisvės, pa
remtos Dievu, ir laišvės, atmetan
čios Dievą. Pasirinkus pirmąją ga
limybę — laisvė gyvuos, pasirinkus 
antrąją — laisvė žus. Vyskupų ma
nymu, krikščioniškoji šeima įgauna 
nepaprastą svarbą terorizmo aki
vaizdoje, nes kartų įtampoje ji yra 
pagrindinis jungiklis ir atsinaujini
mo ląstelė. Daugeliui į terorizmą 
pasinešusių jaunuolių kaip tik to
kios šeimos aplinkos ir trūko.

Vyskupai taipgi pabrėžė nepa
prastą atsakomybę asmenų, infor
muojančių bei formuojančių visuo
menę, ir skatino katalikus, dirban
čius toje srityje, padėti visuomenei 
išsinarplioti iš ideologinės painia
vos. Ta pačia tema buvo parašytas 
straipsnis žymiame jėzuitų žurnale 
“Civilta Cattolica”. Straipsnio auto
rius kun. Giuseppe de Rosa, SJ, tei
gia, kad terorizmas yra padarinys 
moralinės krizės, kuri Dievo prima
tą pakeitė ideologijų primatu. Pasak 
jo, įvairiais pavidalais prisidengęs 
laicizmas (supasaulėjimas) išstūmė 
Dievą bei Jo įstatymą iš viešojo gy
venimo ir įsmuko j moralinį reliaty
vizmą. Šių dienų žmogus yra to re
liatyvizmo auka. Norint atstatyti ab
soliučią žmogaus vertę, ji turi būti 
paremta Dievu.

* KOMUNISTINĖJE RUMUNI
JOJE katalikai laši vyskupijoje su
silaukė ordinaro — pilnateisio vys

rurnifureJ2f&
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APSTATYMAS 
Nemokamas pristatymas 
į namus.
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kupijos vadovo. Juo Vatikanas pa
skyrė 38 m. amžiaus kunigą Pietro 
Gherghel, bet vyskupu nekonsekra
vo. Tai labai neįprastas dalykas, kad 
pilnateisis vyskupijos vadovas nebū
tų vyskupas. Pavergtoje Lietuvoje 
yra priešingai: yra vyskupų, valdan
čių vyskupijas, bet jie nėra pilna
teisiai tų vyskupijų vadovai, o tik 
administratoriai.

★ ANGLIJOS IR VALUOS VYS
KUPŲ KONFERENCIJA atmetė 
grupės kunigų prašymą, kad būtų 
kunigais šventinami vedę vyrai. Tos 
konferencijos pirmininkas arkiv. 
George P. Dwyer paaiškino, jog tik
tai iš kitų religijų į katalikų tikėji
mą pereinantieji vedę dvasiškiai ga
li būti šventinami katalikų kunigais. 
Ir tuo atveju šventinantis vyskupas 
turi painformuot krašto vyskupų 
konferenciją ir tada kreiptis į Vati
kaną leidimo.

★ OLANDIJOS VYSKUPAS buvo 
Pauliaus VI pagirtas Vatikane bend
ros audiencijos metu 11,000 žmonių 
akivaizdoje. Tai vysk. Johannes Gij- 
sen, kurio konsekravimas vyskupu 
ir paskyrimas Roermondo vyskupi
jos vadovu 1972 m. buvo iššaukęs 
daugelio liberaliųjų olandų protes
tus. Popiežius jį apibūdino kaip di
delių nuopelnų vyrą, kuris paskati
no naujam ir daug žadančiam atgi
mimui ne tik savąją vyskupiją, bet 
ir visą Olandijos Katalikų Bendriją.

★ “VIDA NUEVA”, Ispanijoje pir
maujantis katalikiškas savaitraštis, 
vedamajame išreiškė mintį, jog bū
tų laikas Pauliui VI pasitraukti iš 
savo pareigų. Esą K. Bendrijai šiuo 
metu labai reikia sveiko ir pajėgaus 
vadovo, sugebančio greitai daryti 
sprendimus neatidėliojamuose rei
kaluose. Šiuo metu Pauliui VI sens
tant ir jo sveikatai šlubuojant, K. 
Bendrija esanti atsidūrusi bevado- 
vybiniame (“interregnum”) laiko
tarpyje. Kasdieniniai reikalai esą 
tvarkomi, bet svarbūs K. Bendrijos 
sprendimai atidėliojami arba nustu
miami į šalį.

★ ZAIRO VALSTYBĖS KUNIGŲ 
SEMINARIJOJE klierikų skaičius 
labai pakilo. Vienuolikoje seminari
jų 1975-76 akademiniais metais bu
vo 279 filosofijos studentai ir 116 
teologijos studentų, o 1977-78 aka
deminiais metais tose seminarijose 
yra 569 filosofijos studentai ir 134 
teologijos studentai. Į pirmąjį filo
sofijos kursą įstojusių 1975 m. buvo 
166, 1976 m. — 216, o 1977 m. — 
295. Zairo seminarijose klierikų 
studijos apima 3 metų filosofijos ir 
4 metų teologijos kursą. Tai yra 
normalus dabarties kunigo pasi
ruošimo laikas. Pagal Fides agen
tūrą, kuri šias žinias paskelbė, Za
iro vienuolijų prieauglis taipgi pa
kilo. Galimas dalykas, kad, mažė
jant pašaukimams į kunigus Euro
poje ir Amerikoje, ateityje bus 
siunčiami misijonieriai iš Afrikos į 
tuos kraštus.

★ XII PASAULIO KOMUNIKA
CIJOS PRIEMONIŲ DIENA skel
biama gegužės 7, sekmadienį. Pau
lius VI skatina visus melstis, kad 
komuiv Racijos priemonės būtų at
sakingai panaudojamos ir kad jos 
skatintų tikrą pasaulio pažangą, pa
remtą Evangelijos principais. Jis 
ypač skatina visus melstis už žurna
listus, mokytojus, valdžios žmones, 
dvasiškius, tėvus ir visus, kurie tu
ri bent kiek įtakos šioje srityje.

KUN. J. STŠ.

★ Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

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

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

T U V Ė S :

Dr. A. Štromas
Svarbu prisiminti, kad Lie

tuva, nors ir prarado per oku
paciją savo nepriklausomybinę 
egzistenciją, bet niekada nebu
vo praradusi per ją savo suve
renaus valstybingumo. Teisiniu 
požiūriu Lietuvos valstybė nie
kad nebuvo likviduota ir todėl 
turi visas sąlygas bei galimybes 
nepertraukiamai tęsti savo eg
zistenciją tremtyje.

1940 m. Sov. Sąjungos Įvyk
dytos Lietuvos aneksijos nėra 
pripažinusi nė viena Vakarų 
pasaulio valstybė. Australija, 
kurios socialistinės partijos va
dovaujama vyriausybė pabandė 
šią aneksiją pripažinti teisėta, 
atšaukė ši pripažinimą, kai po 
paskutiniųjų rinkimų buvo su
daryta dabartinė, liberalios 
partijos vadovaujama, šios ša
lies vyriausybė. Daugelyje Eu
ropos ir šiaurės Amerikos sos
tinių yra iki šiol akredituoti ir 
vykdo savo oficialias funkcijas 
diplomatiniai nepriklausomos 
Lietuvos atstovai. Dėl visų šių 
priežasčių nepriklausoma Lie
tuva, kaip prieš 1940 m. oku
paciją, taip ir dabar yra pilna
teisis tarptautinės valstybių 
bendruomenės narys. Smurti
nis Sov. Sąjungos 1940 m. bir
želio 14 d. ultimatumo Lietu
vai pobūdis, jo sąlygų priėmi
mo priverstinumas niekam ne
gali kelti ir nekelia abejonių. 
Dėlto sovietų Įvykdytas Lietu
vos aneksijos aktas niekieno ir 
nebuvo pripažintas teisėtu. Tai
gi, tarptautinės teisės požiūriu 
Lietuvos aneksija laikoma ne
teisėta.

Neteisėta ši aneksija ir pa
čios Lietuvos konstitucinės tei
sės požiūriu. Pagal 1938 m. Lie
tuvos konstitucijos 71 ir 74 
straipsnius, ėjęs tada Respub
likos prezidento pareigas Anta
nas Merkys turėjo teisę paves
ti betkam, tame tarpe ir Justui 
Paleckiui, eiti ministerio pir
mininko pareigas, tačiau netu
rėjo jokios teisės atsistatydinti 
iš savo pareigų ir jas perduoti 
kam nors kitam, išskyrus patį 
Respublikos prezidentą Smeto
ną. Aktas, kuriuo Justui Palec
kiui buvo pavesta eiti ne tik 
ministerio pirmininko, bet ir 
Respublikos prezidento parei
gas, buvo todėl aiškiai antikons
titucinis. Dėlto antikonstituci
niais ir neteisėtais pripažintini 
ir visi po to sekusieji Paleckio 
tarpinės, vadinamosios liaudies 
vyriausybės aktai bei veiksmai. 
1940 m. birželio 17 d., t.y. tą 
dieną, kai toji liaudies vyriau
sybė buvo sudaryta, teisiškai 
pagrįsta valstybės organizacija 
Lietuvos teritorijoje nustojo 
egzistavusi, ir valstybinės val
džios įgaliojimai pilnoje apim
tyje grįžo pas užsienin pasi
traukusį Respublikos preziden
tą Smetoną, kurio mandato 
pagrindu veikė, bet jį neteisė
tai sulaužė, atsistatydindamas 
ir perduodamas savo funkcijas 
Paleckiui, Antanas Merkys. 
Taigi, teisėtas, konstitucija pa
grįstas Lietuvos valstybingu
mas dėl minėtų Įvykių atsidū
rė tremtyje, kur ligi šiol ir 
tebeegzistuoja.

Valstybingumo tęstinumas rei
kalingas Lietuvai toli gražu ne 
tik simboline prasme, kaip 
daug kas galvoja. Akivaizdoje 
tų galimų, kiekvieną dieną ga
linčių įvykti Sov. Sąjungos 
santvarkos pasikeitimų, apie 
kuriuos buvo kalbėta anksčiau, 
valstybingumo tęstinumas trem
tyje tampa būtinu ir konkrečia 
praktiškai politine prasme. Ne
abejotinai susidarysiančią mūsų 
Tėvynėje minėtų įvykių eigoje 
politinę tuštumą galės, kad ir 
laikinai, užpildyti tik tremtyje 
išsaugotos Lietuvos valstybin
gumo formos. Kad toks užpil
dymas būtų praktiškai įmano
mas ir prasmingas, valstybinė 
Lietuvos organizacija tremtyje 
turi būti atkurta pilnoje savo 
apimtyje. Be to tokios pilnos 
valstybinės organizacijos egzis
tencija tremtyje neabejotinai 
būtų labai svarus argumentas, 
kad pasikeitimai Sov. Sąjungos 
santvarkoje būtų išplėsti ir iki 
grąžinimo suverenaus valsty
bingumo Lietuvai.

Negalima nepripažinti, kad 
Lietuvos valstybingumo tęsti
numas tremtyje šių jo uždavi
nių bei perspektyvų šviesoje 
yra aiškiai nepatenkinamoje 
būklėje. Blogiausia yra tai, kad 
šiandieną mes neturime tokio 
valstybinio organo, kurį galima 
būtų pripažinti įkūnijančiu vals
tybinį Lietuvos suverenumą. 
Diplomatinė Tarnyba nėra toks 
organas ir aiškiai juo negali 

būti. Diplomatinė Tarnyba turi 
tik tiek prasmės (ir tai liečia 
kiekvieną valstybę aplamai), 
kiek ji išreiškia šalies vyriau
sybės politiką. Be vyriausybės, 
be valstybės suverenumą įkū
nijančios politinės šalies vado
vybės Diplomatinė Tarnyba pa
kimba ore, tampa senojo, jau 
nebeegzistuojančio valstybingu
mo mažai prasminga ir ilgai
niui pasmerkta miriop liekani
ne tąsa, kitaip sakant, burna 
be galvos. Tai ne tik anatomiš
kai, bet ir politiškai bei teisiš
kai yra grynas nonsensas.

Aiškiai negali pretenduoti į 
Lietuvos suverenitetą įkūnijan
tį organą ir VLIKas bei jo tary
ba ar valdyba. Negali todėl, 
kad jis, kaip organizacija, netu
ri jokio valstybinio statuso ap
lamai — pagrindų jo egzisten
cijai negalima išvesti iš Lietu
vos konstitucinės santvarkos, 
kuri egzistavo prieš okupaciją 
ir apie kurios tęstinumą vien 
tik ir galima šiandien realiai 
bei pagrįstai kalbėti.

Lietuvos suverenumą tremty
je įkūnyti gali tiktai teisėtas, 
pagal 1938 m. Lietuvos konsti
tucijos nuostatus, valstybės gal
va — Respublikos prezideųįas 
ir jo sudarytoji vyriausybė. Tik 
tokiais pagrindais įkūnytas Lie
tuvos suverenumas gali (ir, ma
no nuomone, turi) susilaukti 
tarptautinio, o per tai ir visos 
lietuvių visuomenės krašte ir 
išeivijoje pripažinimo.

Kelias į tokį pilnavertį mūsų 
valstybingumo pilnaties trem
tyje atstatymą yra tik vienas, 
ir raktas į tą kelią yra vieno 
vienintelio žmogaus, būtent, 
Stasio Lozoraičio rankose. Aš 
nesileisiu čia į smulkesnį teisi
nį šios problemos nagrinėjimą, 
nesigilinsiu į Kybartų Aktų tei
sėtumo klausimą, neužsiimsiu 
1938 m. Lietuvos konstitucijos 
nuostatų interpretavimu. Pasa
kysiu tik tiek, kad mano atlikta 
visų šių problemų teisinė ana
lizė visiškai įtikino mane, kad 
Stasys Lozoraitis yra šiandieną 
teisėtas Lietuvos valstybės gal
va ir tik jo vieno konstitucinė
je galioje yra teisėtas Lietuvos 
vyriausybės sudarymas, valsty
bės galvos teisėto įpėdinių mi
nisterio pirmitiinko asmenyje 
paskyrimas. Taigi, tik per Sta
sio Lozoraičio veiksmus gali 
būti atkurta tremtyje Lietuvos 
valstybingumo pilnatis ir užtik
rintas jos tęstinumas. Jei p. 
Lozoraitis šių veiksmų laiku 
nesiims, aš bijau, kad mes pra
rasime teisiškai nepriekaištin
gą pagrindą mūsų valstybingu
mo pilnačiai tremtyje atstatyti 
ir ją toliau tęsti.

Taigi, kol dar nevėlu, reikia 
daryti visa, kas įmanoma, kad 
p. Lozoraitis neabejodamas 
pradėtų veikti ne tik kaip mū
sų Diplomatinės Tarnybos še
fas, bet ir kaip mūsų valstybės 
galva. Su šituo pasiūlymu aš 
kreipiausi į 1977 m. VLIKo sei
mą ir radau jame pritarimą. 
Savo 1977 m. gruodžio 4 d. pri
imtos rezoliucijos 6-me punkte 
VLIKo seimas pareiškė: “Sei
mas pataria VLIKo Tarybai ir 
Valdybai susisiekti su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba, stengian
tis išsiaiškinti, susitarti ir im
tis atitinkamų veiksmų Lietu
vos valstybiniam tęstinumui 
sutvirtinti ir siekti jo pilnaties 
atkūrimo.” Tačiau negalvoju, 
kad šio vieno, kad ir labai sva
raus, akto pakaktų minėtam 
tikslui pasiekti. Kiekvienas di
delis ir svarbus tikslas gali būti 
pasiektas tik tuo atveju, jeigu 
už jį pasisako plačioji visuome
nė, jeigu ji pati primygtinai 
pradeda veikti to tikslo siekimo 
linkme. Todėl aš kviečiu visus 
lietuvius išeivius apsvarstyti šį 
pasiūlymą, jį palaikyti ir imtis 
veiksmų jam praktiškai įgyven
dinti. Laiškai ir straipsniai lie
tuviškoje . spaudoje, atsišauki
mai, adresuoti VLIKui, kitiems 
veiksniams, Diplomatinei Tar
nybai, o taip pat ir pačiam p. 
Lozoraičiui, šios idėjos populia- 
rizacija tautiečių tarpe, — žo
džiu, reikalinga plati kampani
ja už Lietuvos valstybingumo 
pilnaties atstatymą ir jos tęsti
numo užtikrinimą tremtyje. Vi
so to dabar reikia, kad ši idėja 
virstų tikrove.

Į Lietuvos pilnutinę valsty
bingumo organizaciją tremtyje 
turėtų būti įjungtos jau ir da
bar čia egzistuojančios bei vei
kiančios kitos lietuviškos politi
nės organizacijos. Lietuvos 
valstybės galva turi pilną kons
titucija pagrįstą teisę inkorpo
ruoti visas tokias organizacijas 
į valstybinę sistemą. VLIKe at
stovaujamos politinės partijos, 

o taip pat VLIKe nedalyvau
jančios įvairios lietuviškos są
jungos bei organizacijos galėtų 
būti tuo pagrindu valstybės gal- 
pakviestos sudaryti iš savo at
stovų valstybės tarybą — savo
tišką Lietuvos seimo modelį. 
Valstybės galva galėtų ir pasi
dalinti su tokia valstybės tary
ba kaikuriomis savo prerogaty
vomis, kaip, pavyzdžiui, minis
terio pirmininko skyrimas ir 
vyriausybės sudėties tvirtini
mas. Tai taip pat yra jo pilnos 
konstitucinės kompetencijos ri
bose.

Tai, mano manymu, yra vie
nas iš tolimesnių kelių atkurti 
Lietuvos valstybingumo pilna
čiai tremtyje, kuris taip pat pa
sitarnautų ir kaip priemonė su
burti į vieningą darbą visas už 
Lietuvos nepriklausomybę pasi
sakančias politines lietuvių or
ganizacijas.

Lietuvos valstybingumo pil
naties atstatymas tremtyje tu
ri būti įvykdytas teisiškai ne
priekaištingomis formomis, t. 
y. taip, kad neliktų jokių teisi
nių priekaištų naujai sudaryta- 
jai Lietuvos vyriausybei tarp
tautinėje plotmėje. Teisiniai 
Lietuvos vyriausybės tremtyje 
sudarymo pagrindai turėtų bū
ti tokie, kad visos tos Vakarų 
pasaulio valstybės, kurios ne
pripažįsta Lietuvos inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą ir kurios 
leidžia veikti akredituotiems 
prie savo vyriausybių Lietuvos 
atstovams, negalėtų taip pat 
nepripažinti ir to, kad sudary
toji vyriausybė yra tos vis dar 
jų pripažįstamos nepriklau
somos Lietuvos teisėta vyriau
sybė.

Manau, kad dabartinėje po
litinėje pasaulio situacijoje, kai 
Helsinkio ir Belgrado konfe
rencijose Baltijos valstybių 
aneksija buvo JAV ir kitų vals
tybių atstovų pakartotinai ir 
pabrėžtinai pavadinta neteisė
ta, oficialus tokios vyriausybės 
tremtyje tarptautinis pripaži
nimas pagrindinai priklausytų 
nuo to, kiek teisiškai svarūs 
būtu jos sudarymo argumentai. 
Atsisakydama pripažinti teisiš
kai nepriekaištingą Lietuvos 
vyriausybę tremtyje, atitinka
ma vyriausybė turėtų peržiūrė
ti visą savo oficialų nusistaty
mą Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinimo klausimu ir tuo 
bent iš dalies nusileisti ilgame
čiams Sov. Sąjungos reikalavi
mams pripažinti jos valdžią šia
me regijone teisėta. O padary
ti tokios nuolaidos Sov. Sąjun
gai šiandieną negalėtų nė viena 
Vakarų vyriausybė tiek dėl sa
vo šalies visuomeninės opinijos 
reakcijos, tiek ir dėl bendro 
dabartiniu metu susidariusio 
tarptautinėje arenoje morališ
kai politinio klimato.

Jei visdėlto atitinkamos Va
karų vyriausybės nenorėtų pri
pažinti naujai sudarytosios Lie
tuvos vyriausybės tremtyje ne 
iš principo (to, kartoju jos 
sau leisti šiandieną negalėtų), o 
dėl teisinių kabliukų, tai tokių 
kabliukų pagrįstumui autorite
tingai išspręsti demokratinėse 
valstybėse egzistuoja teismo or
ganai, kurie, kaip yra žinoma, 
nevisada ir nebūtinai palaiko 
savo to meto vyriausybės lini
ją ir paprastai duoda pilnai sa
varankišką bei vyriausybei pri
valomą teisinių normų interpre
taciją. Šiuo atveju pagrindinė 
teisinė norma yra Lietuvos vals
tybės egzistencijos pripažini
mas, kurį sunku būtų suderinti 
su teisėtos tos valstybės vyriau
sybės nepripažinimu.

Tarptautinis naujai sudaryto
sios tremtyje Lietuvos vyriau
sybės pripažinimas yra be galo 
svarbus dėl dviejų pagrindinių 
priežasčių. Visų pirma tarptau
tinėje plotmėje pripažinta Lie
tuvos vyriausybė tremtyje ne
galės būti nepripažinta tokia vi
sų už nepriklausomybės atsta
tymą nusistačiusių lietuvių 
krašte ir svetur. Ta pati “San
tara-Šviesa” su visa savo kriti
ka laisvintojų adresu negalėtų 
tokiai vyriausybei nenusilenk
ti, nors turbūt ir tęstų pačią 
aštriausią jos veiksmų kritiką.

Taigi, per tokią tarptautiškai 
pripažintą vyriausybę būtų at
statyta nepriklausomybės plot
mėje politinė Lietuvos, kaip 
valstybės, vienybė visame jos 
įvairių visuomeninių - politinių 
krypčių daugialypiškume ir 
netgi prieštaringume. Palie
kant visas politines di
ferenciacijas, nuomonių skirtu
mus ir pan., galima būtų tuo at
veju likviduoti iš viso to einan
tį politinį lietuviškosios visuo
menės išeivijoje susiskaldymą,

i

Nuoširdžiausiai dėkoju mane Šv. Juozapo ligo
ninėje bei namuose besigydantį aplankiusiems, 
atnešusiems gėlių, dovanų ir atsiuntusiems kortelių. 
Nuoširdžiausias ačiū žmonai, visiems giminėms, 
kolegoms ramovėnams, broliams šauliams, kaimy
nams, draugams, bičiuliams ir visiems kitiems —
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Jūsų Alfonsas Patamsis
Hamilton, Ont.

A+A
SOFIJAI VAITKUVIENEI

Bostone mirus, jos vyrui JONUI, 
sūnums ALGIRDUI ir GEDIMINUI su šeimomis, 
LIUDGARDUI ir dukroms GRAŽINAI, GALINAI 
MORKŪNIENEI su šeima Toronte, liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžių užuojaūtų—

Stasys ir Vanda Vaitkai
B. K. Poškai

Mielam bičiuliui

VACIUI PAŠILIŲ!
tragiškai žuvus, liūdesio valandoje užjaučiame jo 
žmonų ALBINĄ, sūnų ALGĮ, dukrų VILIJĄ su jos 

šeima ir drauge liūdime —

J. K. Bartkai A. D. Dronsatavičiai V. D. Kekiai

E. Keršienė P. Armonas A. Paulius

A+A
ANELEI PAVILONIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų ADOLFĄ liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

A. S. Kavaliauskai E. M. Zabulioniai
J. K. Rugiai I. B. Jonynai

M. B. Žėkai

MYLIMAI MAMYTEI

PACEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, liūdinčių jos dukrų MARYTĘ 

RAŠKAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —

A. O. Kanapka G. A. G. Stankai

A+A 
agronomui 

JUOZUI LŪŽAI
mirus Britanijos Londone, toli nuo tėvynės, 
nuoširdžių užuojautų šeimai reiškia —

At-kų klubo Algimantas 
filisteriai

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) <

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 '
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai ,

ESTŲ PAMINKLU BENDROVĖ

būtų žymiai sustiprinti, taptų 
atsakingesni ir įgautų daug 
realesnes perspektyvas.

o per tai sustiprinti ir susiste
minti išeivijos ryšius su kraštu.

Antra priežastis yra ta, kad 
tarptautiškai pripažinta vyriau
sybė tremtyje galėtų įvykusių 
Sov. Sąjungos santvarkos pasi
keitimų atveju gauti pilną tarp
tautinę paramą savo nusistaty
mui perimti valdžią Lietuvoje 
į savo rankas. Politinės alterna
tyvos kontūrai dabarčiai tuo

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

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



Nuo temos nuklydusi konferencija
Daugiakultūrė konferencija Kanados vienybės klausimu '

Dalyvavo daug žymių veikėjų, bet trečiosios grupės 
vaidmens vienybės procese neišryškino
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Tautiniai šokiai Amerikoje
Lietuvių tautinių šokių vadovų suvažiavimas

Įvairių tautinių grupių veikė
jų komitetas, vadovaujamas 
ukrainiečio A. Chumako ir in- 
diečio R. Ray, suplanavo To
ronte etninių grupių konferen
ciją, kurios uždavinys — rasti 
vietą trečiojo Kanados sando 
(komponento) anglų-prancūzų 
konflikte ir būsimoje Kanado
je. Konferencija Įvyko “Four 
Seasons Sheraton” viešbutyje, 
Toronte, š. m. balandžio 21- 
22 d. d .

Kadangi klausimas labai ak
tualus, konferencija rado didelį 
susidomėjimą tautinėse grupė
se. Į pirmąjį susibūrimą-banke- 
tą atvyko apie 450 asmenų. Vi
sų dėmesio centre buvo Kana
dos daugiakultūrių reikalų min. 
N. Cafik. Jis pasakė pagrindinę 
kalbą, kurioje pabrėžė, kad vi
sų mūsų vienybės raktas yra 
vienas kito supratimas — “uni
ty through understanding”. 
Trečiasis sandas Kanadoje, su
darąs beveik trečdalį krašto gy
ventojų, dar nesąs radęs savo 
vietos valstybiniame gyvenime. 
Dabartinė vyriausybė siekianti, 
kad etnokultūrinės grupės, ne- 
prarasdamos savitumo, pilnai 
įsijungtų į bendrąjį šalies gy
venimą visose srityse. Dėlto 
būtinas tarpgrupinis bendravi
mas ir dalinimasis turimomis 
vertybėmis. Valstybinės insti
tucijos privalančios atspindėti 
daugiakultūrį šalies pobūdį. To 
siekiama per komunikacines 
priemones — CBC, spaudą ir 
kt., per mokyklas, korporaci
jas, valstybines įstaigas ir t.t. 
Žmogaus muzėjus esą rengia 
parodą — “vienybės traukinį”, 
kuriame bus pavaizduota šalies 
įvairybė, vedanti į vienybę per 
tarpusavį supratimą.

Į ministerio iškeltas mintis, 
jas komentuodamas, atsiliepė 
Toronto universiteto rektorius 
dr. J. Evans, liberalų partijos 
Rosedale apylinkės kandidatas 
į Kanados parlamentą. Jis įspū
dingai išryškino reikalą iškilti 
trečiajam krašto sandui ir pri
sidėti prie valstybės pusiausvy
ros.

Lagaminas — kliūtis ir 
vertybė

Balandžio 22, šeštadienio, 
programa buvo pradėta Onta
rio liberalų partijos vado S. 
Smith kalba. Visų pirma pasi
sakė kilęs iš šeimos, kurios 
šaknys esančios buvusioje Lie
tuvos teritorijoje, vėliau Len
kijos ir Gudijos. Dėlto daugia
kultūrė Kanados politika jam 
esanti artima. Etninių šaknų 
problema dabar esanti visiem 
aktuali. Tos šaknys lygintinos 
su ateivio lagaminu, kuris ke
lionėje kliūva, bet žmogui la
bai reikalingas. Ateivio kultū
ra daugeliui kliūva, tačiau ji 
yra vertybė. Kanada, kaip atei
vių kraštas, tas vertybes ger
bia. JAV-bės turinčios panašią 
problemą, tačiau jos nėra tota- 
liškai tirpinantis katilas, o Ka
nada nesanti pastovi mozaika, 
nes ir joje yra asimiliacijos 
vyksmo. Kanadiškoje sistemoje 
yra pakankamai vietos varžy
boms įvairiose srityse, nors yra 
ir prietaringumo, ir rasizmo.

Daugiakultūrė visuomenė 
ir vienybė

Pirmininkaujant kiniečų prof.
S. Kongui, įvyko simpoziumas 
vienybės tema. Atrodė, kad ši 
konferecnijos dalis bus svar
biausia, juoba, kad pirmuoju 
kalbėjo Ontario prancūzų orga
nizacijos pirm. O. Deslauriers. 
Jis išdėstė prancūzų mintis, 
būtent: jų kalba yra oficiali 
krašto kalba; prancūzai, kaip 
ir anglai, yra pagrindinis vals
tybės sandas; nuo kalbos neat
skiriama yra ir prancūzų kul
tūra. Dėl viso to prancūzų pa
dėtis esanti skirtinga nuo kitų 
etniniu grupių. Skirtingi esą ir 
ju reikalavimai, būtent, pran
cūzai reikalauja savų mokyklų, 
ligoninių ir kitų institucijų vi
sose Kanados srityse, kur yra 
prancūzų telkiniai.

Atrodė, kad tai bus pagrin
das tolimesnėm diskusijom. De
ja, kiti simpoziumo kalbėtojai 
— N. Leluk, Di Santo, T. Rup
recht, A. Chumak, S. Haidasz 
nuėjo savais keliais. Jie nepa
sakė nieko reikšmingesnio, nu
klydo į kitas sritis ir pagrindi
nės simpoziumo temos neišryš
kino. Reikšmingesnių minčių 
pažėrė tik vokiečių kilmės prof.
T. Ruprecht. Pasak jo, mozai
kos palyginimas esąs mitas, nes 
mozaikos dalys nuolat keičiasi. 
Reikia dinaminio palyginimo. 
Toks galįs būti fontanas, trykš
tantis įvairiomis srovėmis. Ja

me atsispindi visos Kanados 
tikrovė. Baigdamas paminėjo, 
esą trečiojo sando vaidmuo 
tarp dviejų besiginčijančių 
(anglų ir prancūzų) būti vieni
jančia jėga. Kaip tai įmanoma 
padaryti, klausimas liko neat
sakytas. Trečiojo sando pozi
cija prancūzų atžvilgiu taip pat 
liko nepaliesta. Simpoziumas 
buvo, matyt, gerai suplanuotas, 
bet netinkamai įvykdytas.

Pietų metu kalbėjo Ontario 
kultūros ir pramogų min. R. 
Welch. Jis labai sklandžiai dės
tė tradicines mintis apie vieny
bę įvairybėje, lygindamas ją su 
katedra, pastatyta iš įvairių 
medžiagų.

Jaunimo pažiūros
Popietiniame simpoziume tu

rėjo būti išryškintos jaunimo 
pažiūros į Kanados vienybę. 
Deja, ir čia įvyko ta pati isto
rija — beveik visi kalbėtojai 
nuėjo savais keliais, užmiršę 
pagrindinę temą. Savo refera
tus paskaitė indietis J. Boyce, 
kinietis G. Yee. graikas B. Ge- 
rol, italė M. Augimeri. Iš jų iš
siskyrė adv. Joana Kuraitė. Ji 
užvertė savo parašytą referatą 
ir kalbėjo laisvai, kritikuoda
ma konferencijos eigą ir ban
dydama pakreipti simpoziumą 
pagrindinės temos linkme. Ji 
susilaukė daugiausia plojimų iš 
gausios publikos. Po simpoziu
mo gavęs žodį Paulius Kuras iš 
salės paklausė, ar šios konfe
rencijos tema yra Kanados vie
nybė, ar etninių grupių vieta 
Kanados visuomenėje? Simpo
ziumo vadovas prof. J. Maval- 
wala nieko neatsakė, o ir sim
poziumo nariai buvo užklupti. 
Tik M. Augimeri pareiškė, kad 
jos nuomone kalbėjimas apie 
daugiakultūriškumą yra tuo pa
čiu kalba apie vienybę, žodžiu 
sakant, ir jaunimo pažiūros į 
Kanados vienybę liko neišryš
kintos.

Nutarimų sesija
Pagal darbotvarkę konferen

cija turėjo būti baigta nutari
mais. Šiai sesijai pirmininkavo 
ukrainietis prof. W. Tarnopols- 
ky. Kaip ir kitose sesijose, kal
bėjo keli simpoziumo nariai, 
nepalikdami laiko kitiem kon
ferencijos dalyviam, būtent, 
prof. G. Bancroft, dr. L. Poly- 
menakos, J. Pomerant, dr. J. 
Dukszta, Y. Shymko. Paskuti
niuoju kalbėjo federacinės vy
riausybės min. J. Roberts, vals
tybės sekretorius.

Iš anksto paruošti nutarimai 
buvo priimti plojimais. Juose 
išreiškiamas pageidavimas re
formuotos konstitucijos, kuri už
tikrintų Kanados vienybę, lai
kant Kvebeką integraline dali
mi, ir išreikštų daugiakultūrę 
šalies tikrovę.

Lietuviai konferencijoje
Pažymėtina, kad šioje kon

ferencijoje gausiai dalyvavo ir 
lietuviai: PLJ Sąjungos nariai, 
studentų valdybos atstovai, KL 
B Toronto apyl. valdybos na
riai, KLB pirmininkas, pora LB 
veikėjų, spaudos atstovai — iš 
viso apie 15, daugiausia jauno
sios kartos žmonės. Ypač ak
tyviai dalyvavo Gabija Juoza
pavičiūtė, PLJS valdybos pir
mininkė. Ji dalyvavo ne tik 
konferencijoje, bet ir rengėjų 
komitete kaip lietuvių atstovė. 
Jai teko tvarkyti spaudos bei 
informacijos reikalus, rūpintis 
filmo paruošimu. Programoje 
pažymėta, kad Gabija yra būsi
mo konferencijos filmo redak
torė.

Aplamai, konferencija buvo 
stipri gerai parinktais kalbėto
jais, žymiais žmonėmis, aktua
lia tema, bet nepajėgė apval
dyti kalbėtojų ir išlaikyti jų pa
grindinės temos ribose. Dėlto 
vienybės klausimas iš esmės li
ko nepajudintas. Konferencija 
mažai kuo skyrėsi nuo daugelio 
kitų panašių konferencijų, gvil
denusių daugiakultūrius klau
simus. G. M.

Išleista studija “Multicul
turalism and Ethnic Attitudes 
in Canada”. Ją paruošė J. W. 
Berry, R. Kalin ir D. M. Taylor. 
Iš jų surinktų duomenų visoje 
Kanadoje matyti, kad 64.4% 
pasisako už tai, kad etninės 
grupės išlaikytų savąją kultū
rą, 18.7% yra priešingos nuo
monės, 16.9% neutralūs. Apie 
daugiakultūrę federacinės vy
riausybės politiką žino tik penk
tadalis krašto gyventojų. Mini
moji studija yra išleista daugia
kultūrių reikalų direktoriato ir 
netrukus bus gaunama knygy
nuose.

Lietuvių Tautinių šokių Instituto narių bei vadovų suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: G. Breichma- 
nienė, Instituto pirm. J. Matulaitienė, JAV LB švietimo tarybos pirm. Br. Juodelis, gen. konsule J. Daužvardienė, 
PLB vicepirm. švietimo reikalams J. Kavaliūnas, G. Gobienė, KLB kultūros komisijos pirm. M. Chainauskas, E. 
Bradūnaitė Nuotr. p- Maletos

Kunigų seminarija okupuotoje Lietuvoje
"LKB Kronika" 31 numeryje kelia aikštėn skaudulius kunigų seminarijoje, 

kurion smelkiasi sovietinės pinklės

Mus pasiekiančios žinios iš 
Kauno kunigų seminarijos nėra 
linksmos. KGB ir toliau visu 
uolumu verbuoja Seminarijos 
auklėtinius savo agentais. Sto
jantiems į Seminariją čekistai 
nesidrovėjo tiesiai pasakyti: 
“Jei nedirbsi mums, į Semina
riją nepateksi”. Kunigų semina
rijos auklėtiniai yra verčiami 
raštiškai pasižadėti, kad nuo
lat teiks Saugumui rūpimą in
formaciją.

KGB ir Religijų reikalų tary
bos (RRT) dėka į Seminariją 
pateko nemaža grupė kunigys
tės šventimams gauti visiškai 
netinkamų kandidatų, kurie te
rorizuoja gerus klierikus. Se
minarijos vadovybė bijo tokius 
klierikus iš Seminarijos paša
linti, kad nenukentėtų. Skau
džiausia, kad praeityje kaiku- 
rie panašūs klierikai yra gavę 
net kunigystės šventimus, nors 
šventimus suteikę vyskupai ži
nojo, kad kaikuriems iš jų net 
bažnytinė teisė draudžia teikti 
šventimus.

Reikia padėkoti Seminarijos 
vadovybei, kad prieš 1977 m. 
Kalėdas iš Seminarijos pašali
no IV kurso klieriką R. Jakutį, 
kuris atostogų metu girtuoklia
vo, nedorai elgėsi ir klierikų 
buvo laikomas KGB agentu. 
Niekaip negalima suprasti Vil
niaus arkivyskupijos valdytojo 
Č. Krivaičio ir kitų, kurie Se
minarijoje įvykusiame posėdy
je šį klieriką gynė. Kaikurių 
dėstytojų ir ordinarų pasyvi 
laikysena posėdžio metu liudija 
iki kokio laipsnio jie pataikau
ja KGB reikalavimams.

Vienas Seminarijos dėstyto
jas yra išsitaręs, kad “mes ne
turime prabangos švaistyti klie
rikus pro vartus”. Iš tikrųjų 
dabar yra brangus kiekvienas 
į darbą išeinąs kunigas, tačiau 
visiškai aišku, kad morališkai 
iškrypę ar KGB naudai dirbą 
klierikai pasitarnaus ne Bažny
čios labui.

Kaikurie klierikai aiškiai dir
ba KGB pavedimu. Uolūs klie
rikai savo stalčiuose randa raš
telių, raginančių nebūti uoliais, 
nes ateitis esanti ne uoliųjų 
rankose. Iš klierikų stalčių 
dingsta jų parašyti pratybiniai 
pamokslai. Yra klierikų, beveik 
viešai demonstruojančių savo 
ryšį su KGB. štai Vytautas Ru
dys turi drąsos kitam klierikui 
išrėžti į akis: “Saugumas yra 
visagalis, ir aš padarysiu, kad 
tu Seminarijoje nesimokytum”. 
Šis “klierikas” siūlė kaiku
riems Seminarijos auklėti
niams bendradarbiauti, pasi
keičiant informacija apie Se
minariją ir laikant tai paslap
tyje. Po 1977 m. pavasarinių 
rekolekcijų V. Rudys pareiškė, 
kad jis niekada nesurimtės ir 
spjaunąs į dvasinį gyvenimą. 
Panašių į Rudį yra ir kituose 
kursuose. III kurso klierikas 
Kazlauskas parašė RRT įgalio
tiniui K. Tumėnui melagingą 
skundą, esą kun. J. Kauneckas 
Seminarijoje pasakęs antitary
binę kalbą. Seminarijos vado
vybė ir ordinarai žino, kad pa
našių klierikų grupė yra I-me 
kurse, o taip pat ir V-me kurse 
yra tiek moraliniu, tiek pasau
lėžiūriniu atžvilgiu nesubren
dusių klierikų priimti kunigys
tės šventimus.

Kadangi šiuo metu nėra prie
monių apsaugoti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčią nuo pavojaus 
gauti iš Seminarijos morališkai 
iškrypusius arba KGB naudai 
dirbančius kunigus, tai nuo šiol 
“LKB Kronika” skelbs pavar
des tų klierikų, kurie viešai 
griaus Seminarijos tvarką arba 
vykdys KGB užduotis. Taip pat 
bus skelbiami visi tie, kurie 

gins šios rūšies klierikus. Iki- 
šiolinės pastangos sukliudyti 
morališkai žlugusioms KGB 
agentams gauti kunigystės 
šventimus nedavė vaisių, — 
baimė prieš KGB daugelį para- 
lyžavo, ir tai paskatino Saugu
mą dar labiau veržtis į Semina
riją. Tik KGB šiuo metu gali 
norėti, kad klierikai ir kunigai 
nematytų, kaip griaunama Se
minarija.

“LKB Kronika” ragina visus 
klierikus būti drausmingais, 
siekti rimto vidinio gyvenimo, 
tačiau nepasiduoti baimei, kad 
“dėl politikos” būsią pašalinti iš 
Seminarijos, ir ragina aktyviai 
prisidėti, kad Kunigų semina
rija netaptų KGB filijalu.

* * *
1977 m. rugsėjo mėn. Lietu

vos vyskupams buvo išsiuntinė
tas “grupės klierikų” raštas, 
kuriame smerkiami kaikurie 
kunigai, kurie nori klierikus 
įtraukti “į politiką”, ardo Se
minarijos vienybę ir pan. Visiš
kai panašios mintys keliamos 
KGB suredaguotame leidinėly
je “Bažnyčia ir LKB Kronika”, 
kuris jau spėjo pasiekti Vaka
rus ir kurį teisingai įvertino iš
eivių dienraštis “Draugas” — 
tai “vilkas avies kailyje”.

Žemiau pateikiame KGB la
pelį, 1977 m. rudenį “grupės 
klierikų” vardu išplatintą Se
minarijoje, kurijose ir kunigų 
tarpe.

“Pastaruoju metu kaikurie 
kunigai nelauktai ėmė ir susi
rūpino Kauno kunigų seminari
jos egzistencija. Iš pirmo žvilgs
nio toks susirūpinimas rodytų
si sveikintinas ir reikalingas, 
jei jis neturėtų antrosios savo 
pusės — bandymų trukdyti 
sveiką Seminarijos atmosferą, 
atitraukti klierikus nuo teolo
gijos studijų ir savišvietos, ku
ri labai reikalinga šių dienų 
kunigui inteligentui. Mes, Se
minarijos auklėtiniai, galėtume 
tik padėkoti už rūpestį, jei jis 
liestų tik esamus, o ne išgalvo
tus dalykus. Dabar gi minėti 
globėjai, dengdamiesi gerumo 
ir pagalbos kauke, stengiasi 
įtraukti mus į mums svetimus 
politinius aktus, nori1, kad mes 
imtume tarnauti jų asmeni
niams interesams. Be to, pasi
rodo, kad ir susirūpinimas mu
mis nėra jau toks nelauktas. 
Mat, ši grupelė kunigų, neradu
si pasekėjų savo kolegų tarpe, 
sumanė atkreipti dėmesį į Se
minarijos auklėtinius, atseit, 
gal jų tarpe ras sau pritarimo. 
Štai pavasarį teko skaityti lape
lį “SOS”, kuriame nušviečiama 
esama Seminarijos būklė. La
pelio autoriai taip jau ta būkle 
susirūpinę, kad dėl tokio dide
lio rūpesčio net savo pavardes 
pamiršo paskelbti, o tik pasira
šė “Lietuvos kunigai”. Ne vie
nas išklausinėjome dešimtis 
Lietuvos kunigų, ar jie žino 
apie tokį lapelį ir ar jie rašę. 
Kažkodėl niekas nežino, o iš
girdę lapelio turinį, visi jie iš
reikšdavo priešingą nuomonę 
— paskatinimus esamai Semi
narijos dvasiai ir klierikų no
rui siekti daugiau žinių, tobu
lumo, nenoro būti vienapusiš
kais.

Kam jau kam, bet seminaris
tams turbūt geriausiai žinoma, 
kas dedasi mūsų Seminarijoje. 
Todėl mes piktinamės iškrai
pytais “SOS” lapelio autorių 
teiginiais ir įvairiausiais svai
čiojimais, kuriuos jie išsigalvo
ja ir skelbia, norėdami pateikti 
neteisingą Seminarijos būklę ir 
apjuodinti ją viso pasaulio žmo
nių akyse.

Ko gi nori “SOS” lapelio au
toriai? Jiems nepatinka, kad 
seminaristai sportuoja, kad rū
pinasi sveikata, buitinėmis są

lygomis. Mums gi labai keista, 
kodėl gi mes turėtume atsisa
kyti sporto, kai paskaitų krūvis 
bei mokslinis darbas išvargina 
ir norisi pajudėti, juo labiau, 
kad fizinės kultūros užsiėmimų 
nėra. Kaip nesirūpinsi sveikata 
ir buitinėmis sąlygomis, jei 
trokšti baigęs būti pajėgiu ku
nigu, nešti sunkią pareigos naš
tą. Ir mes tik dėkingi tiems, 
kurie prisideda prie buitinių 
sąlygų gerinimo. Tarp kitko, 
čia “SOS” autoriai patys sau 
prieštarauja, tame pačiame la
pelyje rašydami: mes invalidai, 
ir mums reikalingi vaistai bei- 
poilsis. Prieštaravimų pilnas 
visas jų “SOS”.

Keista, nejaugi dar yra tokių 
kunigų, kurie nepajėgia su
prasti, kad šių dienų žmogui 
yra reikalinga spauda, ir ban
dymas piktintis, jog klierikai 
domisi laikraščiais ir pan., yra 
žemos erudicijos padarinys. 
Priekaištas, kad mes skaitome 
tiktai komunistinę “Tiesą” ir 
“Sportą”, visiškai nepagrįstas, 
kadangi mes gauname visą len
kų religinę spaudą, Maskvos 
patriarchijos žurnalą ir daug 
įvairiausių leidinių iš eilės ša
lių, pagaliau patys leidžiame 
sienląikraštį “Aukos kelyje”. 
Gi paskaitų ciklų mums niekas 
neprimetė, o mes patys jų pa
geidavome ir ateityje prašysi
me, kad jų skaičius būtų didi
namas. Gero lektoriaus žodis 
visada papildo mūsų žinias. 
“SOS” autoriai iš tiesų labai 
išsiblaškę — užsimena, kad 
mums skaitomos politinforma- 
cinės paskaitos, kai tuo tarpu 
pamiršta paskaitas dailės, ar
cheologijos, etikos ir kitomis 
temomis. O kai kur jie atsklei
džia net mums nežinomų daly
kų. Štai jie rašo: “šiais mokslo 
metais klierikams buvo už
drausta švarko atlape nešioti 
net kryželį, kad juo nepapiktin
tų atsitiktinai sutikto tarybinio 
jaunimo”. Kažkaip keista, bet 
mes tokio draudimo nepame
name. Tiesa, buvo vienoje Se
minarijos prefekto vedamoje 
konferencijoje užsiminta, jog 
mandagumas neleidžia klieri
kui nusileisti iki gatvės vaikė
zų, kurie savo “tikėjimą” de
monstruoja apsikarstę visokiais 
kryželiais, ar mažamečių vaikų, 
kurie džiaugiasi blizgučiais.

Žemus “SOS” autorių tikslus 
rodo šantažas. Tik smukę žmo
nės kovoje gali griebtis šio 
ginklo. Pasakė kuris klierikas, 
jog būdamas kunigu galės gerti 
ar nepasakė, — kunigas jį šan
tažuojantis, kelia šleikštulį. Be 
šantažo, minėtu atveju, yra ei
bė kovos priemonių. O jeigu 
klierikas to nepasakė, o tik mū
sų “globėjai” tai sukūrė, ko
mentarų apie tokius, manome, 
nebereikia. Ir dar daug netei
singų užsipuolimų, jog klieri
kai yra “VSK (KGB — Red. 
pastaba) agentai, negabūs, in
validai ir abejotino moralinio 
kilnumo žmonės”. Visa tai skel
biama dėl nesantaikos ir ne
sveikos atmosferos ugdymo Se
minarijos auklėtinių tarpe. Tai 
rodo “globėjų” žemą moralę, 
užkietėjimą mele ir orumo pra
radimą. Tokios paskalos — aiš
kus Seminarijos auklėtinių įžei
dimas, kurie trokšta tapti kuni
gais.

Todėl mes drįstame kreiptis 
Į Ekscelencijas vyskupus, vys
kupijų valdytojus, prašydami, 
kad būtų išaiškinta minima ke
leto kunigų grupelė — “SOS” 
autoriai ir paskalų skleidėjai, 
ir jiems būtų pritaikytos reikia
mos įspėjamosios bei baudžia
mosios priemonės už Seminari
jos klieriku terorizavimą ir me
lagingų dalykų skleidimą. Mes 
ir toliau pasiruošę, Jūsų veda-

JURGIS JANUŠAITIS
Š. m. balandžio 8 d. Čikago

je, Tautiniuose Lietuvių Na
muose, įvyko Kanados ir JAV 
lietuvių tautinių šokių mokyto
jų, grupių vadovų ir LTŠ Insti
tuto narių suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjo LTŠ 
Instituto pirm. Jadvyga Matu
laitienė iš Niujorko, pasveikin
dama suvažiavimo dalyvius ir 
palinkėdama darnioj nuotaikoj 
spręsti Institutui rūpimus klau
simus. Pirmininkauti ji pakvie
tė Oną Razutienę iš Los Ange
les, sekretoriauti — Anicetą 
Mažeikienę iš Čikagos.

Sugiedojus Lietuvos himną ir 
tylos susikaupimo minute pa
gerbus jau amžinybėn išėjusius 
tautinių šokių mokytojus, pras
mingą žodį tarė gen. Lietuvos 
konsule Juzė Daužvardienė. Ji 
pasidžiaugė LTŠ Instituto veik
la, nuoširdžiu mokytojų darbu, 
puoselėjančiu kultūrines mūsų 
tautos vertybes. Prie nuošir
džių jos linkėjimų savuosius 
jungė PLB vardu Jonas Kava
liūnas, bu v. taktinių šokių 
šventės komiteto ir JAV LB 
švietimo tarybos pirm. Bronius 
Juodelis ir Kanados atstovas M. 
Chainauskas.

Suvažiavimą raštu sveikino 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
vardu p. p. Tamošaičiai iš Ka
nados, K. Marijošienė, prof. J. 
Žilevičius ir V. Beliajus.

Suvažiavimo dalyviai išklau
sė gerai paruoštos Elenos Bra- 
dūnaitės paskaitos, kurioje ji 
aptarė lietuvių tautinių šokių 
padėtį Amerikoje, šokių reper
tuarą, jo įvairumo galimybes. 
Tautinius lietuvių šokius ji ly
gino su kitų tautybių šokiais, 
kreipė dėmesį į jaunų tautinių 
šokių mokytojų paruošimą, jų 
informavimą apie mūsų tautos 
šokių kilmę, papročius, susiju
sius su tautiniais šokiais. Ji pa
žymėjo, kad į tautinių šokių pa
sirodymus daug dėmesio krei
pia JAV šalpos įstaigos. Po pa
skaitos vyko diskusijos, kuriose 
dalyvavo gana aktyviai suvažia
vimo dalyviai

Po pietų pertraukos Institu
to pirm. Jadvyga . Matulaitienė 
padarė išsamų penkerių metų 
veiklos pranešimą, paryškinda
ma atliktus didesniuosius dar
bus. Ta proga ji supažindino ir 
su suvažiavimo dalyviais — gru
pių vadovais bei mokytojais. Su
važiavimas pirmininkės prane
šimą sutiko su dėmesiu ir giliai 
vertino jos atliktus darbus bei 
ilgametę veiklą, puoselėjant tau
tinius šokius. M. Chainauskui 
aptarus Jadvygos Matulaitienės 
šakotą veiklą, Vanda Stankienė 
visų suvažiavimo dalyvių vardu 
jai įteikė, kaip dėkingumo žen- 
lą, Prano Gobio specialiai nu
kaldintą iš metalo Lietuvos 
Vytį.

Ypatingai gyvos buvo disku
sijos, lietusios penktąją tauti
nių šokių šventę Čikagoje. Vi
sa eilė kalbėtojų iškėlė daug 
pageidavimų ir reikšmingų pa

Mokytojų studijų savaitė
JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai dar vienu 

renginiu prisideda prie Pasaulio Lietuvių Djenų

KAZYS MILERIS

Niekad dar nėra buvę mūsų 
išeivijos gyvenime, kad kas 
vienoje vietoje ir vienu laiku 
būtų sutelkęs tiek daug svar
bių mūsų tautinių renginių, 
kaip kad šią vasarą sutelks Pa
saulio Lietuvių Dienos, čia su
važiuos PLB seimas, vyks pa
saulio lietuvių sporto žaidynės, 
bus penktoji laisvojo pasaulio 
lietuvių dainų šventė, o JAV 
ir Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojai tuo laiku čia 
surengs savo studijų savaitę. 
Šią vasarą Toronte tikrai pa
matysime, kiek mūsų yra ir 
kiek mes pajėgūs. Birželio pas
kutiniąją ir liepos pirmąją sa
vaitę į Toronto miestą, kuris 
čia kanadiečiams yra amerikie-
tiškoji Čikaga, suplauks iš vi
sur keliolika tūkstančių tautie
čių, o Torontas pats prie to misija, 
skaičiaus dar pridės savo 8.000 
čia gyvenančių lietuvių. Tad su
prantama, kodėl visų šios vasa
ros atostoginės savaitės jau pa
skirtos Torontui.

mi, eiti link kunigystės ir nie
kados nesusidėti su tais, kurie 
praradę visą savo žmoniškumą, 
ieško panašių į save šalininkų.

Su pagarba —
Grupė klierikų”.

(Bus daugiau) 

stabų. Kalbėtojų nuomone, ge
neralinė šokių šventės repetici
ja sų orkestru turėtų įvykti 
penktadienį ir šeštadienį, kad 
būtų pakankamai laiko visas 
grupes suvienodinti bendram 
pasirodymui. To trūko praėju
sioje šventėje ir dėlto nebuvo 
surepetuotas baigminis šokis 
Malūnas. Dėlto iš dalies nuken
tėjo ir šventės užbaiga. Pagei
dauta, kad jauni tautinių šokių 
mokytojai aktyviai jungtųsi į 
grupių veiklą, kad visi grupių 
vadovai nuoširdžiai bendradar
biautų su LTS Instituto vadovy
be bei su vyr. meno vadove. 
Siūlyta šventes filmuoti, palie
kant dokumentą ateinančiam 
kartom, daugiau dėmesio kreip
ti į tautinių šokių įgrojimą į 
juostas, kuriomis naudotųsi 
grupės, rengdamos švenčių re
pertuarus. Prieš šokių šventes 
visos grupės turėtų būti patik
rintos, ar yra išmokusios nusta
tytą repertuarą. Nepasiruošu
sios grupės neturėtų šventėje 
dalyvauti.

LTS Instituto naujon valdy- 
bon suvažiavimas išrinko: pirmi
ninke Galiną Gobienę, vicepir
mininkėmis Genovaitę Breich- 
manienę ir Nijolę Pupienę, sek
retorium Juozą Karasiejų, iždi
ninke Stasę Bacevičienę, nariais 
Fr. Zapolį ir M. Chainauską. Rin
kimus pravedė rinkiminė komisi
ja — A. Bulotienė, Jadvyga Re- 
ginienė ir Stasys Milašius.

Pabaigoje kun. Algimantas 
Kezys, SJ, parodė V tautinių šo
kių šventės filmą. Jame trūksta 
tinkamesnio apšvietimo — nesi
mato drabužių spalvingumo, nu
kentėjęs ir pats šventės didingu
mas, tačiau vertingas ateičiai ir 
mūsų kultūros istorijai. Filmą 
kun. A. Kezys, SJ, įteikė LTS 
Instituto vadovybei.

Pabaigoje J. Matulaitienė iš
reiškė nuoširdžią padėką suva
žiavimo dalyviams už rūpestingą 
problemų svarstymą, o naujajai į 
valdybai palinkėjo ištvermės ir 
sėkmės. Taip pat padėkojo Van
dai Stankienei ir kitom Čikagos 
mokytojom už vaišes ir svetingą 
priėmimą.

Suvažiavimas praėjo gyvai, 
darbingai, buvo gerai organizuo- 
zuotas ir naudingas visiems jo 
dalyviams.

Vakare daug suvažiavimo da
lyvių dalyvavo paskutiniame Či
kagos Lietuvių Operos paruoštos 
“Nabucoo” operos spektaklyje, 
o sekančią dieną, sekmadienį, 
dalis mokytojų pasižmonėjo 
Operos užbaigtuvėse — šaunia
me baliuje.

Naujoji LTŠ Instituto vadovy
bė išrinkta iš patyrusių tos sri
ties žmonių, sugebančių rengti 
didingas tautinių šokių šventes. 
Jai teks ir šeštosios tautinių 
šokių šventės rūpesčiai.

Tenka pažymėti, kad suvažia
vime dalyvavo ypač daug jaunų 
tautinių šokių mokytojų, grupių 
vadovų, kurie gyvai domėjosi 
Instituto darbais bei sumany
mais.

Nebeišėjo šiemet ir JAV švie
timo tarybai su savo planuoja
ma studijų savaite Dainavoj ar 
Kennebunkporte. Reikėjo žiū
rėti, ar šituo laiku nebūtų gali
ma ją surengti Kanadoje. Tuo 
reikalu JAV LB švietimo tary
bos pirm. Br. Juodelis kovo 18 
d. buvo atvykęs į Torontą ir 
iškėlė šią mintį Kanados lit. 
mokyklų mokytojų suvažiavi
me, nes ir kanadiečiai lietuviai 
mokytojai naudojasi šia studijų 
savaite. Suvažiavimas pritarė 
tam sumanymui.

Švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis prisikalbino Kanados 
LB švietimo komisiją sekančią 
studijų savaitę ruošti bendro
mis pajėgomis Toronte. JAV 
LB švietimo taryba rūpinsis 
studijų savaitės programos su
darymu, paskaitomis ir infor
macija, o Kanados švietimo ko- 

vad. V. Stanevičienės 
(tel. 1-416-627-0624), rūpinsis 
visais techniškais ir ūkiškais sa
vaitės reikalais. L. Tamošaus
kui, buvusiam Kanados LB 
švietimo komisijos pirm, ir da
bartiniam tos komisijos nariui, 
(236 Dovercourt Rd., Toronto, 
Ont. M6J 3E1, tel. 1-416-531- 
4469) teko didžioji to ūkiškojo 
darbo našta.

Dar nežinoma, kiek yra pa
žengus JAV ,švietimo taryba su 
savo programiniais reikalais, 

(Nukelta į 7-tą psl.)
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šioje skiltyje jau esame rašę apie 
Vilniuje viešėjusią jaunimo grupę iš 
V. Vokietijos, kuriai buvo leista lan
kytis ir kitose Lietuvos vietovėse. 
“Tėviškės” draugijoje svečius pasvei
kino pats pirm. Pranas Petronis, pa
brėždamas, kad dabar ekskursantai 
galės susidaryti teisingesnę nuomonę 
apie savo tėvų kraštą. “Gimtojo Kraš
to” 14 nr. paskelbtame Vlado Braziū
no reportaže atskleidžiami ir kaikurie 
nesklandumai: “Bus ir tokių, kurių 
šviesiausius įspūdžius, ko gero, užgoš 
nuoskauda, kad teko pastovinėti prie 
kažkurio restorano durų, kad tame 
(ar jau kitame) restorane dėl Lietu
voje neįprastų apdryžusių džinsų ar 
savaip suprasto elgesio nebuvo itin 
mandagiai aptarnautas, kad “Turisto" 
viešbučio, kur gyveno, administracija 
vieno kito išvažiuojančio paprašė už
simokėti už sudaužytus telefono apa
ratą, grafiną, gėrimų taures ar stik
lines: ką ką, o jas kai kurie tikrai 
smagiai išnaudojo. . . šitai man ką tik 
papasakojo viešbučio tarnautojai — 
tokių dalykų sugluminti: šampanas 
tiesiog iš butelių prie viešbučio durų 
ir jo koridoriuose, rūkymas, atsipra
šau, spjaudymasis ir dar kai kas — 
kur pakliuvo, didžiausia netvarka ir 
veik nuolatinės išgertuvės numeriuo
se. .. Tiesa, tie patys tarnautojai pa
brėžė, kad šitokia “darbų” charakte
ristika tinka anaiptol ne visiems sve
čiams, tik menkai jų daliai, tam tik
rai grupei...” Skaitydamas tokias at
viras eilutes, nejučiomis prisimeni 
mūsiškių studentų suvažiavimuose 
pasitaikančius panašius pokštus. Už 
juos taip pat būna atsakinga tik ne
žymi suvažiavusiųjų dalis. Gaila, la
bai gaila, kad toks išeiviją kompro
mituojantis jaunimo elgesys jau pa
siekė ir Vilnių.

V. BRAZIŪNO IŠVADOS
Prie šios temos V. Braziūnas, dary

damas savotiškas išvadas, vėl grįžta 
savo reportažo viduryje: “Važiuoja
me į Druskininkus, autobusas seniai 
laukia, o kai kurie, tik paryčiui su
migę, neįstengia atsikelti, sako, ka
muojasi pagiriomis... Dabar matau, 
kad jie — iš tų pačių, kreipusių po
kalbį savaip (be kita ko, skundęsi 
mažai pamatę), ir ima belstis negera 
mintis, ar tik nebus jie — daugiausia 
jau nebe gimnazistai, vyresni — tu
rėję kiek kitokių tikslų: ne pažinti 
tėvų kraštą, suprasti tikruosius da
bartinio jo gyvenimo dėsnius, poslin
kius, bet “apsaugoti” nuoširdžius ge
ranorius savo kelionės draugus nuo 
tokio pažinimo, jų pažinimą paspal- 
vinti iš anksto paruošta spalva. .. Ką 
gali žinoti? Galų gale — bala nema
tė. Tat nieko nekeičia. Tik ir lašas 
deguto nekvepia. Matyt, ne be reika
lo mūsų jaunimas stebėjosi kai kurių 
svetelių nevalyvumu...” Kartoką sa
vo reportažą V. Braziūnas užbaigia 
optimistiškai: kaikurie ekskursantai 
domėjosi galimybe studijuoti Vilniu
je, paliko prašymus į Vilniaus uni
versiteto vasarą rengiamus kursus.

BE PAVARDŽIŲ
“Gimtojo Krašto” 15 nr. pusė pus

lapio yra paskirta ekskursantų iš V. 
Vokietijos pasisakymams, kuriuos 
spaudai paruošė V. B., greičiausiai 
jau minėto reportažo autorius Vladas 
Braziūnas, pateikdamas net 17 trum
pesnių bei ilgesnių gabaliukų. Nuo 
kitų ankstesnių ekskursantų pareiš
kimų jie skiriasi tik tuo, kad šį kartą, 
matyt, sąmoningai nutylimos autorių 
pavardės. Tai nauja “Gimtojo Kraš
to” redakcijos taktika, nuostolinga 
šiam savaistraščiui. Juk daug kam ga

APYLINKĖS Metines
rEng|a cienes

Mnėiimū sekmadienį, 

Rodney Lietuvių Namuose, 
Furnival Rd., Rodney,

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

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

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

keleiviams
1922 - 55 metai - 1917

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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/L7/',7',M
'///,/////«

TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel
Hamilton Service,

SERVICE 525-8686
REPRESENTATIVE

li kilti įtarimas, kad tuos pareiški
mus parašė ne ekskursantai, o redak
cijos darbuotojai. Pagaliau, jeigu taip 
ir neįvyko, ko yra verti pareiškimai, 
kai jų autoriai slepia savo pavardes?

NAUJOJI KONSTITUCIJA
Ryšium su naująja L. Brežnevo 

Sovietų Sąjungos konstitucija naujų 
konstitucijų susilaukė ir sąjunginės 
respublikos. Pagal Maskvos kurpalį 
paruoštas Lietuvos konstitucijos pro
jektas buvo perduotas “visos liau
dies svarstymui”. Praktiškai tai reiš
kia propagandinį jos straipsnių gar
binimą susirinkimuose ir spaudos 
puslapiuose. Tikrąjį Lietuvos valdo
vą išryškina 6 straipsnis: “Tarybinės 
visuomenės vadovaujanti ir vairuo
janti jėga, jos politinės sistemos or
ganizacijų branduolys yra Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija ...” Tai 
sovietinei kompartijai priklauso vi
daus ir užsienio politikos linija, ko
vos už komunizmo pergalę pobūdis. 
69-tas straipsnis vis dar teigia, kaip 
ir Stalino konstitucijoje, kad Lietu
va pasilaiko teisę laisvai išstoti iš 
Sovietų Sąjungos, nors visiems ži
noma, kad šia teise jai neleis pasi
naudoti sovietų kompartijos polit- 
biuras Maskvoje. 76-tame straipsny
je kalbama apie Lietuvos turimą 
teisę “užmegzti santykius su užsie
nio valstybėmis, sudaryti su jomis 
sutartis ir keistis diplomatiniais bei 
konsuliniais atstovais, dalyvauti tarp
tautinių organizacijų veikloje”, šis 
straipsnis, matyt, buvo įvestas pro
pagandinei užsienio reikalų “minis- 
terio” Vytauto Zenkevičiaus veiklai 
pridengti susitikimuose su užsienie
čiais. Iliuziją sugriauna Sovietų Są
jungos konstitucijos 73-čiojo straips
nio 10-ji pastraipa. Ten aiškiai pasa
kyta, kad Sovietų Sąjungos vyriau
sybei priklauso “sąjunginių respub
likų santykių su užsienio valstybė
mis ir tarptautinėmis organizacijo
mis bendros tvarkos nustatymas, šių 
santykių koordinavimas”. Taigi, V. 
Zenkevičius be Maskvos pritarimo su 
užsieniu negali turėti jokių ryšių. 
Tai pabrėžia ir Lietuvos konsti
tucijos 28-tasis straipsnis, pasak ku
rio, sovietinė Lietuvos respublika 
užsienio politikos veikloje vadovau
jasi Sovietų Sąjungos konstitucijos 
nubrėžtais užsienio politikos tikslais, 
uždaviniais ir principais. Prideda
mas netgi ir įspėjimas, kad toje 
Lietuvos respublikoje karo propa
ganda draudžiama. Apie kokį karą 
kalbama, nepaaiškinama. Negi Mask
va bijo, kad Lietuva jai karo nepa
skelbtų?

MOKYKLOS SUKAKTIS
Panevėžiečiai paminėjo J. Balči

konio vardo vidurinės mokyklos 250 
metų sukaktį. Atrodo, šios mokyklos 
istorija yra susieta su vienuolių pi
jorų atsikėlimu Panevėžin 1728 m. 
bei jų atidaryta, trijų klasių mokyk
la. Sukakties aprašyme minimas šią 
Panevėžio mokyklą baigęs žymusis 
architektas L. Stuoka • Gucevičius, 
dešimtys iš jos gyveniman atėjusių 
pasižymėjusių mokslininkų, rašytojų, 
kultūros bei visuomenės veikėjų. Mo
kytojų eilėse buvo kalbininkai J. 
Jablonskis ir J. Balčikonis, rašyto
jai G. Petkevičaitė-Bitė ir kun. J. 
Lindė - Dobilas. Pagrindinį prane
šima Panevėžio dramos teatre įvy
kusiame minėjime padarė šio mies
to liaudies švietimo skyriaus vedė
jas S. Saladžinskąs. Be oficialių par
eigūnų, minėjime dalyvavo ir nema
žas būrys buvusių šios mokyklos auk
lėtinių. Sovietų Sąjungos ryšių mi
nisterija mokyklos 250 sukakčiai iš
leido specialią seriją vokų. V. Kst.

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

Detroito mergaičių choras, vadovaujamas muz. Stasio Sližio, pirmajame savo koncerte 1978. IV. 15 Detroito lietu
vių Kultūros Centre. Priekyje — ivindsorietės šokėjos Nuotr. J. Urbono

S HAMILTON™1
NAUJAS VYSKUPAS pagalbinin

kas Hamiltono vyskupijai kun. Mc
Donald konsekruotas balandžio 17 d. 
katedroje, dalyvaujant gausiam bū
riui vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų. 
Iškilmingas pokylis buvo suruoštas 
lietuvių Aušros Vartų par. turima
me Jaunimo Centre, globojant kle
bonui prel. dr. J. Tadarauskui. Po
kylyje dalyvavo 430 asmenų, kurių 
tarpe buvo 31 vyskupas. K.

KLK ŠALPOS FONDO Hamilto
no skyriaus komitetas atsiprašo V. 
Lukoševičienę, kad per neapsižiū
rėjimą aukotojų sąraše ji pažymėta 
dvieju dolerių grupėje. P. V. Luko
ševičienė 1977 m. vajaus metu au
kojo $10. Ačiū už auką.

“AIDO” vakare rengiamai smul
kių laimikių loterijai aukojo Z. 
Rakšticnė $10, Gražina Kažemėkie- 
nė $5. “Aidas” nuoširdžiai dėkoja 
už aukas. J. P.

ATITAISYMAS. “TŽ” 17 nr. po 
adv. Chrolavičiaus nuotrauka įrašy
tas vardas Jonas; turėjo būti Juozas.

PADĖKA
Už mums suruoštą 10 metų vedy

binio gyvenimo sukakties proga 
pagerbimą - staigmeną nuoširdžiai 
dėkojame: P. Babinams, A. B. Juo- 
zapavičiams, A. E. Liaukams, B. E. 
Milašiams, A. A. Patamsiams, R. M. 
Purliams, dr. A. Z. Saunoriams, J. 
Saunorienei, L. Skripkutei, J. L. To
liams. Ačiū Lilijai Liaukutei ir duk
rai Jūratei už gražias dainas ir 
sveikinimus žodžiu — A. Juozapavi
čiui, L. Skripkutei, A. Patamsiui ir 
visų bendrą dovaną. Didelė padėka 
priklauso iniciatorei E. Milašienei.

Jūsų Kazys ir Helga Baronai

Calgary, Alberta
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 

KLB Kalgario apylinkės valdyba 
nusiuntė $100 ir buvo Įrašyta pilna
teisiu Fondo nariu. Gaunami nuo
šimčiai nuo KL Fondo turimų lėšų 
naudojami kultūriniams lietuvių 
reikalams. Iš šio Fondo Kalgario 
lietuvių šeštadieninė mokykla yra 
gavusi paramą knygomis ir pinigais. 
Fondo nariu gali būti pavieniai as- 
m?nys arba organizacijos, įmokėju
sios $100 nario įnašą. Vasario 16 
minėjimuose renkamos aukos yra 
ne Kanados Lietuvių Fondui, bet vi
sur gyvenančių lietuvių, visos tau
tos bendriems reikalams paremti 
per Tautos Fondą.

ŠOKIŲ VAKARAS IV. 22 buvo 
surengtas K. Lietuvių Draugijos 
valdybos Kingsland Com. salėje. 
Prieš šokius buvo pačių šeiminin
kių paruošta vakarienė. Šokiams 
grojo geras “Buergermeister” or
kestras. Vakarienė ir šokiai, vienam 
asmeniui atsiėjo $8. Šokiuose teko 
susitikti neseniai atvykusius ir Kal
gario mieste apsigyvenusius tautie
čius. K.

St. Petersburg, Fla.
SOL. G. ČAPKAUSKIENĖS KON

CERTAS. JAV LB Floridos apygar
dos suvažiavimo proga balandžio 12 
d. lietuvių klubo salėje buvo sureng
tas solistės Ginos Capkauskienės 
koncertas.

Viešnios iš Montrealio programo
je buvo dvi dalys. Pirmoje solistė 
dainavo Haendelio, Mozarto ir Bi- 
shopo kūrinius, o antroje — lietu
vių kompozitorių — S. Sodeikos, 
V. Kerbelio, V. Jakubėno, G. Gu
dauskienės, J. Stankūno ir S. Gaile- 
vičiaus. Iš jų G. Gudauskienės “Gin
tarėlis” (žodžiai Leonardo Andrie- 
kaus) buvo specialiai sukurtas solis
tei. Programos pabaigai solistė pasi
rinko nuotaikingą “Je suis Tita
nia” iš A. Thomas operos “Mignon”. 
Tačiau koncertas fuo nesibaigė. 
Gausi publika, sužavėta puikaus 
dainavimo, nesiliaujančiais plojimais 
išreikalavo dar kelias dainas.

Koncertą surengė Lietuvių Bend
ruomenės Floridos apygardos val
dyba.

KUN. JONO GASIŪNO SUKAK
TIS. Balandžio 26 d. pamaldomis 
bažnyčioje ir iškilminga programa 
salėje paminėta kun. J. Gasiūno 
kunigystės 50 metų sukaktis. Su
kaktuvininkas gimė 1904 m. Biržų 
valsčiuje. Kunigu įšventintas 1928 
m. Ilgesnį laiką (1935-1944 m.) jis 
buvo Panevėžio vyskupo K. Paltaroj 
ko sekretoriumi. Dabar jis baigia 
rašyti plačią šio vyskupo monogra
fiją. Kaip spaudos žmogus, kun. J. 
Gasiūnas bendradarbiavo įvairiuose 
lietuvių laikraščiuose ir “Lietuvių 
Enciklopedijoje”. Vyskupo K. Pal
taroko monografiją išleis Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija Romo
je. V.

Vasaros darbas VLIKe
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas siūlo darbą vienam jau
nuoliui, vyrui ar mergaitei, norin
čiam susipažinti su šia Lietuvos 
laisvinimo institucija. Reikalauja
ma, kad kandidatas būtų studentas, 
mokąs laisvai rašyti, skaityti ir kal
bėti lietuvių bei anglų kalbomis. 
Dirbančiam VLIKe vasaros metu 
teks atlikti kasdieninius raštinės 
bei technikinius darbus, šių eilučių 
autoriui teko dirbti VLIKo būstinė
je 1975 m. vasarą. Tuomet teko ra
šyti laiškus angliškai ir lietuviškai, 
sekti lietuvių išeivijos bei Lietuvos 
spaudą, rašyti straipsnius lietuviš
kai ELTAI, redaguoti spaudos lei
dinius amerikiečių spaudai, prisidė
ti prie memorandumo ryšium su 
Helsinkio konferencija paruošimo, 
parengti brošiūrą apie Lietuvos mo
terų pavergimą Lietuvoje (ji buvo 
išplatinta tarptautinėje moterų kon
ferencijoje Meksikoje). Dirbantis

LIETUVIAI
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 

koplyčioje Romoje balandžio 6 d. ge
dulo pamaldomis buvo paminėtos a. 
a. prel. Jono Bičiūno trečiosios mir
ties metinės. Ta proga šv. Mišias au
kojo V. Europos lietuvių vyskupas 
dr. A. Deksnys, Šv. Kazimiero kole
gijos vicerektorius prel. P. Jatulis ir 
mons. Kl. Razminas.

Prel. J. Bičiūnas, nuo 1938 m. uo
liai dirbęs sielovados darbą Įvairiose 
parapijose Lietuvoje, po karo atsidū
rė Romoje ir čia pasišventė studijom. 
Popiežiškame Angelicum universitete 
jis gavo teologijoš daktaro laipsnį, 
Laterano universitete — kanonų tei
sės daktaro laipsnį ir Orientaliniame 
institute — trečią daktaro laipsnį, 
parašęs disertaciją apie vysk. Valan
čiaus santykius su. rusų valdžia. Kun. 
dr. J. Bičiūnas buvo ir pirmasis lietu
vis dvasiškis popiežiaus Jono XXIII 
paskirtas šv. Petro bazilikos kanau
ninku - beneficiatu ir popiežiaus Pau
liaus VI pakeltas prelatu.

Prel. J. Bičiūnas jau Lietuvoje 
plačiai reiškėsi visuomeninėje veiklo
je ir daug rašė spaudoje. Tremtyje 
taip pat uoliai bendradarbiavo įvai- 
riuosę moksliniuose žurnaluose — pa
skelbė įvairių mokslinių straipsnių 
bei veikalų. Vėžio ligos pakirstas ir 

Atostogos 
pranciškonu vasarvietėje

Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine, JAV, prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 4. Tai vasarvietė 
su lietuviška aplinka ir nuotaika, žinoma Amerikoje ir Kanadoje. 
Duodama butas ir maistas. Be to, svečiams ruošiama koncertai, 
dailės parodos, literatūros vakarai. Visi lietuviai kviečiami praleisti 
atostogas šiame garsiame Amerikos kurorte — Kennebunkporte — 

prie pat Atlanto vandenyno savo tautiečių draugystėje.

Informacijai FRANCISCAN GUEST HOUSE,
adresas: Kennebunkport, Maine 04046, USA

Telefonas (207) 967-2011

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs 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 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $10,000,000.

PRANEŠIMAS
Hamiltono Lietuvių Namų akcinės b-vės valdyba 

L šaukia metinį visų narių SUSIRINKIMĄ 
A 1978 metais gegužės mėn. 27 dieną 
n (šeštadienį), 2 valandą po pietų.

r Susirinkimas įvyks Hamiltono lietuvių medžio
tojų ir žūklautojų klubo "Giedraitis" patalpose, 
York Rd., Caledonia, Ont.

HLN b-vės valdyba

VLIKe šią vasarą gali tikėtis pana
šių darbų.

Sąlygos yra sekančios: VLIKas 
pageidauja, kad žmogus darbe pasi
liktų bent du vasaros mėnesius. 
Dėl tikslių pradėjimo ir užbaigimo 
datų su studentu-darbininku vė
liau susitars. Atlyginimas — 150 
dolerių už kiekvieną 30 valandų sa
vaitę.

Pernai iš tuzino kandidatų darbą 
laimėjo Rima Janulevičiūtė.

VLIKas šiemet paprašė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, kad ji 
atliktų šią vasaros darbo talentų 
“medžiokle”. Taigi, orintys VLI
Ke šią vasarą dirbti turi nusiųsti sa
vo “resumes” PL.IS vicepirminin
kui Viktorui Nakui iki š. m. gegužės 
20 d. šiuo adresu: 2608 N. 18th St., 
Arlington, VA. 22201, USA. VLIKas 
su visais kandidatais susisieks ir 
praneš, kuris darbą gavo.

VIKTORAS NAKAS

ITALIJOJ E
nebaigęs savo pradėtų darbų, mirė 
1975 m. Romoje.

Svečiai iš Lietuvos. Balandžio 13 d. 
lėktuvu iš Lietuvos per Maskvą į Ro
mą atvyko Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis administratorius 
vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas ly
dimas Rumšiškių parapijos klebono 
kun. Jono Žemaičio. Vysk. J. Matulai
tis-Labukas š.m. sausio 19 d. baigė 84 
metus ir šiemet gegužės 26 d. šven
čia savo kunigystės 60 metų sukaktį 
(kunigu įšventintas 1918. V. 26).

Lietuvių saleziečių centre Vytėnuo- 
se, Frascatti mieste prie Romos, 
sunkiai serga kanonų teisės daktaras 
prof. Juozas Zeliaūskas, SDB. Jis yra 
gimęs 1913. XII. 13 Pasvalio parapi
joje, bet augštuosius mokslus baigė 
Torine, Italijoje, ir čia 1940 m. bu
vo įšventintas kunigu. Kanonų teisę 
dėstė įvairiuose saleziečių institutuo
se ir saleziečių universitete Romoje. 
Keletą metų vadovavo “L’Osservatore 
Romano” ir Vatikano “Poliglotta” 
spaustuvei. 1952 m. įsteigė lietuvių 
saleziečių gimnaziją Castelnuovo Don 
Bosco mieste ir jai vadovavo iki 1958 
m. Plačiai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje. Yra išspausdinęs pagrindi
nį savo veikalą iš kanonų teisės sri
ties. Kl. R.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask........93/a %

JA Valstybės
PRANEŠIMĄ APIE BALIO GA

JAUSKO NUTEISIMĄ Vilniuje pa
skelbė Bostone leidžiamas dienraš
tis “Christian Science Monitor”, 
remdamasis savo korespondento 
žiniomis Maskvoje. Tris dienas tru
kusiam teismui vadovavo Stasys Ra
džiūnas. B. Gajauskas, jau anksčiau 
kalėjęs 25 metus, šįkart buvo apkal
tintas antisovietine veikla. Sovietų 
Sąjungos “šmeižimu”. Jam paskirta 
augščiausia bausmė — 10 metų 
griežto režimo koncentracijos sto
vykloje. Pranešimą apie šią bylą įsi
dėjo ir Maskvą garbinanti “Laisvė”. 
Jame prie tiesiogines bausmės yra 
dar papildas — 5 tremties metai. 
Teisiamąjį gynė adv. Grigorijus 
Gavronskis. Esą buvo įrodyta, kad 
B. Gajauskas platino antisovietinę 
medžiagą, ginančią pokarinius 
“banditus”, t. y. Lietuvos partiza
nus. Susidaro įspūdis, kad toji me
džiaga yra archyviniai partizanų do
kumentai, taip nemalonūs kompar
tijai ir Lietuvos okupantui. Taipgi 
žinoma, kad B. Gajauskas buvo su
imto Aleksandro Ginzburgo bičiulis, 
padėjęs jam skirstyti A. Solženicino 
fondo dolerius politinių kalinių šei
moms.

ČIKAGOS BURMISTRAS ir šio 
miesto taryba priėmė rezoliuciją, 
prašančią prez. J. Cartcrį, valstybės 
sekretorių C. Vance ir JAV kongre
są imtis priemonių, kad į JAV pas 
brolius ir seseris būtų išleisti du 
JAV piliečiai — Jonas Juodvalkis ir 
Lorraine Juodvalkytė • Vaicekauskie
nė, brolis ir sesuo, gimę Čikagoje. 
Lietuvon jie atvyko su savo motina 
1930 m. Ten buvo užklupti II D. ka
ro ir sovietų ištremti į Vorkutos ka
syklas, iš kurių grįžo tik N. Chruš
čiovo valdymo laikotarpyje. Jų mo
tina mirė Lietuvoje. Nors jiedu yra 
užsiregistravę JAV ambasadoje 
kaip šio krašto piliečiai, lig šiol ne
gauna leidimo grįžti į JAV.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ ir Spaudos Tarybos 
posėdyje kovo 10 d. A. Lietuvių 
Centre buvo aptarti aktualiausi šios 
organizacijos reikalai. Pirm. R. Sta- 
lioraičio ir ižd. A. Burbos praneši
mu, Vasario 16 minėjimas Buenos 
Aires mieste, nepaisant didelių iš
laidų, davė pelno 45.127 pezus. Po
sėdžio dalyviai nutarė dalyvauti uk
rainiečių rengiamame jų poeto T. 
Ševčenkos pagerbime. ALOS Tary
bai atstovauti sutiko R. Stalioraitis, 
K. Kliauga, P. Gudelevičius. Išrink
ta informacijos komisija — kun. A. 
Stcigvila ir jaunimo atstovė N. 
Burbaitė. Jiedu teiks informaciją 
apie Buenos Aires lietuvių gyveni
mą vietinei bei užsienio spaudai. 
PLB seime Toronte Argentinos lie
tuviams atstovaus penki ALOS Ta
rybos nariai ir Argentinos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovas. Jauni
mas savo atstove jau išsirinko Ma
rytę Barzdžiūtę, kuri po seimo pa
siliks Kanadoje bei JAV ir ten su
sipažins su jaunimo veikla.

Australija
LEONIDAS PLIJUŠČAS, ukrai

nietis disidentas, balandžio 12 d. 
Melburno lietuvių namuose susitiko 
su Pavergtųjų Tautų tarybos ir et
ninės spaudos atstovais. Jo atvyki
mą Australijon išgarsino Melburno 
dienraštis “The Age”. Lietuvių na
muose L. Plijuščas pareiškė, kad jis 
save laiko komunistu, kovojančiu už 
sovietinės imperijos išardymą ir 
laisvės suteikimą rusų užimtoms ša
lims. Dėl šio pareiškimo kilo karš
tos diskusijos, kurias dar labiau su
stiprino du ukrainiečių vertėjai, 
šiam darbui nepasiruošę politiniu 
požiūriu. Naudinga linkme diskusi
jas nukreipė paskubomis surastas 
trečias vertėjas — jaunas ukrainie
čių studentas.

ŠEŠTADIENINĘ LIETUVIŲ MO
KYKLĄ, užsidariusią dėl kun. Pr. 
Dauknio išvykimo į Melburną, vėl 
atgaivino Geelongo lietuviai, suradę 
du kvalifikuotus mokytojus — A. 
Karpavičių ir B. Gašlūną. Naujieji 
mokslo metai pradėti balandžio 1 
d. Lietuvių Bendruomenės Namuo
se. Norima sudaryti dvi mokinių 
grupes — pradedančių ir pažengu
sių. Pastariesiem bus taikoma litua
nistinių kursų programa.

LIETUVIŲ KREPŠINIO RINK
TINĖS, besiruošdamos išvykai į To
rontą, Velykų švenčių metu dalyva
vo tradicinėse krepšinio žaidynėse 
Mt. Gambier miestelyje, kur kasmet 
susitinka pajėgiausios Adelaidės ir 
Melburno komandos. Geriausiai pa
sirodė lietuvių jaunių berniukų 
rinktinė, tapusi šių žaidynių čempi- 
jone. Ji laimėjo visas penkerias 
rungtynes, baigmėje įveikusi “Re
bels” komandą 40:37, o Petras šutas 
buvo pripažintas geriausiu žaidėju. 
Berniukų rinktinėje žaidė: P. Šutas, 
D. šutas iš Geelongo, S. Navakas, P. 
Urnevičius ir A. Vieraitis iš Adelai
dės, B. Stanwix iš Hobarto ir E. Ra
gauskas iš Melburno. Lietuvių vyrų 
rinktinė laimėjo susitikimą su Mt. 
Gambier rinktine 44:42, pralaimėjo 
rungtynes su Adelaidės “Norwood” 
komanda 43:52 ir su Melburno 
“Hawthorn” 47:50. Pastarosios pa
grindinį žaidėjų penketuką sudaro 
amerikiečiai. Lietuvių moterų rink
tinė du kartus laimėjo prieš “Bro
ken Hill” komandą — 49:26 ir 60: 
26, bet pralaimėjo pirmąsias dvejas 
rungtynes su kitomis komandomis.

VYTAUTAS KARAZIJA sukūrė 
dokumentinį spalvotą 16 mm filmą 
“Lithuanian Festival 1977 in Mel
bourne”, įamžindamas tų metų Aust
ralijos Lietuvių Dienas. Kadangi fil
mas yra skirtas Australijos mokyk
loms, visi komentarai pateikiami 
anglų kalba. Pradedamas prie Mel
burno katalikų katedros, iš kurios 
po pamaldų išeina lietuviai. Patei
kiami keli ALB tarybos posėdžio 
vaizdai. Juos papildo D. Levickienės 
diriguojamas choras, tautiniai šokiai 
ir krepšinio žaidynės. Pradinį fil
mo paruošimą rėmė Australijos Lie
tuvių Fondas, o $1.100 V. Karazija 
gavo iš Australijos filmų instituto. 
Jis yra Norwood gimnazijos mokyto
jas, 32 metų amžiaus, dėstantis gam
tos mokslus ir vadovaujantis televi
zijos programų paruošimo kursui. 
Filmas jau perduotas Australijos fil
mų instituto vertintojų komisijai.

DR. ANTANAS STEPANAS, ket
verius metus gilinęs studijas Brita
nijoje ir JAV, grįžo Australijon, įsi
gijęs endokrinologo specialybę, su
sietą su auglių, liaukų ir hormonų 
ligomis. Šios specialybės darbą dr. 
A. Stepanas gavo Kanberos Woden 
Valley ligoninėje.

Britanija
LONDONO LIETUVIAI su velio

niu a. a. Juozu Lūža, buvusiu “Eu
ropos Lietuvio” redaktorium, atsi
sveikino balandžio 8 d. Šv. Kazimie
ro parapijos šventovėje, kur Mišias 
laikė klebonas kun. J. Sakevičius, o 
pamokslą pasakė kun. A. Geryba. 
Po pamaldų karstas buvo nuvežtas į 
Southgate kapinių koplyčią. Maldą 
sukalbėjo kun. J. Sakevičius, atsi
sveikinimo žodį buvusių bendradar
bių vardu tarė J. Vilčinskas, ap
žvelgdamas velionies gyveninio ke
lią, ypač jo darbą “Europos Lietu
vio” redakcijoje. Pasak J. Vilčins
ko, J. Lūža buvo religingas, bet ne
buvo fanatikas, buvo žemaitis, bet 
kartu ir didelis Lietuvos patriotas, 
sugebėjęs rasti bendrą kalbą su bet- 
kurios tautybės žmogumi. D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos pirm. J. 
Alkis apgailestavo šio visuomeni
ninko išėjimu amžinybėn paliktą 
spragą lietuvių gyvenime, visų lie
tuvių ir "Europos Lietuvio” skaity
tojų vardu pareiškė užuojautą ligo
ninėje gulinčiai velionies našlei 
Emilijai, į laidotuves iš Kalifornijos 
atskridusiai dukrai Daliai. Po šių 
apeigų J. Lūžos kūnas buvo sude
gintas, o laidotuvių dalyviai pa
kviesti arbatėlei j Lietuvių Namus.

BRITANIJOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ Bendrijos suvažiavimas, ren
giamas kas treji metai, įvyks gegu
žės 13 d. Nottinghame, Lietuvių ži
dinyje. Jis bus pradėtas trumpomis 
pamaldomis už Tėvynę. Giedos sol. 
Ričardas Daunoras, atvykęs iš V. 
Vokietijos. Visais suvažiavimo rei
kalais rūpinasi BLKB centro valdy
bos sekr. kun. S. Matulis, MIC. Tą 
pačią dieną bus surengtas Motinos 
Dienos minėjimas, į jį Įjungiant ir 
Motiną Lietuvą. Koncertinę progra
mą atliks sol. R. Daunoras su vieti
ne sol. Vida Gasperiene.

TRADICINĖ SKAUTŲ ir JAUNI
MO STOVYKLA įvyks liepos 26 — 
rugpjūčio 5 d. d. Lietuvių Sodybos 
beržynėlyje. Stovyklautojus re
gistruoja v. s. J. Maslauskas.

Vokietija
VOKIEČIŲ ŽURNALAS “Meme- 

ler Dampfboot” 1978 m. 1 nr. paskel
bė pranešimą apie Antaną Viluckį 
ir jo leidžiamą biuletenuką “Litu- 
ania”, seniau siuntinėtą net ir mū
siškių laikraščių redakcijoms. Jame 
daug mūsų veikėjų buvo apšaukta 
sovietų koloborantais. Atrodo, A. 
Viluckis vadovaujasi ne tiek fak
tais, kiek jausmais, užmiršdamas, 
kad demokratinėje santvarkoje ne
pagrįsti kaltinimai yra laikomi 
šmeižtu ir kad jų autorius gali būti 
traukiamas teisman. Žurnalas “Me- 
meler Dampfboot”, remdamasis “Li- 
t-.iania” biuletenuku, atskleidžia ar
šius A. Viluckio priekaištus Vasario 
16 gimnazijai. Pasak A. Viluckio, ši 
gimnazija, kurios pavadinimas pri
mena Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, esanti sovietų įtakoje, 
mokinius auklėjanti ne demokrati
ne laisvės dvasia, o komunistinėje 
įtakoje. Tokius A. Viluckio kaltini
mus atskleidžia vokiečių žurnalas. 
Daroma išvada, kad ši žinia bus ne
maloni JAV lietuviams, padengian
tiems žymią Vasario 16 gimnazijos 
išlaidų dalį. A. Viluckis daugiausia 
puola paišybos mokytoją dail. A. 
Krivicką, kurio duktė Aurelija stu
dijuojanti Vilniuje, dėl prosovieti
nio mokinių nuteikimo sovietine li
teratūra, filmais, parodomis. “Me- 
meler Dampfboot” teigimu, A. Vi
luckis taipgi išvardina kitus gimna
zijos mokytojus ir net kuratorijos 
narius tokioje prosovietinėje po
tekstėje, ypač latvi kunigą Ur- 
dzę, remiantį A. Krivicko veiklą. At
rodo, čia turimas galvoje lietuvių 
ev. liuteronų kun. J. Urdzė. Žurnalo 
“Memeler Dampfboot” duomenimis, 
A. Viluckis yra gimęs 1932 m. Klai
pėdoje, ten pasilikęs, kai Klai
pėdos kraštas buvo prijungtas prie 
Vokietijos, gavęs jos pilietybę. V. 
Vokietijon jis atvyko 1960 m. ir 
dabar yra televizijos bei radijo pri
imtuvus taisantis technikas. Prieš 
atvykdamas į V. Vokietiją, sovietų 
okupuotoje Lietuvoje buvo biologi
jos ir geografijos mokytoju gimna
zijoje, turėjo jaunesniojo leitenanto 
laipsnį Raudonojoj Armijoj.



Iš Čikagoje lietuvių pastatytos operos “Nabucco”. Kairėje matyti vyr. kunigas Zakarijas — sol. J. Vaznelis, 
dešinėje Isinaelis — R. Strimaitis Nuotr. V. Jasinevičiaus

Visus žavėjusi opera

Antroji Juragio poezijos knyga
PR. NAUJOKAITIS

Australijoje gyvenąs poetas 
Zuozas Almis Jūragis (g. 1917) 
1964 m. yra išleidęs pirmąjį sa
vo eilėraščių rinkinį “Tolimieji 
miražai”. Jame poetas sugrįžo į 
jaunystės dienas Lietuvoje, dai
navo apie anų dienų grožį, apie 
darbus, žmones, skaisčią jaunys
tės meilę, medžius, gėles, lakš
tingalas ir vieversėlius. Tie ro
mantiškieji poeto sielos virpė
jimai ir buvo tie tolimieji mira
žai, dar nespėję išnykti už laiko 
ir erdvės tolumų. Australijos 
egzotika beveik neatsispindėjo 
to rinkinio eilėraščiuose.

Antrajame eilėraščių rinkiny
je, pavadintame “Akmens ir 
paukščio metas”, išleistame 
1977 m. Australijoje, poetas jau 
daugiau atsiremia į gyvenamą
ją dabartį. Šio rinkinio eilėraš
čiai sugrupuoti į 5 skyrius.

■Pirmajame skyriuje “Antrasis 
užgimimas” jaučiamas poeto 
polinkis į filosofinius apibendri
nimus, į gilesnį gyvenimo pras
mės suvokimą. Jis prisipažįsta, 
kad “mes gyvi paslaptim neiš
matuoto tūrio” (13 p.). Jis tiki 
į žmogaus žodžio jėgą, ypač jei 
tas žodis yra “iš gyvosios protė
vių kalbos”. Tada tas žodis, pa
rašytas ar ištartas, yra buvimo 
dieviška gija (17 p.). Žmogaus 
prigimties dvilypumą lyrinis he
rojus išreiškia akmens ir paukš
čio metafora: “Aš kartais pajun
tu savy akmens ramumą tingų 
(...), tai vėl pasijuntu aš ne
šamas stiprių sparnų į viršų, 
aukščiau už audrų tamsius de
besius”. . . (18 p.). Taigi ir poe
to jieškojimai atsiskleidžia gy
venimo kontrastuose: akmens 
ramiam dūlėjime ir paukščio 
galingam skrydyje. Tuose jieš- 
kojimuose įsipina ir “sudegę 
žaibai”, ir “užgesęs metalas”, ir 
“dar neiškilusios salos” (21 p.), 
šiame skyriuje poetas minties 
atošvaistes sugeba įlieti į vaiz
džias konkrečios tikrovės meta
foras.

Antrasis skyrius “Brėžiniai 
smėlyje” jau pasuka į abstrak
tinius 'plotus, į prozinį minties 
aiškinimą. Įvaizdžiuose įsipina 
ir graikų mitologija su dievų ir 
žmonių santykiais, klasikos 
skulptoriai, sukūrę nemirtingą 
meną, Archimedas, Diogenas. 
Nors poetas skelbia ir labai gra
žias tiesas, kad “žmogus marus 
—kūryba nemari” (37 p.), “žmo
gaus būtis — tai tobuliausias 
žiedas” (36 p.), bet šitame filoso
favime pasigendame gilesnio 
lyrinio išgyvenimo, naujesnių 
metaforų, gilesnės simbolikos.

Trečiasis skyrius “Akys ir žie
dai” prabyla formos žaismingu
mu, muzikiniu eilėraščio skam
besiu. čia poetas išreiškia savo 
gamtinius įspūdžius ir švel
nius, suromantintus meilės 
jausmus: “Visur mane palydi 
varpai ir spinduliai” (...) “my
lėt ir džiaugtis gundo mane žie
dai visi” (...) “pro klegesį mer
gyčių ir aš jaučiu — aiman! Pa
vasario vilyčios širdin susminga 
man” (51 p.), “Gyvybė sujudo 
ir potvyniu veržias, ir šiluma 
saulė krūtinę užlies” (52 p.). Tas 
jaunatviškas poeto polėkis pra
siveržia posmų lengvumu ir pa
traukia poezijos mėgėją savo 
giedrumu.

Ketvirtasis skyrius “Monolo
gai apie kasdieninius daiktus” 
yra kasdieniški poeto pasipasa
kojimai apie katiną, kuris gulė
davo pomidorų pavėsyje, apie 
kaimyno padovanotą gardeniją, 

kuri simbolizuoja gerą darbą, 
pragyvena patį žmogų, apie ro
žes, kurios gražiai žydi ir gar
džiai kvepia, bet sudrasko ran
kas žemės purentojui. Beveik 
visi tie pasipasakojimai išreikšti 
kasdienine kalba, laisvu ritmu, 
beveik nerimuoti. Įspūdingiausi 
yra trumpi eilėraščiai, kaip “Va
sara”, “Mano tauta”.

Paskutinis skyrius “Saulė 
virš Warragamba slėnio” yra at
austas australiškais motyvais, 
nuspalvintas paliktos tėvynės 
nostalgija: “Lemtis, keistai juo
kaudama, mane prie šios šiurkš
čios didingos ir laukinės aplin
kos ilgam laikotarpiui pririšo” 
(90 p.). “Ko mes atkeliavome čia 
nuo vandens pilno Nemuno?”, 
o čia “dykumos tęsiasi į visus 
keturis vėjus” (98 p.).

J. A. Jūragis daugiausia ei
liuoja senoviška klasikine eilė
dara: ketureiliais posmais, tai

Varžybos lietuviškoje mokykloje
V. MATULAITIS

Šiais metais kiekviename To
ronto Maironio mokyklos sky
riuje mokiniai buvo skatinami 
dirbti atskirose varžybose - kon
kursuose. Man teko matyti to
kius septinto — dešimto skyrių 
mokinių darbus. Konkurso te
ma: “Mano tėvų gimtinė”. 
Mokslo metų eigoje kiekvienas 
mokinys rinko šios temos me
džiagą, išsiklausinėdamas tėvus 
apie jų įgimtąsias vietas, jų gy
venimo aplinkybes bei sąlygas. 
Kaikurie mokiniai savo raši
nius iliustravo tėvų ir jų gy
ventos aplinkos fotografijomis 
bei dokumentų fotokopijomis, 
lietuviškų laikraščių iškarpo
mis ir savais piešiniais. Teko 
matyti nupieštą Lietuvos žemė
lapį su detaliai pažymėtomis tė
vų gimtinių vietomis bei jų il
giau gyventomis vietovėmis. 
Tokie žemėlapiai turėjo būti 
kiekvieno mokinio darbe, bet 
gal nevisi vienodai suprato kon
kurso temą. Taip pat tikslius tė
vo ir motinos tėviškių adresus 
įrašė tik viena mokinė.

Užaugę ne Lietuvoje žino, kad 
tėvai gimė ir gyveno Lietuvoje, 
bet tik retas kuris žino tiksliai 
kaimo ar miestelio vardą bei 
kur ta vietovė yra Lietuvoje, 
nes nebuvo progos su tėvais 
apie tai išsikalbėti. Taip ir nu
klysta pasaulin be kelio į savo 
kilimo vietas.

Šiuo konkursu buvo siekia
ma, kad mokiniai daugiau susi
pažintų su savo tėvų bei šeimos 
vietovėmis ir jų gyvenimo ap
linka. Tuo būdu mokytojai 
įtraukė tėvus artimiau bend
rauti su savo vaikais ir pasida
linti savo prisiminimais apie 
gyvenimą Lietuvoje. Kaikurie 
mokiniu darbai buvo rūpestin

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ii "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA
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syklingu ritmu, atliepiančiais 
rimais. Tik keliuose skyriuose 
naudoja laisvesnį ritmą, kasdie
ninio kalbėjimo formą, priartė
jantį prie prozos. Įtaigesni yra 
tie eilėraščiai, kur poetas sutel
kia poetinius vaizdus ir išven
gia sąvokinės kalbos, sausoko fi
losofavimo.

Autoriaus poetinėje biografi
joje ir šis rinkinys užims ryškią 
vietą. Minėtini ir kiti J. A. Jū- 
ragio literatūriniai darbai. Jis 
suredagavo “Australijos lietu
vių metraštį”, almanachą 
“Plunksna ir žodis”, poezijos 
antologiją “Terra Australis”. 
Bendradarbiauja Australijos lie
tuvių spaudoje.

Juozas Alinis Jūragis, AKMENS 
IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraš
čiai. Išleido ir spaudė “Minties” 
spaustuvė Australijoje 1977 m. 
Tiražas — 250 egz., 108 psl. Kai
na nepažymėta.

gai paruošti ir juose jautėsi mo
kinio ir jo tėvų bendradarbia
vimas. Iš kiekvieno skyriaus 
mokytojai buvo atrinkę po 4 
geriausius darbus. Pakviesta ko
misija iš atrinktųjų darbų iš
skyrė premijuotinus.

Septintųjų ir aštuntųjų sky
rių grupėje geriausiu darbu at
rinktas Violetos Slivinskaitės, 
antruoju — Letos Vaitonytės ir 
trečiuoju — Donato Balaišio. 
Devintųjų ir dešimtųjų skyrių 
grupėje geriausiu darbu pripa
žintas Bernadetos Abromaity
tės, antruoju — Natalijos Sli
vinskaitės, o trečiuoju — Rūtos 
Meiklejohnaitės.

Gal būtų tiksliau augštesniuo- 
se skyriuose rengti skirtingų 
temų konkursus kiekviename 
skyriuje? Tada būtų galima 
tiksliau įvertinti ir nebūtų už
kirstas kelias kaikurių temų pa
kartojimui tik augštesniuose 
skyriuose. Tuo būdu varžybų te
mos galėtų būti įvairesnės, 
praktiškos ir pritaikytos tik to 
skyriaus pajėgumui. Tokiems 
darbams mokinys turėtų suras
ti dalį žinių iš tėvų, lietuviškų 
laikraščių ir perskaityti knygų 
ar kitų šaltinių. Labai gerai, 
kad mokiniai pratinami dirbti 
atskirus ilgesnius darbelius at
skirai nuo pamokų ruošimo.

e Mokslas reikalingas pažinti, o 
tikėjimas — gyventi. — MAX 
PLANCK.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 

Namus) •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

ST. GAILEVIČIUS
Čikagos Lietuvių Opera 22-jį 

savo veiklos sezoną paminėjo 
nepaprastai gerai pavykusiu G. 
Verdi operos “Nabucco” pasta
tymu.

Rašančiam šias eilutes teko 
būti trečiame spektaklyje, ku
ris, teoriškai imant, turėtų bū
ti geriausias, nes atsipalaiduo
ta nuo neišvengiamo premjeros 
susijaudinimo ir įtempimo.

Opera “Nabucco” priklauso 
ankstyvesniam G. Verdi kūry
bos laikotarpiui. Ji vaizduoja 
babiloniečių ir žydų kovą, vy
kusią maždaug 600 metų prieš 
Kristų. Pirmasis jos pastaty
mas įvyko Milane 1842 m. Tai 
buvo G. Verdi triumfo pradžia, 
nes prieš tai parašytos operos 
neturėjo pasisekimo ir nebuvo 
statomos. Tolimesnis G. Verdi 
kūrybinis kelias pasižymėjo di
deliais laimėjimais ir davė pa
sauliui eilę šedevrų, kurie su
teikė jam operos karaliaus 
vardą.

Čikagos Lietuvių Opera, ruoš
dama scenai “Nabucco” operą, 
turėjo išpildyti visą eilę reika
lavimų, kurie išplaukia iš muzi
kinės ir vaidybinės operos pu
sės. O pagrindiniai šios operos 
reikalavimai yra šie: stiprūs, 
plačios skalės solistai, gausus, 
gerai paruoštas choras, pilnos 
sudėties orkestras, sumanus re- 
žisorius ir tinkamai paruošta 
vaidybinė dalis. Su pasitenkini
mu galima konstatuoti, kad Či
kagos Lietuvių Opera visus 
šiuos reikalavimus įvykdė ir 
maždaug po septynių mėnesių 
įtempto darbo parodė mums 
“Nabucco” operą pilname jos 
grožyje.

Nenorėdamas kritiškai deta
lizuoti ir jieškoti juodų dėme
lių šviesiame pasisekimo fone, 
pasitenkinsiu tik bendro įspū
džio išsakymu. Pagrindiniuose 
šios operos vaidmenyse girdė
jome gerai pažįstamus ir pagar
bos vertus operos veteranus.

Abigaille, vyriausioji Nabuc
co duktė — D. Stankaitytė, tu
rėjo progą pilnai parodyti sa
vo balso grožį. Ji lengvai nu
galėjo visus techniškus ir pla
taus diapazono sunkumus.

Fenena, antroji Nabucco duk
tė — M. Momkienė, savo gražiu 
balsu ir gera vaidyba pilnai 
tiko šiam vaidmeniui.

KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJA
Akademinis Lietuvių Sambū

ris Montrealyje, kurį sudaro 
apie 40 asmenų, kas antri me
tai skiria $500 literatūros pre
miją už grožinį veikalą. Šių 
metų premija numatyta paskir
ti rudenį už 1976-77 m. išleistas 
grožinės literatūros knygas iš
eivijoje. Vertintojų komisija 
bei kitos detalės kol kas dar 
neskelbiamos. Dabartinę Sam
būrio valdybą sudaro: pirm. V. 
žižys, vicepirm. dr. H. Nagys, 
sekr. R. Valinskienė, ižd. G. Va- 
zalinskas, nariai — V. Piečai- 
tis, A. Kriščiukaitis. Šios valdy

BALTISTIKOS STUDIJŲ DIENOS
Jau artėja gegužės 11 — 14 

dienos, Baltistikos Studijų Drau
gijos šeštosios konferencijos lai
kas. Ta proga reikėtų paminėti 
kelis įdomius dalykus, kurie 
vyks tuo laiku Toronto univer
sitete.

Konferencijos apimtis — pla
ti. Bus skaitoma per šimtą pa
skaitų. Profesorė T. Rakaowska- 
Harmstone pradės konferenciją 
su paskaita “Nacionalizmas So
vietų Sąjungoje ir Baltijos kraš
tuose”. Tema “Baltijos kraštų su
verenitetas” bus gvildenama to
limesnėje konferencijos eigoje. 
Bus svarstoma dabartinė baltis
tikos studijų būklė — esamos 
medžiagos panaudojimas. Taip 
pat bus speciali sekcija “Žydai 
Baltijos kraštuose”, kuriai va
dovaus R. Misiūnas. Nebus už
miršta tema ir “Baltiečių išliki
mas už savo valstybių ribų”, ši 
tema yra labai aktuali visiems 
lietuvių kilmės žmonėms, ypač 
kultūros ir kalbos išlaikymo

Atsiųsta paminėti
PASAULIO LIETUVIS nr. 35 

(99), 1977 m. lapkritis. Mėnesinis 
PLB žurnalas, redaguojamas Br. 
Nainio. Techniniai redaktoriai — 
Pr. Razminas ir K. Barzdukas. Ad
ministratorius — St. Džiugas, 7240 
So. Mozart St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

MŪSŲ SPARNAI nr. 43, 1977 m. 
Lietuvių evangelikų reformatų žur
nalas, gaunamas pas administrato
rių J. Palšį, 5718 So. Richmond St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Anna, vyriausiojo Jeruzalės 
kunigo sesuo — C. Kogutaitė, 
gerai derinosi prie viso an
samblio.

Nabucco, Babilonijos kara
lius, centrinė šios operos figūra 
— A. Brazys, buvo puikioj vo- 
kalinėj formoj ir įtikinantis 
vaidyboj.

Zaccaria, vyriausias Jeruza
lės kunigas — J. Vaznelis, dai
navo būdamas nevisai sveikas, 
tačiau klausytojams paliko ma
lonų įspūdį.

Ismaele, Jeruzalės karaliaus 
vaikaitis — R. Strimaitis, kad 
ir nedideliame vaidmenyje, sa
vo gražaus tembro balsu ir lais
va laikysena scenoje sudarė 
simpatišką įspūdį.

Vyriausias Babilonijos kuni
gas — B. Prapuolenis ir Ab- 
dallo, Nabucco kariuomenės ka
rininkas — L Savrimas vokali
niu ir vaidybiniu požiūriu pil
nai tiko savo paskirčiai.

Jau nebe naujiena, kad Čika
gos Lietuvių Operos choras yra 
pažiba operos, bet šį sykį jis 
buvo ypatingai gerai pasiruošęs 
ir imponavo ne tik savo skai
čiumi, bet ir gerais balsais. Be 
to, šioj operoj choras gražiai 
pasireiškė ir vaidyboje. Tai 
ryškiai parodo režisoriaus D. 
Hick (iš Niujorko) pastangas. 
Už puikų choro, paruošimą pa
gyrimo yra užsitarnavę chorve
džiai — A. Gečas, Em. Saka- 
dolskienė ir Al. Sthepens.

Šios operos dirigentas A. Va- 
saitis nėra naujokas šioje sri
tyje, nes jau yra dirigavęs kitų 
dirigentų paruoštas operas, bū
tent, “Kaukių balių” ir “Mei
lės eliksyrą”. Bet “Nabucco” 
buvo jo debiutas, nes tai pir
mas jo savarankiškas darbas, 
kuris, reikia pripažinti, puikiai 
pavyko. Tai yra neabejotinai 
stipri, talentinga šios srities 
pajėga.

Baigdamas šiuos savo įspū
džius, negaliu nepaminėti ir 
trijų grakščių šokėjų — V. 
Karosaitės, A. Acceturo ir D. 
Užubalio, kurie atliko trumpą, 
bet efektingą) šokį.

Operai pasibaigus ir klausy
tojams entuziastingai plojant, 
operos atlikėjai buvo priversti 
daug kartų pasirodyti. Palikom 
teatro salę su skaudančiais nuo 
plojimų delnais, bet su pilnu 
estetiniu pasitenkinimu ir tau
tinio pasididžiavimo jausmu.

bos įgaliotas informaciją spau
dai išsiuntinėjo dr. H. Nagys. 
Informacijoje pažymima, kad 
Vinco Krėvės literatūros pre
miją minėtasis Sambūris įstei
gė 1952 m. ir iki šiol paskyrė 
11 premijų, šiemetinė bus dvy
liktoji. Iki šiol premijos buvo 
paskirtos (chronologine tvarka): 
Jonui Mekui, Mariui Katiliškiui, 
Vincui Ramonui, Algimantui 
Mackui, Kostui Ostrauskui, An
tanui Vaičiulaičiui, Kaziui Ba- 
rėnui, Juozui Kralikauskui, 
Liūnei Sutemai, Eduardui Cin
zui. Belieka klausimas — kam 
teks sekančioji premija?

klausimas jaunojoj kartoj.
Konferencijos metu bus ir 

baltiečių menininkų kūrinių pa
roda, kuri bus atidaryta gegužės 
10 d. ir truks iki birželio 4 d. 
Toronto universiteto Hart Hou
se galerijoje. Gegužės 12 d. bus 
baltiečių poezijos popietė. Ge
gužės 13 d. kalbės žymi archeo
logė dr. Marija Gimbutienė.

šitoje konferencijoje daly
vaus lietuviai paskaitininkai: J. 
Rėklaitienė, J. P. Slavėnas, R. 
Šilbajoris, V. Jonynas, A. Ged- 
mintas, A. Musteikis, J. Kazlas, 
L. Kelertienė, A. Barūnaitė - 
Villeke, J. Zdanys, T. Venclo
va.

Ši šeštoji konferencija yra 
gausi savo paskaitomis, todėl 
kiekvienas dalyvis galės rasti 
temą, kuri jam bus įdomi. Dau
giau informacijų ir konferen
cijos brošiūrų galima gauti pas 
Ričardą Prialgauską, 219 Col
lege St., #318, Toronto. Tel. 
979-1052. Jūra

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 10 ir 
nr. 11, 1977 m. lapkritis ir gruodis. 
Religinės ir tautinės kultūros žurna
las, leidžiamas Tėvų jėzuitų, 2345 
West 56th St., Chicago Ill. 60636, 
USA.

ATEITIS nr. 9-10, 1977 m. lap- 
kritis-gruodis. Mėnesinis Ateitinin
kų Federacijos katalikiškos-lietuviš- 
kos krypties žurnalas. Metinė pre
numerata — $7. Administratoriaus 
adresas: J. Polikaitis, 7235 So. Sac
ramento Ave., Chaicago, Ill. 60629, 
USA.
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□ KULT]KiliĖJĘ VEIKLOJE
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

vardo jaunimo premija, paskirta 
pirmą kartą po šio jaunuolio anksty
vos mirties, Čikagos Jaunimo Cent
ro kavinėje buvo įteikta jaunosios 
kartos veikėjui Viktorui Nakui. 
Tūkstančio dolerių čekį jam įteikė 
pagrindinis šios premijos organiza
torius dr. L. Kriaučeliūnas — ve- 
lionies Eugenijaus tėvas. Naująjį 
laureatą sveikino premiją paskyru- 
sios komisijos pirm. kun. P. Garšva, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos atstovė E. Sakadolskienė, atei
tininkų vardu — D. Saliklytė. V. 
Nakas savo padėkos žodyje konsta
tavo, kad šią premiją jam laimėjo 
baltiečių jaunimo žygis į Vašingto
ną. Žygio ruošos darbai betgi buvo 
užgulę ne vien tik jo pečius: vykdo
majame komitete daug dirbo jau
nieji Detroito lietuviai — Violeta 
Abariūtė, Rusnė Baltrušaitytė, Sau
lius Jankauskas, Jonas Marcišaus- 
kas, Gražina Vaškelytė ir čikagietė 
Milda Kupcikevičiūtė. Lėšas telkė 
finansų komitetas Čikagoje — dr. J. 
Valaitis, dr. A. Razma, O. Barškėty- 
tė, G. Reinytė, J. Ivanauskas bei ki
ti. Koncertinę dainų, operų arijų ir 
duetų programą atliko čikagiečiai 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Al
girdas Brazis.

KLEVELANDIŠKIS ČIURLIONIO 
ANSAMBLIS, vadovaujamas muz. A. 
Mikulskio, gastrolinius koncertus 
pradėjo dviem išvykom į Bridge- 
portą, Conn., ir Niujorką. Jo kon
certas Bridgeporto Sacred Heart uni
versitete kovo 11 d. buvo įrikiuotas 
į lietuviams paskirtą mėnesį, o 
Niujorko Kultūros židinyje koncer
tą kovo 12 d. surengė “Laisvės ži
burio” radijo valandėlė. Koncertą 
pradėjo ir užbaigė mišrus ansamb
lio choras paties A. Mikulskio bei 
kitų kompozitorių harmonizuotomis 
liaudies dainomis ir originaliomis 
kompozicijomis. Atskirus pasirody
mus turėjo vyrų ir moterų chorai. 
Pastarajam akompanavo kanklių or
kestras, vadovaujamas O. Mikulskie
nės, parūpinęs palydą ir baigmi
nėms mišraus choro dainoms. An
samblio šokėjus palydėjo liaudies 
instrumentų orkestras, vyrų ir mote
rų chorai. Koncerte dalyvavo an
samblio solistai — Irena Grigaliū- 
naitė, Algis Gilys ir Raimundas But
kus. Padėkos žodį tarė “Laisvės Ži
burio” vadovas Romas Kezys, scenon 
pakvietęs Siūlą Kudirką ir jo vaid
menį televizijos filme atlikusį ak
torių Alan Arkiną su žmonomis. 
Joms buvo įteikta gėlių, o A. Arki- 
nui — lietuviška lėlė.

BALTIEČIŲ MENO DRAUGIJA 
“Baltija”, pernai surengusi lietuvių, 
latvių ir estų dailininkų darbų pa
rodą, šiemet kovo 18 d. popietę pa
skyrė baltiečių poezijai taip pat Niu
jorke, Ukrainiečių institute. įvadinį 
žodį apie šių trijų tautų poeziją tarė 
latvis G. Salinš. J. Zdanys paruošęs 
lietuvių poezijos antologiją anglų 
kalba “Manyland Books” leidyklai, 
kalbėjo tema “Keletas minčių apie 
poezijos vertimą”, iliustracijai pa
naudodamas vieną savo verstą L. 
Andriekaus eilėraštį. Poetai, talki
nami aktorių, savo eilėraščius skai
tė alfabetine pavardžių tvarka. Lat
viams ir estams atstovavo: Volde
mars Avens, Baiba Bičele, Aina 
Kraujietė, Umar Laaban, Aleksis 
Rannit, Gunars Salinš; lietuviams — 
Jurgis Blekaitis, Jonas Mekas, dr. 
Henrikas Nagys ir dėl ligos negalė
jusios dalyvauti Danguolės Sadūnai- 
tės kūryba, skaityta aktoriaus J. Bo- 
ley-Bolevičiaus. Montrealietis dr. H. 
Nagys, laisvai vartojantis ir latvių 
kalbą, pateikė du lietuvių kalbon iš
verstus latvių poečių Ainos Zemde- 
gos ir Veltos Snikerės eilėraščius. 
Popietei vadovavo Alina Staknienė.*

KALIFORNIJOS UNIVERSITETE 
Los Angeles mieste balandžio 5 d. 
buvo pradėtas baltiečių kultūrų ir 
kalbų kursas, dėstomas prof. M. 
Gimbutienės su pasikviestais talki
ninkais. Kalifornijos universiteto Ri
verside prof. Jules Levini lankyto
jus supažindins su baltiečių kalbo
mis, Oregono universiteto prof. Ste
phen Reynolds — su baltiečių gies
mynais, literatūros kritikas Pranas 
Visvydas — su naujausiais poezijos 
poslinkiais sovietų okupuotoje Lie
tuvoje.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
Tremtyje centro valdyba buvo pa
skelbusi rašinių šauliškomis te
momis konkursą. Vertintojų ’komisi
ja, kurią sudarė S. Kaunelienė, J. 
Stašaitis ir P. Petrušaitis, paskyrė 
tris premijas: $150 — Jurgiui Gliau
dai, $100 — Andriui Mironui, $75 — 
Stepui Jakubickui. Premijų mece
natai — Vytauto D. šaulių rinktinė, 
jūrų šaulių kuopa “Klaipėda” ir LŠ 
ST centro valdyba.

GRACIELA JAKAVIČIŪTĖ, Ar
gentinos lietuvaitė, yra aktorė ir dai
nininkė, susilaukusi pripažinimo Is
panijos teatruose ir filmuose Ana 
Bell vardu. Neseniai ji lankėsi Ar
gentinoje su pasižymėjusiu daininin
ku D. Daniel. Keli jų koncertai buvo 
surengti Mar del Platoje.

JURGIS BLEKAITIS, gyvenantis 
Vašingtone, yra paruošęs spaudai 
antrąjį savo poezijos rinkinį “Ru
dens ritmu”, kuris bus išleistas Či
kagoje. Ten 1954 m. buvo išleista ir 
jo pirmoji poezijos knyga “Vardai 
vandenims ir dienoms”. Jis taipgi 
yra paruošęs ir atidavęs leidėjams 
pomirtinį Vašingtone gyvenusio 
Henriko Radausko lyrikos rinkinį.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
trečią kartą susilaukė L Kalmano 
operetės “Silva” premjeros pakeis
tu “čardašo karalienės” pavadinimu. 
Pirmąjį “Silvos” variantą buvo re
žisavęs B. Kelbauskas, antrąjį — R. 
Andrejevas. Trečiąją premjerą pa
ruošė vyr. rež. R. Vaitkevičius, diri
gentas J. Čepinskas, baletmeisterė J. 
Ribačiauskaitė ir dail. F. Linčiūtė. 
Silvos vaidmuo turi tris atlikėjas — 
solistes D. Dirginčiūtę, K. Krukaus- 
kaitę, V. Sergaitytę, Edvino — solis
tus M. Rekį ir E. Gutauską. Kuni
gaikščio L. Walcsheimo vaidmenį 
atlieka sol. K. Mikalauskas, dainavęs 
ir abiejuose ankstesniuose pastaty
muose.

LITERATŪROS PARODĄ norve
gu dramaturgijos klasiko Henriko 
Ibseno 150-tajai gimimo sukakčiai 
surengė Respublikinė biblioteka Vil
niuje. Jai buvo sutelkti H. Ibseno 
kūriniai, išleisti lietuvių, rusų, vo
kiečių kalbomis, jo kūrybinį paliki
mą vertinantys raštai. Tarp retesnių 
leidinių yra H. Ibseno tragedija 
“Siaurės karžygiai”, išleista lietuvių 
kalba 1908 m.

KAMERINIS LIETUVOS OR
KESTRAS, vadovaujamas Sauliaus 
Sondeckio, grįžo iš sėkmingų gastro
lių Rumunijoje. Koncertai buvo su
rengti net keliuose Rumunijos mies
tuose, o baigminis įvyko sostinėje 
Bukarešte. Juose skambėjo A. Vi- 
valdžio, G. Rossinio, P. Čaikovskio 
kompozicijos.

DŽIAZO FESTIVALYJE “Tbilisis 
78” Lietuvai atstovavo kompoz. V. 
Ganelino instrumentalistų trijulė ir 
Vilniaus konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų džiazo kvartetas su vadovu 
S. Šiaučiuliu. Abu kolektyvai Lietu
von parsivežė laureatų diplomus. 
Festivalyje buvo parodyta net 11 
filmų apie žymiuosius džiazo propa
guotojus, daugiausia amerikiečius.

IŠSAMI LIETUVIŲ TAPYBOS 
PARODA buvo surengta Rygoje; 
dalyvavo 30 autorių su 70 darbų. 
Jon įtraukti visų kartų lietuviai 
dailininkai, pradedant vyriausiais ir 
baigiant ryškiau pasireiškusiais jau
nimo atstovais. Toks parodos pobū
dis leido atskleisti lietuviškųjų ta
pybos tradicijų tęstinumą. Nepakan
kama patalpų erdvė leido išstatyti 
tik po vieną ar du kiekvieno daili
ninko darbus. Parodos atidaryme 
kalbėjo Rygos dailės muzėjaus di
rektorė A. Nefedova, latviai tapyto
jai O. Abuolis, E. Grupė, Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos tapybos sky
riaus pirm. A. Stasiulevičius, čia 
tenka priminti kas treji metai ren
giamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tapybos parodas, neatskleidžiančias 
pilno vaizdo, nes jose dalyvauja tik 
rinktiniai baltiečių tapytojai.

SIMFONINIS BELGRADO FIL
HARMONIJOS orkestras, vadovau
jamas Belgrado muzikos akademijos 
prof. ž. Zdravkovičiaus, viešėjo Kau
ne ir Vilniuje, atlikdamas skirtingas 
L. Beethoveno, C. M. Weberio, J. 
Sibelijaus kūrinių programas, papil
dytas dabartine jugoslavų kompozi
torių muzika, šis jugoslavų orkest
ras yra įsteigtas 1923 m., plačiausio 
pripažinimo susilaukęs per pasta
ruosius 18 metų dabartinio dirigen
to vadovybėje.

“ŠILŲ AIDŲ” FESTIVALYJE Ši
lalėje dalyvavo vokaliniai ansamb
liai iš aštuonių Žemaitijos rajonų — 
Telšių, Plungės, Kelmės, Šilutės, 
Tauragės, Jurbarko, Klaipėdos ir Ši
lalės. Du pereinamuosius šilaliečių 
prizus už geriausią žemaičių liau
dies dainos atlikimą ir už nuotai- 
kingiausią programą laimėjo rajoni
nių Plungės kultūros namų ir Kel
mės rajono Paverpenio kaimo kul
tūros namų atstovai. Miestų grupė
je geriausiais pripažinti: Šilalės kul
tūros namų mišrus choras, Telšių 
“Masčio” vyrų ir Plungės kultūros 
namų moterų chorai.

KAUNO DIRRBTINIO PLUOŠTO 
GAMYKLA, pagerbdama velionies 
dail. S. Krasausko atminimą, suren
gė jo kūrybai skirtą poezijos spek
taklį “Įamžinai amžinybę, linija nu
stebinęs gyvenimą ...” A. Matulio
nio režisuotame spektaklyje dalyva
vo aktoriai N. Lepeškaitė, A. Žekas,
L. Želčius, smuikininkė A. Kriščiū- 
naitytė. Renginį praturtino S. Kra
sausko grafikos darbų paroda. Va
karo metu kauniečiai turėjo progą 
susitikti su velionies našle N. Kra
sauskiene, jo bičiuliais — skulpto
rium K. Bogdanu, Vilniaus inžineri
nio statybos instituto docentu R. Jo
nušu, rašytojais V. Petkevičium ir
M. Sluckiu.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ rū
muose įvykusi K. Abramavičiaus ak
varelių paroda lankytojams atsklei
dė Vilniaus, Kuršių marių, Viduri
nės Azijos, Kolos pusiasalio, Sajanų 
kalnų vaijdus. Portretuose buvo ma
tyti šiose kelionėse sutiktų žmonių 
veidai.

PIANISTĖ ALDONA JUOZAPĖ- 
NAITĖ, baigusi Vilniaus konserva
toriją, plačiai reiškėsi muzikinėje 
šio miesto veikloje. Prieš porą me
tų ji gilino studijas Paryžiuje ir da
bar dirba dėstytoja Talino konser
vatorijoje. Viešnagės Vilniuje pro
ga ji buvo pakviesta į susitikimą su 
vilniečiais Lietuvos meno darbuoto
jų rūmuose. Susitikimo programai ji 
buvo pasirinkusi D. Messiaeno, J. 
Janačeko, B. Bartoko ir M. Ravelio 
kompozicijas. Įvadinėje dalyje skam
bėjo M. K. Čiurlionio kūriniai.

V. Kst.
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CHOLKAD R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

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 I S,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e St' Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 81/4%
E pensijų ir namų s-tas 8^2%
E taupomąsias s-tas.....................7%
E depozitų-čekių s-tas 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 9]/2%
= nekiln. turto .........................9!/į%
E 'investacines ............................ 10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

OTrnij Abi7 O CIIDC 406 Roncesvalles Avė.
dltrrlMNd rUKO telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE m11tkET
335 Roncesvalles Avė., _. , _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Simnn ę television f f'KZ Savininkas ---- V. SIMINKEVIČIUS

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
H862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

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

©^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Iš gaunamų registracijų matyti, 
kad PLSŽ bus ne tik didžiulis spor
to renginys, bet ir lietuviškojo jau
ninto suartėjimo šventė. Registraci
jos ateina iš sportininkų, apie ku
riuos nesame girdėję, kurie nepri
klauso mums žinomoms sporto or
ganizacijoms. Štai kaikurie iš jų: 
Ray Strazdas, New Britain, Conn., 
universiteto instruktorius, lauko te
nisas; P. Skučas, 18 m., B. Colum
bia, golfas; Darius Ivaška, 18 m., 
Dorchester, N.Y., 200 m plaukimas 
l.s., lauko tenisas; Gintaras Grab- 
nickas, 15 m., Orlando, Florida, gol
fas, vidurinių mokyklų meisteris; 
Kristina Grabnickaitė, 19 m., Orlan
do, Florida, tenisas; Arnoldas Olis, 
17 m., Rochester, N.Y., diskas, ru
tulys, katalikiškų mokyklų meiste
ris.

Krepšinio varžybos žaidynėse bus 
pačios įdomiausios. Pasibaigus apy- 
gardinėms pirmenybėms, galima nu
matyti būsimus vyrų klasės daly
vius: Australijos lietuvių rinktinė, 
Kolumbijos lietuvių rinktinė, Niu
jorko LAK, Bostono Grandis, V. Va
karų apygarda — 8 komandos, Ka
nados apygarda — 7 komandos. Ar
timiausiu laiku į Torontą atvyks 
krepšinio komiteto vadovas Kurzo- 
nas su 16 atrinktų komandų sąrašu.

Prieš 40 metų Kaune:
“Lietuvos Sportas” Nr. 31 (91) 

1938. VII. 25 skelbė: "Gerulaitis — 
pirmosios tautinės olimpiados teni
so nugalėtojas.

Finalinėj kovoj, būdamas prana
šesnis savo žaidimo technika, už
tikrintai, visai pelnytai nugalėjo 
Gidrį 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 ir laimėjo 
aukso medalį.

Pirmą setą vedant Gerulaičiui 
3:0, o vėliau 4:1, laimėjo Giedrys 
6:4. Laimėjęs keletą lengvų geimų, 
Gerulaitis atsileidžia. Giedrys ima 
kaitalioti savo žaidimą. Spraga bu
vo surasta . . .

. . . Visuose trijuose sekančiuose 
setuose ištisai žaidimo iniciatyva 
priklauso Gerulaičiui.

Antroje vietoje pasiliko Giedrys 
ir gavo sidabro medalį.

Dėl trečios vietos peržaidė Vait
kus — Jakutis. Lainfiėjo Vaitkus 
6:4, 1:6, 6:3, 6:4 ir gauna bronzos 
medalį ...”

Tautinės olimpiados teniso aukso 
medalio laimėtojas buvo Vito Geru
laičio tėvas — Gerulaitis, vyr.

Žaidynių šokiai, kurie įvyko ba
landžio 22 d. Anapily, sutraukė 
daug jaunimo, tačiau mažai tesima
tė vyresniųjų.

PLS Žaidynių rėmėjams — E. Bu- 
meisteriui už tūkstantinę ir Čikagos 
lietuvių slidininkų klubui už $300 
žaidynių rengėjai! nuoširdžiai dėko
ja.

Antanas Liudžius, Lietuvos spor
to veteranas, paskirtas naujuoju 
ŠALFASS sekretoriumi. Linkime 
sėkmingai darbuotis. A. S.

SPORTAS VISUR
Jaunojo Rautinšo sugebėjimas 

valdyti sviedinį ir greitis, suderin
tas su 6-8 (2.03 m) ūgiu, iškėlė jį 
į S. Amerikoje labiausiai pageidau
jamų krepšininkų eiles. Aštuonioli- 
kametis Kanados krepšinio rinkti
nės žaidėjas po ilgų svarstymų pa
galiau pasirinko Minesotos universi
tetą studijoms ir krepšiniui, šio 
universiteto krepšinio treneris su 
džiaugsmu sutiko šį Leono apsi
sprendimą. Praėjusiame sezone jis 
yra stebėjęs daug krepšininkų. Jo 
nuomone, Leonas yra vienas iš ge
riausių. Dar daug girdėsime apie 
jaunąjį krepšininką, kuris pradėjo 
žaisti Kanados krepšinio rinktinėje, 
būdamas tik 16 metų amžiaus.

Vitds Gerulaitis sėkmingai daly
vavo kviestiniame keturių iškiliau
sių tenisininkų turnyre, kuris įvyko 
Kopenhagoje. Po laimėjimo prieš 
talentingąjį Argentinos tenisininką 
Giulermo Vilas, baigmėje jis vėl 
pralaimėjo švedui B. Borg 2-6; 6-4; 
6-4. šis jo laimėjimas buvo įvertin
tas $25.000. Artimiausiu laiku pra
sidės 8 geriausių tenisininkų tur
nyras $100.000 laimėti. V. Gerulai
tis šiam turnyrui yra numatytas 
pirmuoju žaidėju. Šiais metais pini
giniais Idimėjimais V. Gerulaitis 
yra III vietoje tarp pasaulio geriau
sių.

Pasaulio futbolo pirmenybės pra
sidės birželio 1 d. keturiuose Ar
gentinos miestuose. Tai bus 16 at
rinktų komandų baigminis turnyras. 
Ji stebės visas pasaulis, nes futbo

las yra populiariausias sportas pa
saulyje. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos šaudymo iš lanko žiemos 

pirmenybės įvyko respublikiniame 
, lengvosios atletikos manieže Vilniu- 
1 je. Vyrų grupėje abu šaudymo pra
timus iš 18 ir 25 metrų nuotolio lai
mėjo vilnietis V. Viederis. Moterų 
grupėje 18 metrų atstume čempijo- 
ne tapo vilnietė D. Jasaitė, 25 met
rų — kaunietė J. Pangonytė. Šis 
sportas reikalauja nemažo taiklumo, 
nes 18 metrų šaudymo pratime tai
kinys yra beveik monetos dydžio.

Gimnastikos varžybos dėl Lietu
vos taurės buvo surengtos Vilniuje, 
pasikvietus gimnastų iš Latvijos ir 
Armėnijos.* Tie svečiai ir viešnios 
buvo stipresni už Lietuvos atstovus. 
Vyrų grupėje laimėjo M. Grigori- 
anas iš Jerevano, surinkęs 107,6 taš
ko, moterų — rygietė L Jarans su 
71,6 taško. Taurės buvo skiriamos 
tik Lietuvos atstovams. Vieną jų lai
mėjo kaunietė moksleivė Dalia Ba- 
kaitė (106,7 tšk.), kitą — vilnietis 
studentas Viktoras Šurpikas (106,7 
tšk ). Komandiniu požiūriu stipriau
si buvo Armėnijos gimnastai, išsiko
voję 529,6 taško, ir Latvijos gimnas
tės, laimėjusios 341,25 taško.

VYČIO ŽINIOS
KSA krepšinio pirmenybėse ba

landžio 22-23 d.d. Toronte žaidė tik 
jaunių A (18) komanda. Pirmose 
rungtynėse pralaimėjo Hamiltono 
Kovui 59:79. Antrose rungtynėse, 
žaidžiant dėl III v., vytiečiai nesun
kiai įveikė silpnoką Aušros komandą 
85:52. žaidė: V. Stočkus 4, V. Gata- 
veckas 35, R. Duliūnas 45, K. Kraw
czyk 20. L. Kaknevičius 22, V. Šim
kus 10, R. Petronis 6. Š.m. krepši
nio pirmenybės buvo gana gausios. 
Dalyvavo Toronto, Hamiltono, Lon
dono, Montrealio ir Ročesterio 
krepšinnikai. Visdėlto KSA krepši
nio pirmenybės turėjo kaikurių 
spragų.

Jauniai C (14). KSA krepšinio 
pirmenybių pirmose rungtynėse 
įveikė Hamiltono Kovo krepšinin
kus 35:24 (15:8). Vyčio komandoje 
žaidė: J. Ažubalis, P. Sukauskas 1, 
G. Grabauskas 2, A. Saplys 17, R. 
Marcinkevičius, A. Balsys 5, S. Na- 
mikas 6, R. Karpis 4, P. ir J. Aukš
taičiai. Antrosios šių dviejų koman
dų rungtynės įvyks artimiausiu lai
ku.

Paulius Grybas yra naujasis Vy
čio jaunių C krepšinio komandos 
treneris. Darbščiam ir energingam 
jaunajam treneriui linkime sėkmin
gos darbuotės.

G. Nešukaitytė balandžio 22 d. da
lyvavo rytinės Kanados stalo teniso 
pirmenybėse ir laimėjo dvi pirmas 
vietas — moterų dvejete ir mergai
čių 17 m. klasėje. Pirmenybės įvyko 
“Etobicoke Olympium” patalpose.

Naujas krepšinio treniruočių tvar
karaštis: trečiadieniais Pius X mo
kykloje — jauniai C ir D; ketvirta
dieniais Etobicoke Collegiate — 
jauniai A ir moterys; penktadie
niais Etobicoke Coll. — jauniai B 
ir C. Visos treniruotės prasideda 
7 v.v. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Sveikiname jaunius krepšininkus, 

iškovojusius ketvirti metai iš eilės 
Kanados sporto apygardos meiste
rio vardą. Kovo jauniai baigmėje 
nugalėjo Montrealio Taurą 86:71. 
Žaidė: R. Antanaitis 23, R. Kybar
tas 20, L. žilvitis 15, R. Kalvaitis 
9, J. Sadauskas 11, J. Riekus 6, G. 
Saunoris 2.

Vyrų grupėje Kovui atstovavo I 
ir II komanda. Meisterio vardą iš
kovojo Toronto Prisikėlimo PSK 
Aušra, įveikdama Hamiltono I pen
ketuką 107:94. žaidė: E. Tirikis, V. 
Butkevičius, R. Butkevičius, A. Va
laitis, V. Kęsragis, K. Kalvaitis, Ed. 
Zubas, V. Stukas, R. Kybartas, R. 
Antanaitis. II Kovo komanda laimė
jo prieš Londono Taurą, Aušrą, ta
čiau pralaimėjo I Kovo penketukui 
ir vyrų grupėje užėmė III v. Taigi, 
Hamiltono Kovui PL Sporto Žaidy
nėse Toronte atstovaus dvi vyrų ko
mandos, jaunių A, moterų ir jau
nučių. Antrąjį Kovo penketuką su
daro šie žaidėjai: A. žilvitis, J. 
Riekus, A. Grajauskas, V. Lukošius, 
A. šeštokas, J. Rusinavičius, B. Zu
bas, A. Gedrimas, K. Aušrotas. B.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų federacijos v ai d y b a, 

drauge su ateitininkų tarybos prezi
diumu, šaukia globėjų, dvasios vadų, 
tarybos ir sąjungų valdybų suvažiavi
mą, kuriame bus svarstomos jaunu
čių, jaunių, moksleivių ir studentų 
veiklos programos bei sudaryta proga 
paskiriems tarybos, dvasios vadų ir 
sąjungų valdybų su globėjais pasita
rimam. Suvažiavimas įvyks 1978 ge
gužės 13-14 d.d. Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Mich. Mokestis už 
kambarį .ir maistą — $20 asmeniui. 
Suvažiavimas prasidės gegužės 13, 
šeštadienį, 8 v. r., baigsis gegužės 14, 
sekmadienį, 1 v. p. p.

Ateitininkų federacijos taryba per
nai sudarė programų komisijas, ku
rios ruošia veiklos programas paski
roms sąjungoms. Su tomis programo
mis bus supažindinti suvažiavimo da
lyviai ir turės progos savo įnašu pri
sidėti prie galutinio programų sufor
mavimo. Po suvažiavimo paskiros ko
misijos atliks paskutinę programų re
dakciją. Jos bus atspausdintos ir pa
skleistos platesniam naudojimui. 
Programų išleidimui Lietuvių Fondas 
yra paskyręs $750.

Visi globėjai ir dvasios vadai yra 
kviečiami šiame suvažiavime daly
vauti. Prašome registruotis pas Atei
tininkų Federacijos generalinį sekre
torių Vacį. Kleizą, 10000 S. Bell Avė., 
Chicago, Ill. 60643, USA.

Ateitininkų federacijos valdyba
Toronto ateitininkų šventės, kuri 

įvyks šeštadienį ir sekmadienį, ge- 
gegužės 5-7 d.d., programa:

Penktadienį, 7 v. vakaro, susipa
žinimo laužas High Parke. Važiuoti 
į High Pk. Blvd, iš Parkside Dr. pro 
vartus į parką ir važiuoti į vakarus 
iki zoologijos sodo, prie kurio yra 
automobiliams pasistatyti aikštė. 
Kitoje aikštės pusėje matyti lauža
vietė.

šeštadienį, 9 v. ryto, moksleivių 
registracija Prisikėlimo par. patal
pose; 10 v. bendras moksleivių su
sirinkimas; 12 v. bendri pietūs; 1 
v.p.p. simpoziumas. Jaunučių ir jau
niu speciali programa — tuoj po li
tuanistinės mokyklos pamokų Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje.

Simpoziumo 1 v.p.p. tema: “Kiek 
atėjome, kur esame ir kur einame?” 
Simpoziume dalyvaus 12 ateitinin
kų. Kviečiami sendraugiai, studen
tai, moksleiviai ir tėvai. Laukiame 
visų!

Moksleivių, duodančių įžodį, egza
minai bus tuoj po simpoziumo.

šeštadienį, 7 v. vakaro, koncertas, 
šokiai, vaišės ir loterija. Koncerte 
išgirsime pirmą kartą Toronte Kle- 
velando mergaičių ansmablį “Neri
ja”. Kviečiama dalyvauti visa To
ronto visuomenė.

Sekmadienį, gegužės 7. Visi atei
tininkai renkasi į Prisikėlimo par. 
salę 10.30 v.r. Jaunučiai, studentai 
ir moksleiviai atvyksta uniformuoti 
ir su juostelėmis. Organizoutai visi 
eina į šventovę, kur 11 v.r. įvyks 
įžodžio iškilmės, o 11.30 visi daly
vauja Mišiose.

Po Mišių visi ateitininkai, tėvai 
ir svečiai renkasi parodų salėje, kur 
bus pusryčiai, sveikinimai ir šven
tės užbaigimas.

Šventės metu bus ateitininkų 
veiklos nuotraukų paroda, organi
zuojama moksleivių, ir taip pat pla
tinamas neperiodinis moksleivių 
žurnalas “Pirmyn Jaunime”.

Skautų veikla
• Balandžio 22 d. kanadiečių or

ganizuotoje obuolių dienoje dalyva
vo 25 “Rambyno” tunto skautai ir 
vilkiukai, kuriems vadovavo ps. L. 
Saplys ir s.v.v.sl. G. Senkevičius, 
talkinami tėvų.- Dalyviai dėkingi 
būstinės šeimininkei sesei O. Bal
sienei, kuri visus skaniai maitino. 
Įdomu buvo tai, kad skautai Alvy
das Saplys ir Simonas Namikas, par
davinėdami obuolius prie “Royal 
York” viešbučio, netikėtai susidūrė 
su išeinančiu Kanados premjeru P. 
E. Trudeau ir jam pasiūlė obuolį. 
Jis jį paėmė ir įmetė dėžutėn auką. 
Paklausti mūsų skautai atsakė pri
klausą 226-tajai lietuvių grupei. Di
delės šio netikėto susitikimo nuo
traukos buvo įdėtos Toronto dien
raščiuose.

o Balandžio 23 d. šv. Jurgio šven
tę “Šatrijos” ir "Rambyno” tuntai 
pradėjo organizuotu dalyvavimu pa
maldose Prisikėlimo šventovėje. Po 
pamaldų įvyko trumpa sueiga su 
oficialia dalim ir filmais, kuriuos 
rodė V. Matulaitis. Ačiū jam už tal
ką. Šventės proga į vyr. laipsnius 
pakelti-tos: į si. R. Grybas, L. Ka- 
rosaitė ir A. Paliulytė; į psl. Alvy
das Saplys, į vair. Rebeka Routh. 
LSB vyr. skautininkas v.s. S. Mik- 
naitis Kanados atstovus Australijo
je — A. Kalinauską, T. Senkevičių, 
A. Gvildį, S. Namiką ir R. Turėtą 
apdovanojo Pažangumo ir Vėliavos 
žymenimis. Vyr. skautininko svei
kinimo laiške pabrėžiama, kad mi
nimi atstovai gerai pasirodė ir kaip 
skautai, ir kaip sktn. Stepo Kairio 
muzikinio vieneto nariai. Taipgi ap
dovanoti ir jūrų skautų vadovai R. 
Sriubiškis ir A Stauskas. C. S.

• Betkur gyvenančios jūrų skau
tės, gintarės ir skautininkės kviečia
mos dalyvauti VI tautinėje stovyk
loje ir įsijungti į jūrų skaučių pa- 
stovyklę. Kreiptis: j. ps. Vida Ra
čiūnienė, jūrų sk. skyriaus vedėja, 
11 S. 480 Hill Rd., Lemont, Ill. 
60639, USA. Tel. 312-739-3085.

Studentų žinios
Toronto Universiteto Studentų 

Klubas praneša, kad bus mokslo 
metų užbaigimo šokiai ir bus ren
kama nauja valdyba kitiems me
tams. Rinkimai bus š.m. gegužės

(Nukelta į 7-tą psl.)

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-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIU NAMU, 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

A. Garbenis 489-1543

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA':

8'/į % už 1 m. term. dep. E 91/i% už asm. paskolas 
8Į/2% už pensijų ir namų planą = 
7% už taupymo s-tas 
6%'už čekių s-tas (dep.)
7 Vi % speciali taup. sąsk.
 AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

IMA:

9’/i% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai:

ir
532-8723
532-1149

Toronto, Ontario 
M6P 1A6

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

Tel. 533-5454

PROGRESS Ew.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

Lietmn^to \ EUROPEAN MEAT & 
krautuvėj DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

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
ANGELĖ E. KARNIENe 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

REALTORS _ ______________ ,
3701 Gult 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



agos lietuvių horizonte s

PROF. DR. JONAS PUZINAS, 
buvęs Kauno, Vilniaus, o vėliau Pa
baltijo universiteto Pinneberge, V. 
Vokietijoje dėstytojas, vienas iš pa
grindinių “Lietuvių Enciklopedi
jos” redaktorių, iki paskutinių die
nų aktyviai reiškęsis kaip moksli
ninkas ir judrus visuomenininkas, 
staigiai mirė Čikagoje balandžio 14 
d. 2 v. p. p. Prieš maždaug 5 metus

Pakštas su dukrele Rūta, rageliu ir 
kanklėmis pagroję lietuvišką raudą, 
o muz. F. Strolios vadovaujamas 
styginis ansamblis pagrojo Bacho 
kūrinį. Maldas prie karsto atliko 
kun. A. Kezys. Atsisveikinimo va
karas baigtas giesme “Marija Mari
ja”.

Balandžio 17, laidotuvių dienos 
rytą, liet, jėzuitų koplyčioje kon-

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo premijos įteikimo iškilmėje Jauni
mo Centro patalpose Čikagoje. Iš kairės: premijos gavėjas Viktoras Nakas, 
vertintojų komisijos pirm. kun. Pr. Garšva, pranešėja Viktorija Kučaitė. 
Sveikinimo žodi taria dr. L. Kriaučeliūnas

Mokytoju studijų savaitė

profesarius su žmona iš Filadelfijos 
persikėlė į Čikagą, lietuviškam 
Marquette Parke įsigijo nuosavus 
namus ir čia aktyviai įsijungė į 
Čikagos lietuvių gyvenimą, ypač li
tuanistinio mokslo įstaigose, Lietu
vių Fonde, Amerikos lietuvių bib-

celebracines Mišias už velionį au
kojo kunigai jėzuitai — A. Kezys, 
A. Saulaitis ir A. Tamošaitis. Pa
mokslą pasakė kun. J. Borevičius. 
Giedojo sol. D. Stankaitytė, vargo
nais palydint muz. F. Stroliai. Po 
Mišių per 100 automobilių procesi-

liotekos knygų leidykloje ir t. t. 
Net ir Lietuvių žurnalistų S-ga pro
fesoriui nebuvo svetima: jai pri
klausė ir, centro valdybos kviečia
mas, niekada neatsisakydavo pa
ruošti paskaitą, parašyti kurio vei
kalo recenziją ir pan. Nors apsikro
vęs įvairių mokslinių studijų rašy
mu, visada rasdavo laiko kantriai 
dalyvauti įvairiuose ilguose posė
džiuose, susirinkimuose, suvažiavi
muose. Profesoriaus lūpose nuola
tos žibėjo lengva šypsena. Susitikęs 
pažįstamą augštaitį, visada stengda
vosi pakalbėti augštaičių tarme ir 
prisiminti kurį nors anekdotą.

Velionis buvo kilęs iš Svarionių 
viensėdžio, Deltuvos vis., Ukmergės 
aps. Paskutinį kartą prof. J. Puziną 
su žmona mačiau “Nabucco” eperos 
premjeroje balandžio 1 d. Pertrau
kos metu maloniai pasisveikinom ir 
kai į rūkorių būrį pakviečiau, pro
fesorius mandagiai atsisakė, nes ne
rūkąs jau daug metų. Kai aš buvau 
gimnazistu, prof. J. Puzinas mano 
tėviškės apylinkėje atliko archeolo
ginius kasinėjimus ir mane nekartą 
prašė atnešti iš miestelio cigarečių, 
žinoma, visada duodamas gerus 
“arbatpinigius”... Bet tai buvo priešl 
40 metų.

Balandžio 11 d. prof. J. Puzinas 
su savo artimu bičiuliu dr. K. Pem- 
kum buvo nuvykę į Willow Springs 
priemiestį, kur pas lietuviškų kny
gų rinkėją J. Balčiūną rado kelias 
senas, retas knygas ir jomis džiau
gėsi. Kuklių vaišių atsisakė, nes pri
sipažino turįs augštą kraujo spaudi
mą.

PROF. J. PUZINAS mirė penkta
dienį po pietų, kai visos lietuviškos 
komunikacijos priemonės būna be
veik sustojusios, bet žinia apie jo 
mirtį greit aplėkė Čikagos ir apy
linkių lietuvius, pasiekė ir Filadel
fiją, kur profesorius ilgesnį laiką 
gyveno. Pradžioje palaikai buvo pa
šarvoti Petkaus koplyčioje Marquet
te Parke, o sekmadienio popietėje 
perkelti į Jaunimo Centro salę, kur 
vakare įvyko atsisveikinimas su ve
lioniu. Atsisveikinti susirinkusi lie
tuvių visuomenė užpildė didžiąją 
Jaunimo Centro salę. Priekyje sė
dėjo šeima: žmona Konstancija, sū
nus Algis su žmona, dukterys Aldo
na Čepėnienė ir Živilė Tamošiūnie
nė su savo vyrais ir aštuoni velio- 
nies vaikaičiai. Atsisveikinimo aka
demiją pradėjo ir pravedė dr. K. 
Pemkus. Lietuvių profesorių ir Li
tuanistikos Instituto vardu atsisvei
kino ir ilgesnį žodį apie velionį ta
rė iš Filadelfijos į laidotuves spe
cialiai atvykęs dr. V. Maciūnas; Lie
tuvos diplomatijos vardu atsisveiki
no gen. konsule J. Daužvardienė, 
Amerikos liet, bibliotekos leidyklos 
— kun. A. Kezys, SJ, PLB — J. Ka
valiūnas, korp. Neo-Lithuania — A. 
Juodvalkis, ALTos — dr. J. Valaitis, 
“Liet. Enciklopedijos” leidėjas J. 
Kapočius, specialiai atvykęs iš Bos
tono, Lietuvių Istorijos Dr-jos var
du — dr. J. Jakštas, Lietuvių Fon
do — dr. A. Razma, Pedagoginio 
Lit. Instituto (velionis buvo institu
to rektorius) — stud. R. Orentas. 
Poetas K. Bradūnas paskaitė eilė
raštį, sukurtą didžiojo proistorijos 
tyrinėtojo atminimui. Muzikinę at
sisveikinimo dalį atliko muz. B.

ja palydėjo prof. J. Puzino palaikus 
į Tautines Lietuvių Kapines, kur 
paskutines religines apeigas atliko 
kun. A. Kezys, per paskutinius pen
kerius metus artimai bendravęs ir 
dirbęs su a.a. prof. J. Puzinu.

PRIEŠ METUS (1977 balandžio 
17) skaudžios vėžio ligos iškankin
tas mirė studentas Eugenijus Kriau
čeliūnas, tesulaukęs 20 m. amžiaus. 
Mirusio Eugenijaus tėvai, žinomi vi
suomenininkai ir stambūs įvairių 
lietuviškų užmojų rėmėjai Irena ir 
dr. L. Kriaučeliūnai mirusio sūnaus 
atminimui įsteigė kasmetinę $1,000 
premiją, kurią speciali vertintojų 
komisija kiekvienais metais skirs 
aktyviai lietuviškame gyvenime be- 
sireiškiantiems jaunuoliams ar jau
nimo vienetams. Vos premiją pa
skelbus, jau pirmaisiais metais ja 
susidomėjimas buvo ryškus, nes bu
vo pasiūlyta 16 kandidatų. Vertinto
jų komisija šiemet a.a. Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo $1,000 premiją 
paskyrė veikliam lietuviui studentui 
Viktorui Nakui, vienam pagrindinių 
jaunimo demonstracijų prieš Bel
grado konferenciją organizatorių 
bei vadovų.

Sekmadienį, balandžio 16, Euge
nijaus mirties metinių išvakarėse 
liet, jėzuitų kopylyčioje kun. J. Bo
revičius atlaikė Mišias už a.a. Euge
nijų ir pasakė jautrų pamokslą. Mi
šių metu, kuriose dalyvavo pilnutė
lė koplyčia žmonių, giedojo solistai 
N. Linkevičiūtė ir Alg. Brazis. Jau
nimo Centro kavinėje 3 v.p.p. įvyko 
premijos įteikimo iškilmės ir solis
tų N. Linkevičiūtės bei A. Brazio 
atlikta koncertinė dalis, akompanuo
jant muz. A. Vasaičiui. Visuome
nės susidomėjimas buvo didžiulis, 
kavinė pilnutėlė. Priėmęs premiją 
Viktoras Nakas, detroitiškių Bronės 
ir žurn. Alf. Nako sūnus, tarė padė
kos žodį, tarp kitko pabrėždamas: 
“Liūdžiu, prisimindamas, kad šioji 
premija yra paminklas and kapo 
Kriaučeliūnų šeimos jauno sūnaus, 
prieš metus su šiuo pasauliu atsis
kyrusio, džiaugiuosi, kad buvo ma
no laimė šią premiją gauti. Taip pat 
džiugu dalyvauti iškilmėse, kurios 
mums primena, kad Eugenijaus dva
sia lieka gyva mūsų tarpe. Per šią 
premiją ir per šias iškilmes Euge
nijaus dvasia tampa lietuvių jauni
mo šaukliu ...”

Sudbury, Ontario
MOTINOS DIENA. KLB apylin

kės valdyba š. m. gegužės 13, šešta
dienį, 210 Drinkwater St., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, rengia mo
tinų pagerbimą. Paskaita — E. 
Tolvaišienės. Meninė programa — 
Tumo - Vaižganto šeštadieninės mo
kyklos. Šokių muzika — L. Bendruo
menės. Veiks bufetas. Pradžia 6.30 
v. v. Kviečiame dalyvauti, pasikvies
ti svečių ir pagerbti mūsų brangų 
asmenį — motiną.

Apylinkės valdyba

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

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

Patarnavimas lietuvių kalba 
Nemokamas namų Įkainojimas 
Didelis namų pasirinkimas 
_____________  F. Barauskas

R. StasiulisĮstaigos telefonas: 233-3323
743-0100
245-1297

3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI { 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 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
bet kanadiečiai jau turi beveik 
viską. Studijų savaitei yra gavę 
gražias patalpas žymiame mies
to “Royal York” viešbuty, ku
rios, ryšium su gausia PLD 
klientūra, duodamos nemoka
mai. Rengėjai yra pasiruošę 
per tas dienas valgydinti suva
žiavusius mokytojus ir rūpintis 
jų apgyvendinimu. Nakvynės 
yra numatytos tame pačiame 
“Royal York” viešbutyje, ku
rio kainos dienai asmeniui — 
$34, dviem — $40. Pasitenki
nančiam mažesne prabanga To
ronto universiteto bendrabuty 
galima gauti kambarį visai sa
vaitei su pusryčiais už $70. Bet 
visos tos rezervacijos turi būti 
atliktos laiku, t.y. prieš gegu
žės 26 d., mėnesį prieš patį su
važiavimą. Kaip kiekvienam 
renginiui, taip ir čia jau iš 
anksto reikia žinoti būsimų da
lyvių skaičius. Savo posėdyje 
JAV švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis ir Kanados švietimo 
komisijos žmonės nutarė imti 
$5 registracijos mokesčio, ku
ris bus panaudotas susidariu
siom studijų savaitės išlaidom 
padengti.

XII JAV ir Kanados lietu
vių mokytojų studijų savaitė 
prasidės birželio 27, antradie
nį, 9 v.r. ir baigsis birželio 30, 
penktadienį, priešpiet. Bus ke
turios svarbios ir įdomios die
nos visiems lit. mokyklų moky-

Kai Lietuva tyli,
(Atkelta iš 1-mo psl.)

mi konkretūs religinio perse
kiojimo faktai Žemaitkiemyje 
ir Šiauliuose. Išspausdinti taip 
pat ir du Nijolės Sadūnaitės 

-laiškai iš Sibiro, išversti pran
cūzų kalbon. “Catacombes” 
plačiai panaudoja “LKB Kroni
kos” ir “Elta-Press” pateikia
mą medžiagą.

Lietuvio romanai
Italijos knygų rinkoje atsitik

tinai teko pamatyti lietuvio ra
šytojo Algio Budrio didžiomis 
raidėmis užvardintą knygą “H 
satellite proibito” — “Uždraus
tasis satelitas”. Perskaičius pa
aiškėjo, kad tai mokslinės vaiz
duotės — “science fiction” nuo
tykių romanas iš anglų kalbos 
išverstas ir Fenucci leidyklos 
išleistas Romoje. Veikalo įva
de autorius Algirdas Jonas 
Budrys minimas kaip susipra
tęs lietuvis, Klaipėdos sukilimo

tojams ir tiems, kurie domisi 
mūsų lietuviškuoju švietimu 
bei mūsų tautiniu prieaugliu. 
Suvažiavę čia lietuviškieji švie
tėjai atkreips visų dėmesį ir 
pasidarys svarbia dalimi šios 
didžiosios PLD šventės. Greitas 
JAV švietimo tarybos susiorien- 
tavimas padarys tai, kad viena 
kulka bus nušauti du zuikiai.

Šiemet mokytojų studijų sa
vaitė jau nebebus stovyklinio 
pobūdžio. Nedaug to stovykla
vimo bebūdavo jau antroje rug
pjūčio pusėje ligi šiol rengto
se Dainavos stovyklose. Gal šioj 
savaitėj kiek mažiau dalyvaus 
mūsų jaunosios kartos atstovų, 
nes juos čia išblaškys kiti tuo 
laiku vykstantys įvykiai. Bet 
norisi tikėtis, kad nė viena stu
dijų savaitė nebus buvusi tokia 
gausi, kaip šita. Iš Australijos 
ir Anglijos čia atvykstančiose 
lietuvių ekskursijojse neabejo
tinai bus daug ir mokytojų, ku
riems tikrai bus įdomus toks 
suvažiavimas. Kalifornijos ir 
rytinio Amerikos pakraščio 
chorai suvažiuoja čia gana anks
ti. Ir jie gal pirmą kartą galės 
dalyvauti tokioje studijų savai
tėje. O kur visi tie, kurie nie
kad neprisirengia nuvažiuoti į 
Dainavą, bet atvažiavę į PLD 
norės pabūti tas kelias dienas 
savo kolegų tarpe. Mes gi, ka
nadiečiai, didžiuojamės pirmą 
kartą galėdami būti mokytojų 
studijų savaitės šeimininkais.

kalba Vakarai
vado konsulo Jono Budrio sū
nus, gimęs 1931 m. Karaliau
čiuje (in Lituania). Netiksliai 
nurodyta, kad konsulas J. Bud
rys nuo 1936 m. kaip politinis 
pabėgėlis pasitraukęs į JAV-es 
ir čia tapęs laisvosios Lietuvos 
vyriausybės vadu tremtyje. Gal 
tai tinka “science fiction” ro
manui?

Algis Budrys jau seniai yra 
žinomas Amerikos spaudoje ir 
kaip rašytojas susilaukė nema
žo pasisekimo Italijoje. Be “Už
draustojo satelito”, itališkai jau 
yra pasirodę 7 apsakymų ir 4 
romanų vertimai. Iš viso Algis 
Budrys jau yra parašęs ir iš
spausdinęs daugiau kaip 300 
įvairių mokslinės populiarizaci- 
jos ir beletristikos kūrinių, ku
rių tarpe 6 romanus. Angliškai 
rašantį lietuvį rašytoją palan
kiai mini ir “Lietuvių Encik
lopedija”.

RELIGINES SALPOS REIKALU
Čikagoje veikusi Lietuvių Ka

talikų Religinės Šalpos Rėmė
jų valdyba, vėliau pasivadinu
si “Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Rėmėjų Sąjunga”, yra 
susilikvidavusi ir nebeveikia. 
Lietuvių Katalikų Religinės šal
pos Rėmėjų skyriai yra prašo
mi savo veiklos nesustabdyti, 
telkti lėšas, kaip buvo daroma 
iki šiol, bet palaikyti tiesioginį 
ryšį su Lietuvių Katalikų Reli
ginės šalpos centro įstaiga 
Brooklyne, N.Y.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Rėmėjų skyrių ar pavie
nių asmenų aukos dažnu atve
ju buvo siunčiamos LKR šal
pos Rėmėjų skyriaus Čikagoje 
adresu. Kadangi šiuo metu Či
kagos LKR Šalpos Rėmėjų sky
rius neveikia, visi LKR Šalpos 
Rėmėjų skyriai ir pavieniai au
kotojai prašomi visas aukas 
siųsti tiesiog Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos centro įstaigai 
adresu: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, Inc., 351 High

land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA.

Šia proga lietuvių visuome
nei pranešama, kad Lietuvių 
Katalikų Religinė šalpa yra pa
siryžusi ir toliau leisti “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką” lietuvių kalba po kelis nu
merius vienoje knygoje, kaip 
buvo leidžiama iki šiol, o atski
rais sąsiuviniais anglų kalba ir 
toliau leis Lietuvių R. K. Kuni
gų Vienybė, kaip ir iki šiol. 
Naujai įsisteigusi “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoms 
Leisti Sąjunga” neturi nieko 
bendro nei su Kunigų Vienybe, 
nei su Lietuvių Katalikų Reli
gine šalpa.

Vysk. Vincentas Brizgys, 
LKR Šalpos pirmininkas

• Ir kas šiandien sakytų, kad 
mums nereikia tautinės sąžinės 
šauklių, drąsių moralinių herojų. 
Tik ne tokių moralistų, kurie, ap
kartę ir aitrūs, kelia triukšmą. Tai 
tulžies proverža, ne moralinė sana
cija (Stasys Yla).

EACENAS
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.

"Paramos” 
susirinkimas
Metinis “Paramos” susirin

kimas, žymintis 25 metų gyva
vimą, Įvyko Toronto Lietuvių 
Namų salėje š.m. balandžio 9 
d. Susirinkimui vadovavo val
dybos pirm. H. Stepaitis, kuris 
savo pranešime pasidžiaugė pa
siektais bendro darbo rezulta
tais. Ižd. V. Aušrotas pagrindi
niais skaičiais nušvietė dabar
tinę finansų būklę. Per 1977 m. 
pajamos pasiekė $1.439.691 
(1976 — $1.183.601). Didžiau
sios išlaidos — palūkanos už 
indėlius 1977 metais, būtent, 
$1.147.518 (1976 m. — $879.- 
201). Iš viso išlaidų — $1.391.-
554. Metų pabaigoje aktyvai 
peršoko 19 mil. dol. “Parama” 
artėja prie 20 mil. kapitalo.

Susirinkimui išklausius visų 
pranešimų, buvo kelta tam 
tikrų abejonių dėl nuolaidų už 
paskolas tarnautojams, bet su
sirinkimas didele balsų daugu
ma išreiškė pasitikėjimą valdy
bai.

Šiemet iš gauto pelno įvai
rioms organizacijoms paskirta 
$9.100. Be to, metų laikotarpy
je buvo išdalinta $2.535 aukų. 
Vykdant metinio susirinkimo 
nutarimą, ir šiemet lietuvių 
Maironio mokyklai paskirtas už 
šėrus priklausąs dividendas — 
$1.584. Tad Toronto šeštadieni
nė mokykla per “Paramą”, pri
dėjus $1000 auką, gavo $2584. 
Po $1000 šiemet, kaip ir per
nai, dar paskirta: Vasario 16 
gimnazijai, Kanados LB krašto 
valdybai ir KLB Toronto apy
linkės valdybai. Po $300 gavo: 
Lietuvių Fondas, ateitininkai, 
sporto klubai “Vytis” ir “Auš
ra”, “Varpo” choras, “Gintaro” 
ansamblis, Stp. Kairio muziki
nis vienetas, “Atžalyno” grupė, 
pensininkų klubas, “Aitvaro” 
teatras, Tautos Fondas, Romu
vos stovyklavietė, skautai, N. 
Pr. M. seselės ir visos trys lie
tuvių parapijos.

Sukakties proga susirinkimą 
pasveikino CUMIS draudimo 
įstaigos atstovas, kuris įteikė ir 
dovaną.

Rinkimai praėjo be netikėtu
mų. Buvo perrinkti: į valdybą 
— H. Stepaitis, į priežiūros ko
misiją — A. Jucys (abu be kon
kurencijos). Į kredito komitetą 
balsų dauguma perrinktas T. 
Stanulis, kandidatas — V. Sen- 
džikas.

Naujai paruoštus įstatus, pri
taikytus naujam Ontario kredi
to unijų įstatymui, pateikė val
dybos narys S. Kuzmas. Nauji 
įstatai priimti ir įsigalios pro
vincijos ministerijai juos pa
tvirtinus. Naujieji įstatai bus 
išversti lietuvių kalbon.

Susirinkimas vyko gana 
sklandžiai ir užsibaigė per 3 
vai. Dalyviai buvo pavaišinti 
kavute ir pyragais.

Visi susirinkimo dalyviai bu
vo apdovanoti sukaktuviniais 
rašikliais su įrašu “Parama — 
25 metai” ir sukaktuviniu lei
diniu, kurį redagavo ir paruo
šė A. Kuolas. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. A.V.A.

Dr. Paul Rekai, vengrų atei
vis gydytojas, Central Hospital 
administratorius ir vienas jo 
steigėjų, apdovanotas specialiu 
žymeniu Ontario Gydytojų Są
jungos už nuopelnus profesijai 
ir visuomenei.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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iki 1.283. Daugiau uždirbantie
ji teigia, kad tokias jų pajamas 
gerokai apkarpo kabinetų išlai
kymas, pagalbiniai tarnautojai. 
Be to, kaikurie gydytojai savo 
vardu pateikdavo visas jų ži
nioje esančios laboratorijos są
skaitas, nors jiems priklausy
davo tik dalis pajamų.

Princo Edvardo salos parla
mento rinkimus ketvirtą kartą 
iš eilės laimėjo premjero A. 
Campbellio liberalai, paskuti
niame parlamente turėję 24 
atstovus prieš konservatorių 8. 
Šį kartą laimėjimas buvo pa
siektas tik labai menka dviejų 
atstovų dauguma: liberalai par- 
lamentan grįžo su 17, konserva
toriai — su 15. Premjeras A. 
Campbellis yra jaunas 44 metų 
amžiaus politikas, 1966 m. bu
vęs jauniausiu premjeru Kana
doje. Konservatoriams šiuose 
rinkimuose vadovavo jų naujas 
vadas A. MacLeanas, 25 metus 
praleidęs parlamente. Rinki
mus su dideliu domesiu sekė 
Kanados premjero P. E. Tru
deau liberalai, stebėdami gimi
ningos partijos prestižo kriti
mą. Be Princo Edvardo salos, 
lideralai valdo dar ir N. Ško
tijos provinciją su savo prem
jeru G. Reganu. Tai dvi Kana
dos provincijos, esančios libe
ralų rankose.

Beveik visose rinkiminėse 
apylinkėse jau nominuojami 
kandidatai į federacinio Kana
dos parlamento rinkimus, nors 
jų vis dar nėra paskelbęs prem
jeras P. E. Trudeau. Sprendi
mo atidėliojimą spauda aiški
na liberalų partijai M. Gold- 
farbo pravesto viešosios nuo
monės tyrimo netikėtais rezul
tatais. Gallupo instituto duo
menys rodė aiškų liberalų pir
mavimą ir netgi jų populiaru
mo padidėjimą, o A. Goldfar- 
bo duomenys liberalams sukė
lė abejonių pietinėje Ontario 
dalyje ir ypač metropoliniame 
Toronte. Čia jų pirmavimas ne
sąs užtikrintai ryškus. Tai lyg 
ir patvirtina incidentas pirmo- 
'siose šio sezono “Blue Jays”, 
beisbolo rungtynėse su Čikagos 
“White Sox” komanda. Žaidy
nių pradžiai sviedinį išmetusį 
premjerą P. E. Trudeau žiūro
vai sutiko pakankamai garsiu 
baubimu, reiškiančiu nepasi
tenkinimą. Televizijos laidose 
buvo parodytas tik vaizdas be 
garso su komentatorių pastaba 
apie baubimą, bet jį taip pat 
užregistravo ir dienraščių spor
to korespondentai.

Didžiausia Kanados draudos 
bendrovė “Sun Life” š.m. sau
sio mėnesį paskelbė nutarimą 
vyriausią savo būstine iš Mont- 
realio perkelti į Torontą dėl 
anglų kalbos suvaržymo, kurį 
įvedė naujasis prancūzų kalbos 
įstatymas. Sprendimas šiuo 
klausimu buvo padarytas To
ronte įvykusiame tos bendro
vės draudas turinčių asmenų 
suvažiavime. Jame dalyvavo 
apie 500, bet jie turėjo 391.240 
apsidraudusiųjų įgaliojimus. 
330.055:61.57*6 balsų santykiu 
pasisakyta už būstinės perkėli
mą Torontan. Bedrovės vado
vybei dabar belieka pasirinkti 
datą. Kaikurie politikai, įskai
tant ir premjerą P. E. Trudeau, 
tokiam žingsniui nepritaria, 
nes jis gali būti žalingas Kana
dos vienybei.

Toronto arkivyskupas Ph. F. 
Pocock pasitraukė iš savo par
eigų. Nauju Toronto arkivys
kupu paskirtas buvęs Londono, 
Ont., vyskupas E. Carteris. Ar- 
kiv. Pocock vadovavo Toronto 
arkivyskupijai 17 metų. Pasi
traukimo priežastis esanti am
žius. Pasak jo, Toronto arkivys
kupijai reikia jaunesnio vado
vo. Jis pats esąs 72 m. amžiaus, 
o arkiv. E. Carteris — 66 metų. 
Arkiv. Pocock valdymo metu ir 
lietuvių gyvenime įvyko nema
žai pasikeitimų. Bene stambiau
sias jų — buvusios Šv. Jono Kr. 
parapijos perkėlimas į Missis- 
saugą ir pavadinimas nauju 
vardu, būtent, Lietuvos Kanki
nių. Nekartą jis yra dalyvavęs 
lietuvių iškilmėse ir taręs drą
sinantį žodį.

• Tikra Dievo meilė išsiskleidžia 
ir tikra žmogaus meile. — J. GIR
NIUS.

Studentų žinios
(Atkelta iš 6-to psl.)

13, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Po rinkimų bus jau
nimo šokiai.

Mes norėtume, kad kuo daugiau 
jaunimo dalyvautų rinkimuose. 
Kviečiame dalyvauti ypač XIII sky
riaus gimnazistus.

Iki pasimatymo! TULSK

Stayner-Wasaga, 
Ontario

MOTINOS DIENA, siu apylinkių 
lietuviai Motinos Dieną minės ge
gužės 13, šeštadienį, 6.30 v.v., Stay- 
neryje, “Golden Apple” restorane. 
Prieš minėjimą bus naujos valdy
bos rinkimai, o po minėjimo — va
karienė. Visi apylinkių lietuviai 
maloniai prašomi dalyvauti. Vaka
rienę užsisakyti iš anksto pas p. La- 
pavičių tel. 428-2105. T. S.

JJ'V IT) INSURANCE
DRESHER-BaRAUSKAS

nprcnrp realestate. 
w. g UrLoJtJlJa realtor 
23^33^"^^3^66r^^""*^3^22(
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO 
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Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

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

Okulistas
L LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų*— Gyvybės 
jF * Automobilių< V K t! H k Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Naujojoje Lietuvos Kankinių 

šventovėje dedami vitražai, supro
jektuoti ir pagaminti dail. Albino 
Elskaus Durham meno studijoje 
Niujorke. Įstačius juos j visus lan
gus, kviečiami geradariai juos užsa
kyti savo artimųjų prisiminimui.

— Šventovės statybos fondui au
kojo $1.000: E. M. Bumeisteriai; 
$450: a. a. Algio Čuplinsko prisimi
nimui; $100: S. M. Kojeliai; $50: 
Gyvojo Rožinio Draugija. Gerada
riams nuoširdi padėka.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
gegužės 14, sekmadienį.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti a. a. Juozas Mockus ir a. a. 
Mykolas Sokolovas.

— Jau atspausdinti naujosios 
šventovės šventinimo iškilmių pa
kvietimai ir bilietai. Jie bus prade
dami platinti sekantį sekmadienį. 
Šventovės šventinimas ir po to po
kylis Anapilio salėje įvyks birželio 
11, sekmadienį, 3 v. p. p.

— Uoliai KLK Moterų Dr-jos ve
teranei Onai Jonaitienei Toronto 
moterų ligoninėje padaryta operaci
ja.

— Ruošiasi tuoktis Jonas Edvar
das Povilaitis ir Kristina Marija Ro- 
vaitė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a. a. Genovaitę Račienę, 11 v. 
už a. a. Liudą Bilkštį ir už Ramonų 
šeimos mirusius.

— Susituokė: Antanas - Gintaras 
Pacevičius su Lilija-Joana Zenke- 
vičiūte.

— Pakrikštyta: Lina-Marija Kalei- 
nikaitė ir Erika-Marija Jaseliūnaitė.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba ir LN visuomeni

nės veiklos koordinacinis komitetas 
reiškia nuoširdžią padėką ALTos 
pirm. dr. K. Bobeliui ir vicepirmi
ninkams dr. L. Kriaučeliūnui, dr. K. 
Šidlauskui ir T. Blinstrubui už tu
riningą ir aktualų simpoziumą.

— LN jaunimo būrelis gegužės 
20-22 d. d. Tėvų pranciškonų vasar
vietėje Wasagoje rengia jaunimo 
stovyklą. Mokestis vienam asmeniui 
— $10 už nakvynę, maistą ir vaišes. 
Prašome nedelsiant registruotis 
pas: Martyną Yčą tel. 766-7300, Ri- 
n»ą Kalinauską 533-7506, Liną Čepą 
233-8802, Ramoną Grigaliūnaitę 259- 
5770, Snieguolę Underytę 766-1718, 
Antaną Stauską 257-3467.

— Pr. sekmadienio popietėje da- 
vavo per 300. Svečių knygoje pasi
rašė iš JAV — dr. K. Bobelis, dr. K. 
Šidlauskas, dr. L. Kriaučeliūnas ir 
T. Blinstrubas; iš Kanados — B. 
šeika, St. Williams, Z. ir P. Augai- 
čiai iš Delhi, M. Gudinskas ir K. 
Aušrotas iš Hamiltono, G. ir P. 
Breichmanai iš Dundas, A. Jasiūnas 
iš Montrealio, A. Krikščiūnas iš 
Brandfordo ir L. Grigaliūnienė - 
Pranevičiūtė iš Lietuvos.

— LN moterų būrelis š. m. balan
džio 23 d. metiniame susirinkime iš
rinko valdybą: A. Jankaitienė, B. 
Abromaitienė, A. Jucienė, P. Jan
kaitienė, B. Bedarfienė, B. Borisie- 
nė, L. Pocienė, M. Vaitkienė, T. Za- 
leskienė, K. Butkienė, L. Ramosz. 
Revizijos komisija: L. Matulevičie
nė, L. Macionienė ir L, Novogrods- 
kienė.

PARDUODAMAS SKLYPAS 150 pė
dų ilgio ir 190 pėdų pločio, tinka
mas verslo statybai, prie 26 plento, 
3 mylios nuo Collingwood miestelio, 
skambinti tel. 363-2853 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS arba parduodamas 
3-jų miegamųjų vasarnamis su vi
sais patogumais Georgian Sand’s ra
jone skambinti tel. 247-8956 Toronte.

PARDUODAMAS SKLYPAS Stay- 
neryje; miesto aptarnautas (servic
ed). Skambinti vakarais telefonu 
251-1532 Toronte.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 

.533-3022.

IŠNUOMOJAMA — kambarys, vir
tuvė ir atskira prausykla; yra vieta 
automobiliui. Pageidaujama vienas 
asmuo. Skambinti telefonu 656-6592 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

MIKO LAIN IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
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. Putninš kalba 
lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis, gegužės 5, 

yra mėnesio penktasis. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais 7.30 v. v., šeštadienį po 9 v. 
Mišių, sekmadieniais po 11.30 v. Mi
šių.

— Ateinantis sekmadienis — mė
nesio pirmasis. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— Sveikiname Birutę Kartavičiū- 
tę ir Stasį Obelinį, susituokusius 
mūsų šventovėje balandžio 30 d.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo: 
Alf. Krikščiūnas $100, J. A. Jurė
nai $100, N. N. $100, J. M. Karkos 
$35, O. Mašalienė $30, I. B. Jonynai 
$30, M. Kevežienė $25, A. Krikšto- 
laitienė $5, M. J. Lazdauskai $30, 
V. J. Rusliai $25, B. Jurėnas $10.

— Parapijos taryba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. V. Taseckas, vice- 
pirm. J. Vingelienė, religinės sek
cijos pirm. R. Grigonienė, visuome
ninės — A. Karkienė, jaunimo L. 
Kuliavienė, rinkliavų — V. Sinkevi
čius, finansų — St. Prakapas, sto
vyklavietės — B. Genčius. Tarybos 
sekr. — K. Poškienė.

— Raštu gauti sveikinimai para
pijos 25 m. sukakties proga iš Vla
do Pūtvio šaulių kuopos, iš Ateiti
ninkų Federacijos Toronto kuopos, 
KLK Moterų Dr-jos centro valdy
bos, iš Toronto skautų “Šatrijos” ir 
“Rambyno" ’ tuntų, Romuvos valdy
bos, skautininkų-kių ramovės ir tė
vų komiteto.

— Giliai užjaučiame Mariją Ta
mošiūnienę, Lietuvoje mirus jos 
broliui Pijui Vyšniauskui; Praną 
Skrupskų, mirus jo tetai Domicėlei 
Alkūnaitei; J. Šarūnienę, mirus jos 
broliui Antanui Jokūbauskui; Joną 
Greičiūną Lietuvoje mirus jo bro
liui Juozui.

— A. a. Mykolas Sokolovas, 79 
m., palaidotas iš mūsų šventovės Šv. 
Jono liet, kapinėse gegužės 1 d. Gi
li užuojauta žmonai ir sūnui Jur
giui. A.a. Juozas Mockus, 78 m., pa
laidotas iš mūsų šventovės šv. Jono 
lietuvių kapinėse gegužės 1 d. Gili 
užuojauta žmonai Genovaitei, duk
rai Daliai, žentui ir anūkui.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ed
vardą Stankaitį, užpr. tėvai, 8.30 už 
Stasį Černiauską, užpr. J. Černiaus
kienė, 9 v. novena, 9.20 už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekūnienė, 
9.45 už Liudviką Vaidilienę, užpr. B. 
Vaidila ir šeima; sekmadienį 8 v. už 
Sofiją Baužienę, užpr. A. E. Bočkai, 
9 v. novena, 10 v. už Oną Ališaus
kienę ir Agnietę Didžbalienę, užpr. 
J. Z. Didžbaliai, 10 v. pirmosios Ko
munijos einančių intencija, 10.45 
tretininkių intencija, 11.30 už para
piją, 7 v. v. už Magdaleną ir Petrą 
Tamošaičius, užpr. B. Bražienė.

Iškilios vestuvės, š.m. balan
džio 29 d. naujoje Lietuvos 
Kankinių šventovėje susituokė 
Antanas Pacevičius, jn., su Li
lija Zenkevičiūte. Apeigas atli
ko klebonas kun. P. Ažubalis ir 
kun. Iz. Grigaitis. Giedojo sol. 
St. Baras iš Čikagos ir “Ginta
ro” mergaičių oktetas, dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių. 
Vestuvinis pokylis Įvyko L. Na
muose. Svečių tarpe buvo ma- * 
tyti daug giminių, atvykusių iš 
JAV. Pokylio metu, kurio pra
nešėju buvo Algis Pacevičius, 
pasakyta saulėtos ateities lin
kinčių kalbų. Jaunamartė Lili
ja yra baigusi humanitarinius 
mokslus Toronto un-te, vado
vavo liet, studentų veiklai, šo
ko “Gintaro” ansamblyje, ku
riame dirba kaip mokytoja, 
kurį laiką redagavo “Jaunimo 
Žiburių” puslapį. Jaunavedys 
A. Pacevičius studijuoja veteri
nariją. Geriausios sėkmės šiai 
naujai lietuviškai šeimai!

A. a. Veronika Moklickaitė, 
67 m., mirė gegužės 1 d. rytą. 
Laidojama iš Lietuvos Kanki
nių šventovės gegužės 3, trečia
dienį, 10 v.r., Šv. Jono liet, ka
pinėse. Velionė buvo kilusi nuo 
Grinkiškio.

Medžiotojų ir žūklautojų 
Klubo “Tauras” naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. V. Drešeris, vice- 
pirm. ir ižd. V. Jankaitis, ūkio 
reikalams — J. Zenkevičius, A. 
Kazilis, V. Stanaitis, parengimų 
reikalams V. Dauginis, šaudy
mo ir medžioklės vadovas K. 
Kudirka, žūklavimui J. Paže- 
meckas, ryšiams su Federacija 
dr. A. Saikus, sekr. J. Račys.

Pirmoji narių šiemetinė išvy
ka į klubo būklą prie Debois 
ežero organizuojama ilgąjį sa
vaitgalį, gegužės 20-22 d.d. J. 
Pažemeckas vadovaus pavasa
rinėms žūklavimo varžyboms.

Lietuviškai kultūrinei veiklai 
paremti klubas paskyrė pinigi
nes aukas: “Tėviškės žibu
riams”, Maironio mokyklai ir 
Tautinių šokių Ansambliui 
“Gintaras” po $25, Tautos Fon
dui $50, Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėms bus dovano
ta atitinkama taurė.

_------------------ gegužės 5-7 dienomis-------
TORONTO ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETAS maloniai kviečia 

visus atsilankyti j

TORONTO ATEITININKU ŠVENTE

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.

Gegužės 5, penktadienį, 7 v.v., r 4 r TfX /I C?
HIGH PARKE, zoologijos sodo papėdėje, j y /Į /j /B 

Kviečiami visi

Gegužės 6, šeštadienį, l/ffCjlC SIMPOZIUMAS
1 v.p.p.. Prisikėlimo Parodų salėje — r ** J1'*"
tema "Kiek atėjome, kur esame, kur einame?" Visuomenė kviečiama dalyvauti

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO PROGRAMOJE:

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

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

araliaus Mindaugo menėie

Metinė ateitininkų šventė — 
gegužės 5-7 dienomis. Kviečia
mi dalyvauti visi — ateitinin
kai ir plačioji visuomenė. Pro
gramą — žiūr. skelbime ir 6 
puslapyje.

236 SLA kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 7, sekmadie
nį, 1.30 v.p.p., Lietuvių Na
muose. Bus ir kavutė.

Baltieeių meno paroda ry
šium su baltistikos konferenci
ja bus atidaryta š.m. gegužės 
10, trečiadienį, 7.30 v.v., Hart 
House galerijoje (Toronto uni
versiteto rajone). Numatyta ati
darymo programa. Parodoj bus 
išstatyti šių lietuvių dailininkų 
paveikslai: Viktoro Bričkaus, 
Danguolės Stončiūtės - Kuolie- 
lienės, Jurgio Račkaus, Teles
foro Valiaus. Lietuvių skulptū
rai atstovaus — Jokūbas Dagys 
ir Audrius Plioplys. Iš 75 pri
statytų paveikslų vertintojų ko
misija (dr. J. Vaštokienė, D. 
Miezajs, E. Sepp) atrinko 35. 
Iš 34 skulptūrų buvo atrinkta 
16. Po atidarymo bus įteikia
mos premijos. Viena jų teks ir 
lietuviui dailininkui. Ta proga 
bus paskaita prof. Norton Dod
ge iš JAV apie neoficialų so
vietų meną. Lietuvių visuome
nė kviečiama dalyvauti. Įėji
mas nemokamas.

Maironio mokykla šiuos moks
lo metus užbaigs gegužės 13 d. 
Mokiniai bus paleisti namo 11 
v. Gegužės 14, sekmadienį, 4 v. 
p.p. Anapilyje bus Motinos Die
nos, Maironio mokyklos ir li
tuanistinių kursų mokslo metų 
užbaigimo iškilmės. Visi tėvai 
ir mokiniai kviečiami šioj šven
tėj dalyvauti. Visi V iki X sky
riaus mokiniai dainuoja mokyk
los chore, todėl jų dalyvavimas 
sekmadienio iškilmėse yra pri
valomas. Mokyklos leidinys — 
metraštis, kuriame išspausdinti 
mokinių rašinėliai, jų ir mokyk
los veiklos nuotraukos, galima 
bus gauti minėtose iškilmėse.

V. Bireta, mokyklos vedėjas
Kanados ir JAV lietuvių dai

nų šventėje liepos 2 d. Maple 
Leaf Gardens dalyvaus ir To
ronto Maironio mokyklos moki
niai nuo V-X skyr. Mokinių 
chorui vadovauja mokyt. Danu
tė Garbaliauskienė. Pasibaigus 
mokslo metams, choro repeti
cijos bus tęsiamos ir toliau. Tė
vai prašomi atkreipti dėmesį į 
vaikų choro repeticijų nuolati
nį lankymą. Repeticijų laikas 
ir vieta bus paskelbta spaudoje.

Mokyklos vedėjas
Valstybės sekretorius min. J. 

Roberts praneša, kad paskirta 
$211.500 parama grupei kalbi
ninkų paruošti savivaldybių 
terminijos žodynui anglų-pran- 
cūzų ir prancūzų-anglų kalbo
mis. Projekte galės dalyvauti 
apie 30 studentų vasaros mėne
siais.

Kanados Saugumo Taryba 
skelbia vaikų saugumo savaitę 
gegužės 1-7 d.d. Pranešime sa
koma, kad Kanadoje kasmet 
žūva 650 vaikų (žemiau 15 me
tų) eismo nelaimėse, beveik 275 
nuskęsta, 175 užtrokšta, 160 
žūva gaisruose.

Mėgėjų teatras “Aitvaras” 
yra pakviestas dalyvauti sep
tintajame daugiakultūriame te
atrų festivalyje šį rudenį — 
spalio ir lapkričio mėnesiais. 
Dalyvausiančios grupės yra iš
rinktos iš 1977 m. festivalyje 
dalyvavusių 10 vienetų. “Ait
varas”, Aldonos Dargytės-Bysz- 
kiewicz vadovaujamas, jau pra
dėjo festivaliui ruoštis. Repeti
cijos vyksta antradieniais Lie
tuvių Namuose.

Dramos grupių vertinimas 
1979 m. festivaliui vyks per vi
sus šiuos metus iki 1979 m. ge
gužės mėnesio, ypač 1978 m. 
festivalio metu. Taip tikimasi 
visuomenei parodyti tikrai ver
tingus veikalus.

čikagiškio lėlių teatro spek
taklis balandžio 30 d. Prisikė
limo salėje buvo naujas daly
kas Toronte. Jo pasižiūrėti su
sirinko gana gausi mažųjų ir 
suaugusių auditorija. Visi gėrė
josi L. Rastenytės-Lapinskienės 
kūryba — lėlėmis, apranga, 
pasakojimu, vaidyba ir t.t. Tė
vai yra dėkingi rengėjoms KL 
K Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
skyriui už to lietuviško teatro 
pakvietimą į Torontą. Buvo at
vykusi pati teatro steigėja bei 
aktorė L. Lapinskienė, D. La
pinskas su savo talkininkais.

Ontario švietimo ministerija 
praneša, kad šioje provincijoje 
yra įvestas naujas kursas “He
ritage Language Program”, ku
riame dėstoma 30 įvairių kal
bų, o jų mokosi 50.000 moki
nių. Pagal šią programą, mo
kyklų vadybos turi teisę įvesti 
kalbų pamokas, jeigu mokinių 
tėvų grupė to prašo. Kalbų kur
są gali lankyti kiekvienas juo 
suinteresuotas mokinys. Tam 
reikalui biudžete paskirti 2 mil. 
dolerių.

Vyrų choras ir 
sol. Ant. Pavasaris 
iš Los Angeles. 
Šokiams gros 
4. 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

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikėjai — pirm. dr. K. Bobe
lis, dr. L. Kriaučeliūnas, T. 
Blinstrubas ir dr. K. Šidlauskas 
lankėsi Toronte ir Liet. Na
muose balandžio 30 d. daly
vavo simpoziume, surengtame 
visuomeninės LN veiklos komi
teto. Simpoziumą pradėjo T. 
Stanulis, pakviesdamas atvyku
sius ALTos atstovus svarstyti 
temos “Lietuvos laisvinimo by
la Helsinkio - Belgrado konfe
rencijų šviesoje”. Simpoziumui 
pirmininkavo dr. L. Kriauče
liūnas ir tarė įvadinį žodį. T. 
Blinstrubas papasakojo apie 
ALTos praeitį bei jos darbus, 
cituodamas iš L. Šimučio leidi
nio. Dr. K. Bobelis, dalyvavęs 
Belgrado konferencijoje kaip 
JAV delegacijos vienas iš pata
rėjų, kalbėjo apie tą konferen
ciją bei jos eigą. Baltijos vals
tybių okupacijos klausimą kon
ferencijoje iškėlė JAV delega
cijos narys sen. Dole. Po jo kal
bos buvo tikėtasi kitų delega
cijų pasisakymo, bet, deja nie
kas nekalbėjo. Net Kanados 
delegacija tylėjo. Tada atsisto
jo Sov. Sąjungos delegacijos 
pirm. Voroncovas ir visus sen. 
Dole teigimus apie okupaciją 
paneigė. Dr. K. Šidlauskas 
gvildeno klausimą teisiniu po
žiūriu.

Pilnutėlėje salėje klausyto
jai įdėmiai sekė kalbėtojų min
tis ir pateikė keletą klausimų. 
Vienas jų lietė būsimos baltisti
kos konferencijos žydų-baltie- 
čių sekciją Toronte, kurioje iš 
13 paskaitininkų dauguma yra 
žydai. Iš lietuvių numatytas tik
tai vienas paskaitininkas, bū
tent, J. Cadzow, nors sekcijai 
vadovauja lietuvis prof. R. Mi
siūnas. Dr. K. Bobelis pareiškė 
neturįs nieko bendro su kon
ferencijos organizatoriais ir 
stebėjosi tokia minėtos sekcijos 
kalbėtojų proporcija. N.

Atitaisymas. “TŽ” 17 nr. po 
nuotrauka žemutinėje 6 pusla
pio dalyje turėjo būti įrašas: 
“Š. Amerikos lietuvių skaučių 
vadovės suvažiavime Toronto 
Prisikėlimo salėje”.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Darbštūs komiteto nariai ir 

pirmininkas gerai prižiūri parapiją 
ir, atrodo, jie visada ten būna. — 
Išdažytus spalvotus šventovės lan
gelius sudėjo Leonas šimonėlis. 
Apie šventovę apsodintus kaštanų 
medelius apgenėjo Tony Yaunish ir 
Jerry MacNamara.

— Parapijos jaunimo klubas iš 
“Lito” bankelio gavo $100.

— Balandžio 1 d. Jonui Naruše
vičiui, jo žmonos Stasės iniciatyva, 
buvo surengtas 50 metų amžiaus su
kakties paminėjimas. Sveikinimą 
nuo šeimos ir dovaną įteikė žentas 
Algis Lapinas ir duktė Roma. Visų 
susirinkusių giminių ir draugų var
du sveikino svainis Vincas Piečai- 
tis. J. Naruševičius yra įsteigęs 
“Modern Building Maintenance Co.” 
ir sėkmingai jai vadovauja.

— Į labai gerai pasisekusį, meniš
ką Toronto “Varpo” choro koncer
tą Aušros Vartų par. salėje buvo 
nuvykę ir mūsų par. choristai.

— Balandžio 12 d. iš šv. Kazimie
ro šventovės palaidota Stasė Venc- 
kuvienė, 75 m. amžiaus. Liko sūnus 
su anūkais. S. Sk.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Parapijos komitetas nutarė 
rengti tradicinę parapijos išvyką- 
gegužinę liepos 9 d. “Palangos” va
sarvietėje. Tą pačią dieną šauliai 
vyks pas A. ir M. Čepulius. Taip pat 
numatytas ir choro priėmimas, kaip 
ir pernai. Metinė parapijos vakarie
nė bus. lapkričio 11 d. Su ja jungia
ma ir didžioji loterija.

— Neatsiradus pakankamam skai
čiui vaikų, Sutvirtinimo sakramento 
teikimas nukeltas į sekančius me
tus.

— Pavasarinis jaunimo vakaras 
rengiamas gegužės 6, šeštadienį, AV 
salėje. Meninę programą atliks hu
moro bei satyros teatras “Antras 
Kaimas” iš Čikagos. Taip pat bus ir 
maratoniniai šokiai. Jie prasidės 
1.30 v.p.p., o balius — 7 v.v. Pelnas 
skiriamas pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, kuris įvyks 1979 m. Vo
kietijoje.

— Royal Victoria ligoninėje ser
ga Ona Ūsienė - Oss ir Rzevuckas. 
Balandžio 12 d. mirė Jonas Skuda; 
palaidotas iš AV šventovės balan
džio 14 d.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
\

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ...................... 6.0%
Taupomąsias s-tas ...................8.25%
Pensijų planas .............................8.5%
Term. ind. 1 m. ..................... 8.75%
Term. ind. 2 m................  9.0%
Term. ind. 3 m. .................... 9.25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

Veikalui “Lithuanian Na
tional Costume” išleisti gauta 
$2.700 parama iš federacinės 
valdžios. Veikalas dail. A. Ta
mošaičio jau senokai parašy
tas ir paruoštas spausdinti. Spe
cialus vajaus komitetas ir Lie
tuvių Tautodailės Institutas tel
kia lėšas minėto veikalo išleidi
mui. Daugiakultūrių reikalų 
min. N. Cafik, siųsdamas čekį 
LTI pirm. inž. L. Balsiui pri
mena, kad pastaruoju metu lie
tuviai gavo $6000 filmui apie 
dail. Tamošaičių meną ir sody
bą (filmas jau baigtas), $4.500 
veikalui “Lithuanian National 
Costume” paruošti ir dabar 
$2,700 jo išleidimui paremti. 
Laiške išreiškiamas pageidavi
mas, kad išleistasis veikalas bū
tų parduodamas su didele nuo
laida mokyklų bibliotekoms ir 
aplamai švietimo institucijoms.

Svečiai, čikagiečiai — dr. K. 
Bobelis, dr. L. Kriaučeliūnas, 
T. Blinstrubas ir dr. K. Šid
lauskas balandžio 30 d. aplankė 
kaikurias lietuvių institucijas 
Toronte, jų tarpe Anapilio so
dybą ir “TŽ”.

Ontario Daugiakultūrio Te
atro Draugijos “Ontario Multi
cultural Theatre Association” 
visuotiniame narių susirinkime 
Aldona Dargyte-Byszkiewicz iš
rinkta vicepirmininke. Ji yra 
“Aitvaro” vadovė.

Motinos Dienos minėjimas įvyks 
gegužės 14, sekmadienį, Aušros Var
tų par. salėje po 11 v. pamaldų. Ra
šytojas Stasys Santvaras iš Bostono 
skaitys paskaitą ir savo kūrybą. 
Lituanistinės mokyklos mokiniai at
liks meninę programą.

Mindaugo šaulių kuopa rengia 
ekskursiją į Otavą gegužės 13 d. 
Bus aplankyti parlamento rūmai ir 
kitos Kanados sostinės įdomybės. 
Kaina — $6. Užsirašyti pas Ign. 
Petrauską.

Vakaras su ministeriu. Balandžio 
1-2 d.d. “Les Quatre Saisons” vieš
butyje įvyko federacinės valdžios 
organizuotas etninių grupių suva
žiavimas. Diskusijos, liečiant įvai
rias temas, vyko šeštadienį ir sek
madienį dienos metu, o šeštadienio 
vakarą įvyko didysis priėmimas. 
Oficialiai daliai šio priėmimo buvo 
numatytos dvi kalbos — viena mi- 
nisterio M. Lalonde’o, o antra — 
daugiakultūrių reikalų min. N. Cafi- 
ko. Dalyvavo per 600 žmonių. Iš lie
tuvių dalyvavo: J. ir J. Bernotai, R. 
ir V. Bulotos, I. Lukoševičienė, B. 
ir D. Staškevičiai.

Žmonės pradėjo rinktis apie 7 
v.v., kaip nurodyta pakvietimuose, 
bet iš tikrųjų oficialioji dalis prasi
dėjo tik apie 8.30 v.v. Pusantros va
landos svečiams buvo galima stovėti 
viename ir kitame didelės salės 
kampe ir tarpusavyje pasikalbėti 
bei pasivaišinti vynu ir sausainiais. 
Nebuvo parūpinta nei kėdžių, nei 
staliukų. Organizatoriai pradėjo ofi
cialią vakaro dalį, kurios reikėjo 
laukti pusantros valandos stovint, 
atsiprašydami N. Cafiko vardu už jo 
nedalyvavimą. Pasirodo, jis negalė
jo atvykti dėl kitų įsipareigojimų. 
Toliau sekė ministerio Marc La
londe kalba. Jis vis kartodamas kal
bėjo, kad Kanada yra laimingas ir 
turtingas kraštas, turėdamas tokią 
gražią ir įvairią kultūrą. Esą etni
nių grupių dėka Kanada gali turėti 
tokį brangų kultūrinį montažą. Pas
kui paskelbė, kad šiemet federacinė 
valdžia numato skirti kultūriniams 
ir etniniams reikalams dar daugiau 
pinigų. Tad po dviejų valandų sto
vėjimo ir po šitokios aiškiai “prieš
rinkiminės” formos kalbos ką gali
ma pagalvoti ir pasakyti? Man ro
dos, kad atsakymas yra aiškus. V.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines  10.5%
Nekiln. turto ............................10.0%
Čekių kredito ........................... 12.0%
Investacines nuo ..................... 10.5%

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

Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija, veikianti prie KLB 
švietimo komisijos, yra papil
dyta buvusiais tos gimnazijos 
bendrabučio vedėjais — Algiu 
Stankum - Saulaičių, Marija 
Stankuviene-Saulaityte ir Pau
liu Kolyčium. Komisijos tikslas 
yra skatinti mūsų jaunimą mo
kytis lietuviškoj Vasario 16 
gimnazijoj, teikti jam informa
ciją apie tą gimnaziją ir apmo
kėti vykstančių ten mokytis ke
lionės išlaidas. Informacijos 
tikslu kreiptis į komisijos pir
mininką L. Tamošauską, 236 
Dovercourt Rd., Toronto, Ont. 
M6J 3E1; aukas siųsti komisi
jos iždininkei Ir. Žemaitienei, 
1515 Islington Ave.,. Islington, 
Ont. M9A 3M1.

Sol. Slava Žiemelytė balan
džio 15 d. “Royal Alexandra 
Theatre” atliko “Traviatos” 
operoje Floros vaidmenį. Kri
tikas R.' Hambleton, “The To
ronto Star” dienraštyje 1978. 
IV. 17 vertindamas solistus la
bai gerai atsiliepė apie S. Žie- 
melytę, iškeldamas ypač vaidy
binę jos pusę: “Mezzo Slava 
Žiemelyte’s characterization of 
wealthy party-giver Flora Ber- 
voix was certainly refreshing, 
if intentional, for she emerged 
as a fey, irrational, rather 
stumbling old hostess with the 
leastest”.


