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Motina kryžkelėje
Kai tariame žodį “motina”, visi turbūt pirmiausia ma

tome savo mamas. Vienų jos linksmos ir guvios šviesiais 
veidais šypsosi, kitų — gal gyvenimo išvargintos, lėtu 
žingsniu ateina, o trečių — tylios, amžinybėj sunėrusios 
geras rankas ilsisi. Visos jos mums artimos, mielos ir sa
vos, nes argi gali kam kada būti artimesnis žmogus už mo
tiną? Apie motinas yra tiek gražių žodžių prirašyta. Iškil
mingų ir pasitikinčių žodžių, drąsių, garbingų, šventiškų 
žodžių. Bet... ar mūsų motinos negyvena daugiau kasdie
nybėje, kaip šventėse? Dažniausiai motinos kelias būna 
paprastutis ir kuklus, nes visi mes gyvenimą ne keliais 
galingais mostais, o kasdienišku patvarumu užkariaujame.

MOTINA šiais laikais, ypač lietuvė motina, turi ne- 
lengvesni kelią už tą žilgalvėlę praėjusių laikų 
senelę, kuri vaikus ir vaikaičius iš maldaknygės 
skaityti mokė. Kaip anksčiau, taip ir dabar mes, vyresnie

ji, laukiame pagarbos ir reikalaujame autoriteto pripaži
nimo. Tačiau tai, kaip ir daugelis kitų tradicijų bei verty
bių, šiais laikais yra svarstoma, diskutuojama ir tik tuomet 
sąlyginai pripažįstama arba negailestingai atmetama, šian
dien negirdėtas dalykas, kad vyresnis žmogus būtų ger
biamas vien už tai, kad suvarstė ilgesnę pynę išgyventų 
metų. Tas pat yra ir su motinos ar senelės vaidmeniu 
šeimoje. Vaikai, iš pat mažens vietinėse mokyklose išmo
kyti gana laisva valia savo nuomonę reikšti, tuos pačius 
įsitikinimus viešai ir drąsiai pareiškia šeimoje. Motina gi 
atsistoja prieš problemą, kaip suderinti tuos skirtingus 
mokyklos ir namų nusiteikimus. Ji bando suprasti tą vis 
platėjančią prarają tarp jaunimo ir senesnės kartos, tarp 
tėvų ir vaikų, tarp lietuviškų tradicijų ir naujosios šio 
krašto eigos. Ji bando suprasti ir suderinti tas dvi linkmes, 
nes mokyklos tvarkos ir auklėjimo ji negali pakeisti, o 
vaikams trokšta perduoti tai, ką iš savo šeimos atsinešė. 
Tik tas perdavimas nėra toks lengvas, kaip iš pirmo žvilgs
nio atrodo. Motina yra dažnai gana didelėje kryžkelėje, 
ir niekas nerodo, kuriuo keliu ne tik jai pačiai pasukti, bet 
ir vaikus pavedėti.

DAUG KAS tvirtina, kad aklam aklą vesti yra neįma
noma. Tačiau niekas motinos neklausia, kiek ji mato 
ir ką pramato. Ji veda savo mažą vaiką. A#- ve-,’.t. ar 

bent pasukti bando ir tą, kuris save jau suaugusiu laiko. 
Šviesa, kad ir akliausioje motinos naktyje, yra jos didelė 
ir patvari meilė savo vaikui, nežiūrint ar tas vaikas gana 
tiesiu ir garbingu keliu eitų, ar apykreiviuose takuose sve
timas dulkes ant savo kojų rinktų. Motinos meilė savo 
vaikui yra ta pati, ar jis, mažiukas, jai gėlės žiedą tiesia 
su švelnučiu “myliu tave, mama”, ar paūgėjęs meta prie
kaištą: “Tu taip senoviškai galvoji, mama, visai nesupranti 
šių laikų!”

SAKOMA, kad nieko nesą pasauly, ko tikra meilė nenu
galėtų. Gal už tai ir visos motinos, anksčiau ar vėliau 
turėjusios kūrybingose rankose savo vaiko širdį, pa

siekia ir jo asmeninį subrendimą. Turbūt kiekvienas vai
kas, perbridęs savo brendimo laikotarpį, kaip upę, paga
liau supranta motinos meilę, įvertina jos pastangas ir 
atsiliepia į jos lūkesčius. Dar daugiau — jo, to subrendu
sio vaiko, širdy atgyja vėl gili meilė ir nuoširdumas, vai
kystėje turėtas pasitikėjimas bei atvirumas. Su einančiais 
metais mes visko išmokstame. Norėčiau tvirtinti, kad net 
mylėti nevienu atveju išmokstame, ypač, kai ta meilė yra 
skiriama pačiam artimiausiam žmogui — motinai.

S. Bubelienė

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADAS L. BREŽNEVAS KETURIAS 
DIENAS viešėjo V. Vokietijoje, priimdamas daug kartų atidėliotą 
kvietimą. Paskutinį kartą Bonnoje jis lankėsi 1973 m., kai V. Vo
kietiją valdė W. Brandtas, didelį dėmesį skyręs santykių gerinimui 
su Sovietų Sąjunga bei jos satelitais Europoje. Sį kartą visas pa
saulis turėjo progą televizijos ekranuose stebėti labai silpnus 
pasenusio ir liguisto L. Brežnevo žingsnius, liudijančius artėjantį 
kompartijos vadovybės pasikeitimą Sovietų Sąjungoje. Net ir atsi
stoti iš fotelio L. Brežnevui prireikė kanclerio H. Schmidto ir 
užsienio reikalų min. A. Gromykos paspirties. Bonnon buvo at
skraidinti du sovietų autovežimiai, aprūpinti specialia aparatūra 
širdies bei plaučių sutrikimo atvejams. L. Brežnevas pakartojo 
jau anksčiau padarytą pasiūly-*----------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Atidėliojami rinkimai
Dilemą premjerui P. E. Tru

deau ir jo liberalams sudarė 
Gallupo instituto viešosios nuo
monės tyrimas balandžio pra
džioje. Liberalų populiarumas 
apsisprendusių rinkėjų eilėse 
staiga sumažėjo 4%, o kon
servatorių pakilo 7%. Dabar už 
abi partijas pasisako po 41% 
būsimų federacinio parlamento 
rinkėjų. Konservatorių poziciją 
sutiprino šiai partijai tekęs ir 
3% rinkėjų nusisukimas nuo 
NDP socialistų. Gallupo duo
menimis, konservatoriai pir
mauja visoje Kanadoje, išsky
rus Kvebeką, kuris visada re
mia liberalus. Parlamento rin
kimuose 1974 m. vasarą libe
ralai buvo gavę 43% balsų, 
konservatoriai 35%. Minėtasis 
viešosios nuomonės tyrimas bu
vo pravestas prieš naujojo biu
džeto paskelbimą, kai bedarbių 
skaičius peržengė vieną milijo
ną, o infliacija siekė 8,8%, ne
paisant pustrečių metų truku
sios kainų bei atlyginimų kon
trolės. Galimas dalykas, įtakos 
turėjo ir beveik nuolatinis do
lerio vertės kritimas. Nors abi 
partijos dabar turi lygias pozi
cijas, jas rinkimuose gali pa
keisti net 39% neapsisprendu- 
sių rinkėjų, kuriems tada teks 

I padaryti sprendimą. Kandidatų 
nominavimas liudija, kad rinki
mai buvo numatyti šią vasarą,

nors jie gali būti atidėti rude
niui ar net iki kitų metų.

Kanados Policininkų Draugi
ja, turinti 43.000 narių, rinki
miniame federacinio parlamen
to vajuje žada kovoti už mirties 
bausmės grąžinimą žmogžu
džiams. šį žingsnį diktuoja gau
sėjantis policininkų nušovimas, 
kartais įvykdomas be jokios 
priežasties. Pvz. Saskatoone 
trys jaunuoliai nušovė RCMP 
policininką, norėjusį tik patik
rinti automobilį vairavusio lei
dimą. Draugija planuoja išleis
ti šimtus tūkstančių dolerių ak
cijai už mirties bausmės grąži
nimą spaudoje bei kitose ryšių 
priemonėse. Didėjančią grėsmę 
kalėjimų tarnautojams sudaro 
kalėti iki gyvos galvos nuteisti 
žmogžudžiai, kurių skaičius jau 
pasiekė beveik 50, o per sekan
čius dešimt metų pakils iki ke
lių šimtų. Kadangi jiems netai
komas bausmės sumažinimas, 
jie imasi riaušių kėlimo, įkaitų 
ėmimo, keldami visokius reika
lavimus. Tokiais atvejais grasi
nama įkaitų gyvybėmis. Į grasi
nimus negalima žiūrėti pro 
pirštus, nes nauja žmogžudystė 
nė kiek nepakeistų žmogžudžio 
padėties — jis ir toliau būtų 
kalinamas iki gyvos galvos.

Dirbantieji kanadiečiai, daž
niausiai gaunantys gerą atlygi- 

(Nukelta į 9- tą psl.)

Sį pavasarį pražydusios gėlės, skirtos pagerbti motinoms, kurių meilė taip pat pražysta gražiais žiedais V. Macas

Mano prašymą laiko nusikaltimu
Taip pareiškė Marija Jurgutienė, gyvenanti Lietuvoje ir negaunanti leidimo atvykti 

su dukra pas tėvą Aloyzg Jurgutj Amerikoje
Beveik prieš ketverius metus 

iš Lietuvos pasitraukęs muzi
kas ir kompozitorius Aloyzas 
Jurgutis šiuo metu gyvena Či
kagoje, kur, šalia pastovaus 
dėstytojo darbo Čikagos kon
servatorijos kolegijoje, vado
vauja lietuvių meno ansambliui 
“Dainava”. Laisvu laiku A. 
Jurgutis kuria muzikines kom
pozicijas, jų tarpe ir didesnio 
masto veikalus (“Pamario pasa
ka”, “Kūlgrinda”). Tenka ap
gailestauti, kad šio gabaus kom
pozitoriaus laikas, skiriamas 
kūrybai, yra labai ribotas. Mat, 
didžiausią savo laiko dalį jis 
praleidžia bandydamas įvairiais 
būdais pagelbėti Lietuvoje pa
silikusiai žmonai Marijai ir 14- 
kos metų amžiaus dukrai Dai
nai.

Pastangos išvykti
A. Jurgučiui išvykus iš Lie

tuvos ir pastoviai apsigyvenus 
Amerikoje, jo žmona tuojau 
pat ėmėsi žygių gauti leidimą 
išvykti pas vyrą. Nežiūrint į tai, 
kad ji tris kartus užpildė visus 
reikiamus išvykimui iš Lietu
vos dokumentus ir juos įteikė 
įstaigai, tvarkančiai išvykimo 
vizas, M. Jurgutienė taip pat 
išsiuntė visą eilę raštiškų pra
šymų įvairioms įstaigoms bei 
asmenims: po keturis prašy
mus Sov. Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetui, L. I. 
Brežnevui ir N. V. Podgornui; 
du prašymus Sov. Sąjungos vi
daus reikalų ministerijai; po 
vieną prašymą Lietuvos komu
nistų partijos sekretoriui P. 
Griškevičiui ir 25-jam Sov. Są
jungos komunistų partijos su
važiavimo prezidiumui; vieną 
prašymą JAV prezidentui J. 
Carteriui ir keturis prašymus 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių gynimo komitetui Ženevoje 

(iš keturių išsiųstų prašymų, ši 
įstaiga gavo tik vieną). Į visus 
prašymus bei pareiškimus M. 
Jurgutienė gavo tris neigiamus 
atsakymus. Galiausiai 1977 m. 
birželio 3 d. M. Jurgutienė ati
tinkamoms įstaigoms raštu pra
nešė, kad ji atsisakanti sovie
tinės pilietybės.

Šeimos persekiojimas
1977 m. kovo 10 d. išsiųsta

me laiške prez. Carteriui M. 
Jurgutienė rašo: “Mano prašy
mą leisti apsigyventi kartu su 
vyru ir dukrai su tėvu vietinė 
valdžia skaito nusikaltimu. Aš 
nuolat gaunu žodžiu ir raštu 
grasinimus: mane pasiųs į kalė
jimą, atims butą, dukrą išmes 
iš mokyklos, nes jai esanti ne 
vieta tarybinėje mokykloje.
1974 m. gegužės 30 d. bute bu
vo padaryta krata. 1974 m. rug
sėjo 22 d. buvau išmesta iš 
darbo. Aš dirbau draugijoje 
“Žinija” bibliotekininke - meto
diste. Nuo 1974 m. gegužės 30 
d. iki 1975 m. vasario 1 d. bu
vau nuolat tardoma KGB. 1974 
m. birželio mėn. buvo tardyta 
ir mano 11 metų dukra Daina. 
Uždraustas susirašinėjimas su 
vyru, konfiskuojami laiškai.
1975 m. kovo 30 d. be perspė
jimo išjungtas telefonas. Kele
tą kartų buvau kviesta į milici
ją aiškintis kodėl aš nejieškau 
darbo. 1976 m. liepos 29 d. vėl 
buvo padaryta krata bute. Aš 
esu sekama iki dabar.

Kas gali būti natūraliau kaip 
šeimos sujungimas? Tai gyveni
miškai svarbus mūsų šeimos 
klausimas. Aš noriu gyventi 
kartu su žmogumi, su kuriuo 
sujungiau savo likimą. Aš pra
šau tik to, kas yra neatskiria
ma kiekvieno žmogaus teisė.

Kadangi visi šie faktai yra 

grubus žmogaus teisių, pažeidi
mas ir Helsinkio susitarimų ne
silaikymas, aš tikiu turinti tei
sę juos iškelti viešumon. Netu
rėdama vilčių, kad mano prašy
mai bus patenkinti mano šaly
je, kreipiuosi į visus laisvojo 
pasaulio geros valios žmones ir 
JAV prezidentą J. Carterį, pra
šydama apginti mano ir dukros 
teises.”

Amerikos lietuvių akcija
A. Jurgučio šeimos drama 

smarkiai išjudino Amerikoje 
gyvenančius lietuvius. Simui 
Kudirkai pirmininkaujant, buvo 
sudarytas komitetas, pasivadi
nęs “Citizens Concerned for Ma
rija and Daina Jurgutis” var
du (komiteto narių tarpe yra ir 
J. E. vyskupas V. Brizgys). Ko
miteto pastangomis Jurgučio 
šeimos drama rado didelį at
garsį Amerikos spaudoje, radi
juje bei televizijoje. Sudaryti 
kontaktai su įtakingais Ameri
kos valdžios atstovais (jų tarpe 
pažymėtini žymūs senatoriai 
Jackson. Percy, Dole, McGo
vern, Muskie, kongresmanai 
Derwinski, Eilberg, Yates, Har
rington ir kt.). Gausybė val
džios atstovų pradėjo intensy
vų susirašinėjimą su Amerikos 
ambasadoriumi Maskvoje bei 
su Sov. Sąjungos ambasadoriu
mi Amerikai A. J. Dobryninu. 
Laiškai buvo rašomi net pačiam 
Brežnevui, o 1400 mokinių iš 
Maria High School (Čikagoje) 
pasirašė prašymą Sov. Sąjun
gos prezidentui Podgornui. 
Nors visos lietuvių ir nelietu
vių pastangos A. Jurgučio šei
mos susijungimui iki šiol jokių 
teigiamų pasekmių nedavė, vis- 
dėlto reikia manyti, kad jų ne
nuilstamas darbas yra išsaugo
jęs A. Jurgučio žmoną nuo

(Nukelta į 5-tą psl.) 

mą prez. J. Carteriui atsisakyti 
neutroninių bombų gamybos. 
Jis taipgi teigė, kad pasaulį ga
li ištikti atominė katastrofa, 
jeigu nebus sustabdytos ginkla
vimosi varžybos. Kancleris H. 
Schmidtas jam priminė gausius 
Varšuvos Sąjungos kariuome
nės dalinius bei tankus R. Eu
ropoje, kur jie sudaro didžiau
sią rūpestį V. Vokietijai ir S. 
Atlanto Sąjungai. Abu politikai 
pasirašė ekonominio bendra
darbiavimo sutartį 25 metams. 
Padedant vainiką prie pamink
lo nacizmo bei militarizmo au
koms, L. Brežnevą pasveikino 
demonstrantai, reikaįaudami 
laisvės visiems politiniams ka
liniams. Spauda paskelbė atvi
rą baleto šokėjo R. Niurejevo 
laišką L. Brežnevui, prašantį iš
leisti iš Sovietų Sąjungos jo 74 
metų amžiaus motiną. R. Niu- 
rejevas, prieš 16 metų gastro
liuodamas su Kirovo baletu 
Prancūzijoje, pasirinko laisvę 
Vakaruose.

Naujas satelitas?
Karinis sukilimas Afganista

ne nušlavė prez. gen. M. Daou- 
do režimą, kuris taip pat val
džion buvo atėjęs prieš ketve
rius metus ginklo jėga. Sukilė
liai sušaudė prez. gen. M. Daou- 
dą, visus jo vaikus ir net vai
kaičius. Spėjama, kad žuvo 
apie 10.000 afganistaniečių, ku
rių didžiąją dalį sudarė kariai 
ir policininkai. Sukilėliai nau
juoju Afganistano prezidentu 
bei premjeru paskelbė Maskvai 
ištikimą jungtinės komunistų 
partijos vadą N. M. Tarakkį. 
Naująjį režimą pirmoji pripa
žino Maskva. Kadangi Afga
nistanas jau ir anksčiau buvo 
Sovietų Sąjungos įtakoje, da
bar jis greičiausiai taps atviru 
Maskvos satelitu. Iš Afganista
no Sovietų Sąjunga galės dary
ti didesnį spaudimą Iranui ir 
Pakistanui.

Izraelio sukaktis
Premjero M. Begino lanky

masis Vašingtone bei kituose 
JAV miestuose šį kartą buvo 
skirtas ne taikos derybų reika
lams, o Izraelio nepriklauso
mybės trisdešimtmečiui. Susi
tikime su prez. J. Carteriu ne
buvo pašalinti esminiai nesuta
rimai dėl nuolaidų arabams, 
amerikietiškų naikintuvų par
davimo Saudi Arabijai ir Egip
tui. Prez. J. Carteris pabrėžė 
savo valdžios įsipareigojimą ir 
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toliau rūpintis Izraelio saugu
mu. Premjeras M. Beginąs, 
kalbėdamas Čikagoje, atmetė 
pasitraukimą iš vakarinės Jor
dano pakrantės, palestiniečių 
valstybės įsteigimą. Jungtinės 
Tautos nutarė pasiųsti 2.000 
papildomų karių į pietinį Liba
ną, kur jau prasideda susikirti
mai tarp palestiniečių ir JT ži
nioje esančių dalinių. Palesti
niečiams netgi pavyko sužeisti 
prancūzų dalinio vadą pik. J. 
Salvaną. Tokiuose incidentuo
se jau žuvo apie 10.

Gegužės pirmoji
Gegužės pirmoji šiemet pir

mą kartą buvo pripažinta ofi
cialia švente darbiečių valdo
moje Britanijoje. Antkapinį K. 
Markso biustą Londone kažkas 
ištepė raudonais, baltais ir mė
lynais dažais — tautinėmis 
britų spalvomis. Pirmą kartą 
legalus paradas šios dienos 
proga buvo surengtas Madride. 
Jame dalyvavo milijonas ispa
nų, sukviestas socialistų ir ko
munistų partijų. Maskvos pa
rade šį kartą tebuvo apie 100.- 
000 dalyvių. L. Brežnevo port
retai užgožė ne tik Marksą su 
Engelsu, bet ir patį Leniną. Pa
kistane, kurio vyriausybė drau
džia viešas demonstracijas, ka
rinis tribunolas nubaudė 12 as
menų kalėti po vienerius me
tus ir dar kiekvienam pridėjo 
po 15 rykščių už šio įsako su
laužymą.

Paleido lakūnus
Sovietų Sąjunga po ilgoko 

tardymo išleido užsienin nuo 
kurso nukrypusio P. Korėjos 
keleivinio lėktuvo pilotą K. 
Čang-Kijų ir jo navigatorių. 
Jiedu turėjo pasirašyti raštą, 
prisiimdami pilną kaltę dėl so
vietų erdvės pažeidimo. Lėktu
vo apšaudymas naikintuvo ra
ketomis iš viso buvo nutylėtas. 
Jį betgi pilnai užregistravo 
amerikiečių žvalgyba. Ji stebi
si, kad lėktuvas nepastebėtas 
taip toli galėjo įskristi į Sovie
tų Sąjungą. Prastą pasienio 
apsaugą liudija ir vieno švedo 
lakūno prieš keletą savaičių 
įvykdytas nusileidimas ant eže
ro prie Leningrado. Ten jis tu
rėjo paimti Svedijon pabėgusio 
jūrininko V. Agapovo senutę 
motiną, žmoną ir dukrelę. Pla
nuotas susitikimas neįvyko, 
bet švedų lakūnas, nesusektas 
ir nesustabdytas, laimingai grį
žo Svedijon.
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Vyskupo laiškas

A+A
JUOZUI MOCKUI mirus,

jo žmonai GENOVAITEI, dukrai DALIAI su šeima 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžių 

užuojautų —

V. P. Gudaičiai J. B. Maziliauskai
Ignas Slabšinskas

v

Šiandieninė Lenkija

MYLIMIEJI KRISTUJE,
Metuose yra švenčių ir die

nų, kurias tikintieji privalo 
švęsti ar tinkamai jas paminėti. 
Vieną tokių dienų kasmet mini 
svetur gyveną lietuviai. Toji 
diena yra gegužės 13-ji. Pir
miausia ši diena primena švč. 
Marijos apsireiškimo pirmąją 
dieną 1917 m. Fatimoje. Lietu
viams ji taip pat primena ir 
1951 m. gegužės 13 d., kurioje 
lietuviai vyskupai, vadovauja
mi arkiv. Juozapo Skvirecko, 
pavedė lietuvių tautą Svč. Ma
rijos globai, paaukodami ją Ne
kalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
To pasiaukojimo ir atgailos rei
kalavo pati apsireiškusi Dievo 
Motina, kad atitolintų Dievo 
bausmes, kurios gresia žmoni
jai dėl jos nusikaltimų ir be
dievybės įsigalėjimo. Malda ir 
atgaila yra tos dvasinės prie
monės, kurios nupuolusius žmo
nes grąžina i tiesų kelią ir at

Rinkim medžiagą apie kankinius
Nevienas lietuvis katalikas 

pokalbiuose ir laiškais išreiškia 
pageidavmią pagreitinti Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos-kanonizacijos by
los eigą ir pradėti tokias bylas 
asmenų, kaip arkivyskupai Teo
filius Matulionis, Mečislovas 
Reinys, vyskupas Vincentas Bo- 
risevičius, prof. dr. Pranas Do
vydaitis, dr. Ignas Skrupskelis 
ir daug kitų, vienuolių, pasau
liečių. Yra kuo džiaugtis, kad 
mūsų žmonėms rūpi tokie klau
simai.

Būtina tačiau žinoti, kad jo
kia šios rūšies byla negali būti 
pradėta, juo labiau negali būti 
sėkmingai užbaigta be pakan
kamos medžiagos apie asmens 
gyvenimą, darbus, raštus, laiš
kus, jo dvasią, mūsų kontaktus 
su juo kitame pasaulyje.

PLK Bendrijos valdyba pra
šo kiekvieną lietuvį surinkti 
paminėtų ir kitų panašių asme
nų laiškus, raštus, užrašytus 
savus atsiminimus ir jai viską 
siusti šiuo adresu: Dr. P. Ka
ladė, 663 E. 7th St., So Boston, 

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

Atostogos 
pranciškonu vasarvietėje

Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kenncbunkporte, 
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 — Kenncbunkporte — 

prie pat Atlanto vandenyno savo tautiečių draugystėje.

Informacijai
adresas:

FRANCISCAN GUEST HOUSE, 
Kennebunkport, Maine 04046, USA
Telefonas (207) 967-2011

JfarnitureJBtė.
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

PILNAS
NAMŲ

KRAUTUVES:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

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

gaivina juose Dievo malonę.
Gegužės mėnuo yra skirtas 

Marijos garbinimui. Palaikyki
me tad tą gražų paprotį, kuris 
mūsų Tėvynėje taip giliai buvo 
prigijęs. Negalėdami dalyvauti 
bažnyčioje, patys suorganizuo
kite gegužines pamaldas savo 
namuose, pasikviesdami ir sa
vo kaimynus. Gegužės gi 13-ją 
dieną visi atnaujinkime savo 
pasiaukojimą Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai, padarydami šią 
dieną maldos ir atgailos diena. 
Per Nekaltosios Dievo Motinos 
užtarimą nuoširdžiai prašykime 
Viešpatį, kad Jis išlaikytų Lie
tuvą krikščionišką ir kad jos 
gyventojai, po skaudžių bandy
mų, atgautų tikėjimo laisvę, o 
tauta — savo nepriklausomybę.

Dievo palaima ir Svč. Marijos 
globa tebūna su Jumis.

>■ Antanas Deksnys 
Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas

Mass. 02127, USA.
Šventų žmonių gyveno nepa

lyginamai daugiau, negu yra 
paskelbtų palaimintais ar šven
taisiais. Patirtis sako, kad nė 
vienas nebuvo paskelbtas pa
laimintu ar šventuoju be tikin
čiųjų masių intensyvios maldos, 
prašant Dievą parodyti vienokį 
ar kitokį ženklą, kad asmuo yra 
palaimintųjų tarpe. Ir mes, lie
tuviai, supraskime, kad vien 
laiškai, prašymai Apaštalų Sos
tui paskelbti palaimintu ar 
šventuoju kuri nors lietuvį ne
bus sėkmingi be mūsų pačių 
pastangų surinkti visokią nau
dingą tam reikalui medžiagą ir 
be mūsų maldų, prašant ženklo, 
kad tas ar kitas asmuo yra pa
laimintųjų skaičiuje.

Pagal reikalą galės būti pa
skelbti asmenys ir adresai rink
ti medžiagai atskirų asmenų 
reikalu, o tuo tarpu laikykimės 
augščiau paminėto adreso. Sie- 
lodamiesi mums brangių asme
nų garbe, apie juos ne tik kal
bėkime, bet ir veikime bei mels
kimės. PLKB valdyba

Trečioje Baltistikai Puoselėti Draugijos surengtoje konferencijoje Toronte 1972 m. Iš kairės: vykd. direktorius 
J. Gaigulis, vicepirm. F. Dinas, buvę pirmininkai — J. Puhvel, R. Šilbajoris, E. Anderson, Baltistikos Instituto 
pirmininkas Vakarų Vokietijoje J. Ozols

Lietuvos valstybingumo problemos 4
Apmųstymai ryšium

Dr. A. Štromas
Vienas iš labai svarbių vals

tybinės Lietuvos organizacijos 
tremtyje uždavinių yra paruoš
ti Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo ir įtvirtinimo progra
mą, ją svarstyti, priimti ir per
duoti į kraštą, ši programa ne
gali užsimoti išspręsti visas 
ateities Lietuvos santvarkos 
problemas. Dauguma šių pro
blemų galės būti sprendžiamos 
jau pačioje laisvę atgavusioje 
Lietuvoje įprastiniais demokra
tiniais būdais. Nepriklausomy- 
binė programa turi atsakyti tik 
į tuos klausimus, kurie realiose 
laisvės atgavimo galimybės są
lygose bus spontaniškai spren
džiami krašte dar prieš betkokį 
konstitucinį susitvarkymą ar 
net jo pradžią. Be to, ši progra
ma turi nurodyti tai, kas yra 
vyriausybės tremtyje siūloma 
krašto žmonėm jų politinių, vi
suomeninių bei ūkinių teisių 
apimties prasme. Pastarieji 
programos punktai yra būtini 
aiškiam abipusiam supratimui 
tarp vyriausybės tremtyje ir 
tautos kamieno krašte. Taipgi 
jie yra reikalingi vyriausybei 
tremtyje gauti krašto žmonių 
pasitikėjimui bei paramai.

Prie tokių klausimų, kurie 
nurodytais pagrindais turėtų 
būti sprendžiami nepriklauso- 
mybinėje programoje, priklau
so, mano nuomone, šie:

1. Lietuvos pilietybės pripa
žinimo pagrindai, šios proble
mos sprendimas programoje 
turėtų padėti racionalizuoti tau
tos nusistatymą centriniu šian
dieninėje Lietuvoje klausimu: 
kas iš dabartinių Lietuvos gy
ventojų priklauso Lietuvai, kas 
yra joje ateivis ir turėtų būti 
laikomas užsieniečiu, pageidau
jamu ar nepageidaujamu Lie
tuvoje.

Lietuvio misijonieriaus laiškas
Nuoširdūs Ruandos gyventojai, bet gyvena labai vargingai

Nuoširdžiai sveikinu iš ma
no naujosios misijų tėvynės! 
Visas kraštas — Rwanda — yra 
1.500 m virš jūros lygio. Mūsų 
misija yra 1.800 m augštumoje.

Vietiniai krikščionys (jų yra 
apie 50%) mane labai šiltai pri
ėmė ir padrąsinimui padovano
jo 5 kukurūzus, jų sunkaus dar
bo vaisius, nes jie pragyvena iš 
savo mažų sklypelių, kuriuos 
apdirba vien rankomis ir primi
tyviu kauptuku. Gyvena kuk
liose trobose, pastatytose iš mo
lio ir karvių mėšlo (jų “cemen
tas”); vaikšto visad basi, kad ir 
šaltame lietuje; miega ant že
mės, ant šakų ir žolių. Labai 
ramūs žmonės (išskyrus jų šo
kius!): ramiai kalba, ramiai 
vaikšto, ir visas jų būdas rodo 
taikingą nuotaiką.

Problema yra vanduo: ne 
kad jo čia nebūtų, bet nevisi 
gali gyventi arti ežero arba 
upės, todėl jie turi jo iš kažkur 
atsigabenti daugiausia moli
niais puodais and galvos. Moti
nos dar nešasi savo vaikučius 
ant kupros, pririštus ožkos kai
liu.

Baltiesiems gyventojams jie 
labai rezervuoti, bet misijonie- 
riam jie nuoširdūs ir jais pasi
tiki.

Jų kalba yra labai sudėtinga 
ir sunki. Pvz. žodelis “vienas” 
gali būti išreikštas 30 skirtin
gų formų — tai priklauso nuo 
to, ar jis derinasi su daiktavar
džiu, įvardžiu ar būdvardžiu; 
net ir su veiksmažodžiais turi

su 60-siomis Lietuvos nepriklausomos valstybės

2. Atsakomybės prieš Lietu
vos įstatymus pagrindai, šios 
problemos sprendimas progra
moje turėtų padėti iš anksto su
reguliuoti elgesio su okupantų 
kolaborantais principus — už
daryti kelius galimom tarpusa
vio žudynėm, sąskaitų suvedi
nėjimui bei aplamai kerštavi
mui.

3. Pagrindinės Lietuvos pilie
čių teisės. Čia būtų nurodoma, 
kad visos tarptautiniuose žmo
gaus teises liečiančiuose doku
mentuose deklaruotos žmogaus 
teisės bus realiai garantuotos 
Lietuvos piliečiams, o, be to, ir 
tai, kad tos teisės, kuriomis 
Lietuvos piliečiai naudojasi jau 
šiandieną (nemokamas gydy
mas bei švietimas, apmokamos 
atostogos, aprūpinimas pensijo
mis ir pan.) ne tik nebus su
siaurintos, bet dargi palaips
niui plečiamos. Specialiai rei
kėtų pabrėžti ir piliečių teisę į 
asmeninę bei grupinę iniciaty
vą ūkinės bei visuomeninės 
veiklos srityse, vengiant spręsti 
dabartinių Lietuvos ūkinių įmo
nių bei organizacijų likimą, ku
rį galima bus demokratiniu bū
du išsprsęti atgavusioje laisvę 
Lietuvoje. (Asmeninės iniciaty
vos pripažinimo sąlygose neiš
vengiamai turės pasikeisti ir 
valstybinių ūkinių įmonių ga
mybinės bei komercinės veik
los pagrindai).

4. Tautinių Lietuvos mažumų 
teisių pagrindai.

5. Religijos, įsitikinimų, in
formacijos, kūrybos, kelionių 
ir pan. laisvių deklaravimas.

6. Už Lietuvos ribų gyvenan
čių lietuvių teisių Lietuvoje pa
grindai ir jų interesų gynimo 
bei paramos jiems teikimo sve
timose šalyse principai.

derintis . . . Todėl mano pagrin
dinis užsiėmimas dabar ir yra 
kalbą išmokti. Bet su dviem ki
tais misijonieriais jau lankau 
žmones: jie gyvena ne kaimuo
se, o grupėmis ant kalvų.

Jaunimas supranta draugiš
kumo kalbą: per žaidimus prie 
jų prisiartinu, stengiuosi jiems 
duoti suprasti, kad vien drau
gystės sumetimais, Kristaus 
vardan, čia pas juos atsiradau. 
Jaunimas labai baikštus, ypač' 
tie, kurie gyvena tolėliau nuo 
mūsų misijų centro. Sekmadie
niais daugelis, kad galėtų daly
vauti šv. Mišiose, turi pėsčio
mis nukeliauti apie 20 iki 30 
km, ir tai per karštą tropikinį 
orą. Eina basi, nevalgę, nes jie 
valgo tik vieną kartą per dieną 
pupelių, kukurūzų, “maniokos” 
ir daug bananų. Mėsos jie ne
valgo, nes jos nėra. Karvės per- 
liesos, laikomos mėšlui bei trą
šoms. Liūtai ir drambliai toli, 
kaip ir antilopės, neseniai 
įrengtame rezervate ...

Man vis spaudžia širdį, ma
tant tiek daug vaikučių, kurie 
turi gyventi baisiame skurde.
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FLYNN’S gėlių krautuvė J

(savininkai latviai) £
Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus J 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 2 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- s 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: ©

S 139 Roncesvalles Ave, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 
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atkūrimo metinėmis
7. Pageidautini valstybinių 

Lietuvos sienų pakeitimai.
8. Pareiškimas Lietuvos pozi

cijos Rytų Prūsijos klausimu.
Pastarieji du punktai turėtų 

būti formuluojami arba iš anks
to susitarus dėl jų turinio su 
atitinkamų kraštų autoritetin
gais atstovais išeivijoje, arba 
kaip pagrindas tokiems susita
rimams pasiekti atitinkamų de
rybų eigoje.

Rengti nepriklausomybės sie
kimo bei įtviritnimo programą 
reikia pradėti nedelsiant ir ne
laukiant netgi vyriausybės 
tremtyje sudarymo. Man labai 
malonu konstatuoti, kad 1977 
m. VLIKo seimas priėmė rezo
liuciją ir šiuo klausimu, reko
menduodamas 3-me punkte 
VLIKo tarybai ir valdybai su
daryti iš kvalifikuotų asmenų 
specialią komisiją tokiai pro
gramai parengti.

Švenčiant 60-tąsias Lietuvos 
nepriklausomybės valstybės at
statymo metines, yra pats lai
kas prisiminti, kad Lietuvos 
valstybingumas, nors ir buvo 
smurto keliu likviduotas Lietu
voje. niekad nebuvo visiškai 
nutrauktas; kad visų mūsų čia 
išeivijoje pareiga yra užtikrin
ti, kad jis ir toliau nepertrau
kiamai egzistuotų, tvirtėtų, įgy
tų pagaliau savo pilnatį ir, lai
kui atėjus, galėtų tapti realiu 
pagrindu nepriklausomos vals
tybinės organizacijos atkūrimui 
pačioje Lietuvoje.

Taigi, dėkime pastangas, kad 
lietuviškoji politinė organizaci
ja išeivijoje pagaliau pakiltų Į 
valstybinį lygį ir tuo būdu pa
tenkintų pačius esmingiausius 
politinius lietuvių tautos sie
kius, atitiktų jos savigarbos 
jausmą, pajėgtų spręsti dabar
ties ir ateities tautai lemtingus 
istorinės reikšmės uždavinius.

Daugelis teturi keletą purvinų 
skudurų, kuriais apsidangsto. 
Kasdien jie keliauja keletą va
landų, kol pasiekia mokyklą, 
kuri tėra didesnė troba, irgi 
pastatyta iš molio ir karvės “ce
mento”. Į mokyklą vaikučiai 
nešasi vandenį — tai jų pusry
čiai ir pietūs! Kaip minėjau, jie 
tegali vieną kartą per dieną 
valgyti, nes nėr iš kur paimti 
daugiau to maisto. Jų kukliose 
trobose nėra spintos su maisto 
atsargomis: vien tik tai, ką duo
da žemės sklypelis, yra visas jų 
turtas. Jeigu oras palankus, ge
rai, kitaip turi žolę valgyti...

Bet nežiūrint viso to, jie išgy
vena su nuostabiu kilnumu sa
vo neturtą: tuomet ir skudurai 
tampa puošniausiais drabužiais. 
Aš myliu šią tautą. Ir kai jų 
skurdžiose trobose laikau šv. 
Mišias, dar labiau patiriu, kad 
tikroji Dievo šventykla yra Jo 
vargšų širdys.

Kun. Hermanas Schulz, 
I’aroisse Musha, 
B.P. 266 — Kigali, 
Rwanda (Africa).
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“Kas dirba, neturi laiko užsi
dirbti pinigų”, — sako šiandie
ninės Lenkijos žmonės. Šiuo sa
kiniu V. Vokietijos žurnalas 
“Bunte” pradeda savo kores
pondento gan plačią šiandieni
nės Lenkijos gyvenimo apžval
gą; pirmiausia sustodamas ties 
dideliu darbininkų susirinkimu 
Varšuvos aikštėje, kurioje ma
tyti dešrelių, arbatos ir degti
nės kioskai. Senos pilies aikštę 
užpildė beveik 100.0000 darbi
ninkų. Jų pasikalbėjimo tema 
sukosi apie asmeninius bei šei
mos vargus. Pagrindinio kalbė
tojo balsas “plerpia” garsintu
ve: kalba išsilavinęs kasyklų 
darbininkas, pirmasis valstybės 
pilietis Edvardas Gierikas — 
generalinis Lenkijos darbininkų 
partijos sekretorius. Vietoje 
klasių kovos jis prašo tautiečius 
daugiau dirbti, nes priešingu at
veju jie pateks į ekonominius 
sunkumus. Pasibaigus propa
gandinei kalbai, minia pradėjo 
ploti ir net džiaugsmingai šauk
ti.

Tai trumpas įvykis iš 1977 m. 
gegužės mėn. 1 d. įvykusios 
šventės Lenkijos sostinėje.

E. Gierekas vengia savo kal
bose stipresnių žodžių. Mat, 
Lenkija yra dėkinga už šiandie
ninį gyvenimo lygį ne normoms, 
ūkiniams komunistinės biuro
kratijos planams, bet gyvento
jų apsukrumui. 33 milijonai len
kų dirba tariamai socialistinia
me krašte. Jie turėtų žymiai 
mažiau mėsos ir autovežimių, 
jeigu komunistų partija už
draustų laisvo ūkio sistemą.

Tai tik dalis teisybės: vado
vaujantieji socialistai turi būti 
dėkingi mažiems, privatiems 
ūkiams krašte ir milijardams 
paskolų stiprios valiutos kraš
tuose. Pirntoje vietoje stovi V. 
Vokietija. Nenuostabu, kad Gie
rekas ir kancleris Schmidtas 
mielai susitinka, nes Bonnos at
stovas turi pinigų, kurių Var
šuva yra labai reikalinga. Gie
rekas Vokietijos kanclerį aplan
ko ir jo privačiuose namuose.

Keistas Lenkijos ūkis: 40% 
įmonių priklauso privatiems sa
vininkams, žemės ūkio — net 
80% . Tačiau socialistinis plana
vimas neaplenkė ir Lenkijos 
ūkininkų.

Prieš karą Lenkija eksportuo
davo save žemės ūkio gaminius, 
nes krašte ūkininkų pagamintų 
prekių būdavo perteklius. Šian
dieną Lenkijai stinga maisto, 
kurio reikia net importuoti.

Šalia meilės nuosavybei len
kai didelę pagarbą reiškia dole
riui. Už jį Lenkijoje galima vis

Praktiškiausios dovanos 
giminėms Lietuvoje

SIUNTINYS 1 — 1978
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais Įvairių spalvų, 
labai populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spal
vų “cremplene” medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė ska. 
relė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono viršu
tiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų nailoninių 
arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigarečių; dėžė šo
koladinių saldainių; I svaras kavos pupelių; vienai eilutei vilnonė 
labai gera medžiaga su {audimu “All wool. Made in England”, 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.
Šio siuntinio kaina su muitu ir
persiuntimo išlaidomis $195.00
Taip pat dar galima pridėti j šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, pa
vyzdžiui, galima pridėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko 
kailio arba kitokių dovanų.

ŽEMIAU SIŪLOME KELETĄ PRAKTIŠKESNIŲ 
IR NAUDINGESNIŲ DALYKŲ:

Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui $84.00
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4) 42.00
Geresnės rūšies nertinis 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei 24.00
Vilnonė skarelė 11.00
Geresni marškiniai 16.00
Lietsargis (sudedamas) 12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai 34.00
“Crimplene” medžiaga eilutei 32.00
Angliška medžiaga eilutei ("All wool. Made in England") 50.00 
Geresnė „ „ „ „ „ 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $28.00 už visas 
persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus j Lietuvą prekėmis ar pinigais.

BATIC STORES LTD. (Z. Juras)
11 London Lane, Bromley,
Kent, BRI 4HB, England. Tel. 01 460 2592

ko nusipirkti, pradedant konja
ku, amerikietiškom cigaretėm ir 
baigiant lenkišku “Fiatu”. Tu
rint zlotų, autovežimio reikia 
laukti dvejus metus, o su dole
riais “fiatuką” gausi tą pačią 
dieną. Taip pat su doleriais ga
lima keliauti ir į Vakarų pa
saulį.

Žinomais ir nežinomais kana
lais doleris pasiekia Lenkiją iš 
JAV-bėse gyvenančių lenkų. 
Valstybė “užmerkia” akis, nes 
tvirta valiuta padeda ekonomi
niam valstybės gyvenimui.

Neužtenka privačiai gaunamų 
dolerių ir užsienio paskolų ūki
niam Lenkijos gyvenimui. Dar 
ir šiandieną cukrus yra normuo
jamas, o prie mėsos krautuvių 
stovi ilgiausios žmonių eilės. 
Tik pusė Lenkijos šeimų turi te
levizijos priimtuvus, kas penkta 
šeima — šaldytuvą ir 50% radi
jo priimtuvus. Privačių autove
žimių Lenkijoje tik pusė mili
jono, t.y. 14 tūkstančiui gyven
tojų.

Kaip lenkai gyvena? Labai 
paprastas atsakymas — darbu 
vadinamoje juodojoje rinkoje. 
Jeigu pvz. sekretorė raštinėje 
per 8 vai. parašo 10 laiškų, tai 
vakare savo namuose už JAV 
dol. nemažiau 100. Panašiai yra 
su kirpėjais. Jie kirpykloje tik 
“praleidžia” laiką, o vakarais 
savo namuose dirba “išsijuosę”, 
kirpdami vyrus ir dėdami pus
metines šukuosenas moterims.

E. Gierekas gerai žino, kad 
įsakyti daugiau dirbti negali, o 
tik prašyti, Jis nenori sekti Go- 
mulkos pėdomis ir susilaukti 
Gomulkos likimo, kai šis dras
tiškai pakėlė maisto kainas. 
Riaušių maišinimui Gomulka į 
Dancigą (Gdanską) ir Štetiną pa
siuntė tankus. Buvo užmuštų, o 
pats Gomulka neteko valdžios.

Panašaus likimo pernai galė
jo susilaukti ir Gierekas, nežy
miai pakėlęs prekių kainas. 
Traktorių gamintojai Varšuvos 
priemiestyje Ursus griežtai už
protestavo, ištraukdami pabė
gius ir net geležinkelio bėgius 
tarptautinėje Paryžius - Varšu
va greitojo traukinio linijoje. 
Gierekas, pasimokęs iš Gomul
kos, nepasiuntė tankų ar karių 
su šautuvais — pasitenkino gais
rininkais ir vandeniu ir tuoj pat 
grąžino senas prekių kainas. Ta
čiau užpykusi minia puolė ko
munistų partijos būstinę. Ir čia 
Gierekas panaudojo tik ašarines 
bombas ir suėmimus. Bendra 
vokiečio išvada: vakarietis, at
vykęs į Lenkiją, jaučiasi esąs vi
duryje rytinės Europos.

Sulietuvino K. Baronas
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DIENOS
Toronte, Kanadoje, 

1978 m. birželio 26 - liepos 4 d.d. 
Pasaulio Liet. Bendruomenės seimas
S. Amerikos lietuvių dainų šventė 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės

KITI RENGINIAI: mokytojų studijų savaitė, jaunimo 
išvyka laivu, literatūros ir muzikos 

vakaras, susipažinimo balius, užbaigiamasis pokylis 
Royal York viešbutyje

Kviečiame ruoštis ir dalyvauti. 
Visi esate laukiami!

Organizacinis PLD Komitetas 
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

CANADA

Laukiama apie 1000 sportininku
Pasikalbėjimas su ŠALFASS pirmininku Pr. Bernecku

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

Reikalaukime laisvės Lietuvai

— Kokie motyvai skatino 
Jus per Pasaulio Lietuvių Die
nas rengti sporto žaidynes?

— Nors lietuviškas sportinis 
gyvenimas yra gana gajus, kar
tas nuo karto reikia ypatingų 
Įvykių, kurie sportinę veiklą 
stipriai pajudintų. Tuo tikslu 
anksčiau rengtos sporto rinkti
niu išvykos į kitus kontinentus 
davė ne tik mums, bet ir užjū
rio tautiečiams apčiuopiamą 
sportinę bei tautinę naudą.

Prieš porą metų perėmę 
SALFASS vadovybę, manėme, 
kad 1978 metai bus puiki pro
ga viso laisvojo pasaulio lietu
vių sportininkų susibūrimui, 
nes sueina 40 metų nuo pirmo
sios Tautinės Olimpiados Kau
ne ir 60 metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo.

Savoje Sąjungoje iškėlę PLS 
žaidynių mintį, jau žinojome, 
kad tuo pačiu metu Toronte ga
li Įvykti dainų šventė ir PL 
Bendruomenės seimas. Manė
me, kad lygiagrečiai rengiama 
mūsų šventė nebus konkurentė 
kitoms ir dargi pakels visų tų 
renginių reikšmę. Jau pirmuo
se pasitarimuose su būsimais 
dainų šventės rengėjais siūlė
me visiem trim renginiam duo
ti bendrą vardą ir koordinuoti 
programas. Dabar, kaip žinote, 
susijungėm su kitų renginių or
ganizatoriais bendrai Pasaulio 
Lietuvių Dienų ruošai. Taigi, 
mums paskelbus sportines žai
dynes, PL Dienų minties dar 
nebuvo.

— Kokiose sporto šakose su
važiavę lietuviai sportininkai 
varžysis, iš kur ir kiek jų lau
kiama?

— Bus varžomasi visose mū
sų šiuo metu puoselėjamose 
sporto šakose, būtent: krepši- 
nyje, tinklinyje, lengvojoje at
letikoje, futbole, lauko tenise, 
stalo tenise, plaukime, šaudy
me, golfe, šachmatuose. Žiemą 
jau įvyko slidinėjimo varžybos, 
kurias laikome PLS Žaidynių 
dalimi.

Laukiame tūkstančio dalyvių. 
Aišku, gausiausiai jų bus iš S. 
Amerikos, bet atvyks ir iš Pie
tų Amerikos bei Australijos. 
Iš pastarosios jau užsiregistra
vo 75 sportininkų delegacija.

Pastebėtina, kad nevisi, kas 
tik nori sportuoti, galės Žaidy
nėse dalyvauti. Čia, kaip ir pa
našiuose .sporto įvykiuose, da
lyviai turės išpildyti nustaty
tas kvalifikacines normas, kad 
sportinis lygis atitiktų mūsų 
sportininkų pajėgumo vidurkį. 
Taigi, norintiems dalyvauti, dar 
prieš Žaidynes reikės gerai pa
sitempti.

— Kurie vadovai Įeina į pa
grindinį PLS žaidynių organi
zacini komitetą? Kas bus teisė
jais per varžybas?

— Esame sudarę plačią Žai
dynių ruošos organizaciją. Vie
ni tvarko administraciją: patal
pų parūpinimą, lėšų telkimą, 
informaciją, dalyvių globą, pa
rengimus, varžybų tvarką, sau
gumą ir 1.1.: kitiems priklauso 
varžybinių taisyklių bei tvarka
raščio sudarymas, teisėjų parū- 
pinimas ir pačių varžybų prave- 
dimas — tai sporto specialistų 
darbas. Visų organizatorių pa
vardžių čia neįmanoma sužy
mėti. Tiesioginėje žaidynių 
ruošoje jau dirba gal net šim
tas asmenų.

Varžybų teisėjai privalo būti 
tokiais pripažinti atitinkamų 
sporto organizacijų Kanadoje 
ir JAV. Deja, nedaug tokių yra 
lietuvių, dėlto reikės daugiau
sia pasikliauti kanadiečiais.

— Kur visi sportininkai ap
sigyvens, nakvos?

— Sportininkų nakvynėms 
esame užsakę Toronto universi
teto bendrabutį, Etobicoke prie
miesčio (ten kur vyks dauguma 
varžybų) viešbutį “Holiday Inn” 
ir kitus. Dalyvius iš užjūrio 
globosime išskirtinai. Rūpina
mės, kad, bent dalis, galėtų ap
sistoti lietuvių šeimose.

Mūsų jaunimo suvažiavimuo
se pasitaiko nemalonių išdaigų. 
Si kartą tikimės jų išvengti, 
nes visose pagrindinėse apsisto
jimo vietose budės specialūs 
pareigūnai.

— Ar bus duodamos pašal
pos iš Australijos, P. Amerikos, 
Europos atvykusioms sportinin
kams?

— Taip, užjūrio dalyviams 
esame pažadėję piniginę para
mą, kurios dydis priklausys nuo 
atstumų, kraštų pajėgumo ir, 

Prof. VYTAUTAS VARDYS, vienas iš Baltistikai Puoselėti Draugijos steigė
jų, pirmininkų bei aktyvių darbuotojų. Jis dalyvaus baltistikos konferen
cijoje Toronte š.m. gegužės 11-14 dienomis

žinoma, surinktų lėšų.
— Ar numatomi pažymėji

mai, medaliai, dovanos pasižy
mėjusiems sportininkams var
žybose?

— Kiekvienos varžybinės gru
pės pirmųjų trijų vietų laimė
tojai bus apdovanojami aukso, 
sidabro ir bronzos spalvų PLS 
Žaidynių medaliais, kaip įpras
ta panašiose žaidynėse. Visi 
varžybų dalyviai galės gauti 
Įrašą registracijos kortelėje.

— Kas padengs sporto žai
dynių išlaidas — bendras PLD 
iždas, ar PLS2 komitetas?

— Tarp visų Pasaulio Lietu
vių Dienas sudarančių renginių 
yra pasirašytas susitarimas. Pa
gal jį. visos aukos, bendrų ren
ginių (didžiojo baliaus ir ban
keto) pajamos eis Į bendrą PL 
Dienų iždą, iš kurio bus pa
dengtos patvirtintuose biudže- 
touse numatytos išlaidos, virši
jančios tų renginių pajamas. 
Tiktai dainų šventės koncerto 
pelnu nebus dalinamasi su ki
tais. Pajamų iš pačių Žaidynių 
daug negalime tikėtis, tad esa
me pagaminę suvenyrų, ruošia
me parengimus, organizuojame 
loteriją, nes lėšų iš PLD iždo 
neužteks. Noriu pastebėti, kad 
nei kelionės, nei kitokios išlai
dos sportininkams iš Š. Ameri
kos ne tik kad nebus padeng
tos. bet jiems reikės užsimokėti 
ir varžybinius mokesčius. Kaip 
matote, mūsų bendruomenėje 
labiau apsimoka dainuoti, ne
gu sportuoti!

Ačiū Pr. Berneckui už infor
macijas.

J. Karka.
PLD informacijos 
komisijos pirmininkas

JURGIS JANUSAITIS

Laisvajame pasaulyje gyve
nantiems lietuviams yra skirta 
ypatinga misija — visur ir vi
sada skelbti okupanto užmojus 
sunaikinti lietuvių tautą ir rei
kalauti laisvės Lietuvai. Juk 
kokia gyvenimo ironija — ma
žytės Afrikos ir Azijos tautelės 
tampa savarankiškomis valsty
bėmis, priimamos lygiu balsu į 
Jungtines Tautas, tuo tarpu Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valsty
bės, buvusios nepriklausomos, 
turinčios ilgą, garbingą istorinę 
praeitį, atiduotos okupanto ma
lonei. Net nedrįstama viešose 
diskusijose suminėti jų vardo, 
kad nebūtų užrūstinta imperia
listinė, komunistinė Rusija. Tai 
šio šimtmečio didžioji žmonijos 
gėda ir nelaimė.

Tokiose sąlygose nesitikėki
me, kad už mus kas keltų balsą. 
Nesitikėkime, kad atsiras gera
širdžių užtarėjų ir mūsų tautos 
problemas gins. Mes turime vi
sokiais galimais būdais drumsti 
didžiųjų ramybę, reikalauti, kad 
jie ir musų tėvynės problemas 
atsimintų, kaip jas atsimena ir 
gina Azijoje ir Afrikoje.

Mūsų pajėgumas ribotas, są
lygos nedėkingos, tačiau progų 
pakelti balsą atsiranda. Vašing
tone organizuotos jaunimo de
monstracijos, žygis į Jungtines 
Tautas, demonstracijos vaduo
jant Simą Kudirką ir kiti žygiai 
duoda progos iškelti pavergtos 
Lietuvos problemas.

.Tokiais atvejais atskuba di
džioji spauda, televizija, radijo 
komentatoriai ir pan. Spaudoje 
pasirodo Lietuvą liečiantys 
straipsniai. Valstybininkams pri
menama jų atsakomybė už tau
tų laisvę. Tad reikalaukime 
Lietuvai laisvės dažniau, orga
nizuočiau.

Vien mūsų veiksnių lanky
mosi Vašingtone ir pasikalbėji
mo su senatoriais, kongreso na
riais negana. Reikia, kad mūsų 
tautos problemas žinotų visas 
pasaulis.

Tokių progų turime. Atsime
name, kai į tautinių šokių šven
tę atsilankė prezidentienė. Su
silaukta dėmesio spaudoje ir te
levizijoje. Tačiau daug daugiau 
dėmesio susilaukė keletas stu
dentų demonstrantų, kurie su 
plakatais pasveikino viešnią, 
prašydami, kad ji primintų pre
zidentui Lietuvos tragediją.

šiais metais Kanadoje, To
ronte, birželio 26 — liepos 4 
d. d. bus didinga mūsų tautos 
dalies, gyvenančios laisvajame 
pasaulyje, demonstracija. Į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą iš viso laisvojo pasaulio

Pašto ženklų paroda
Kanados paštas 1978 m. sau

sio 18 d. išleido pašto ženklą 12 
centų vertės pagarsinti tarptau
tinei filatelijos parodai, kuri 
įvyks š.m. birželio 9-18 d.d. To
ronte. Pašto ženklas yra repro
dukcija brangiausio Kanados 
pašto ženklo, išleisto 1851 m. 
Tai du pašto ženklai be perfora
cijų su karalienės Viktorijos at
vaizdu. Viršuje — užrašas “CA
PEX ’78”.

Originalas šio pašto ženklo 
yra Otavos pašto muzėjuje. Kai 
paskutinį kartą šis p. ženklas 
pasirodė varžytynėse, už jį buvo 
gauta $50.000.

Tarptautinė p. ženklų paroda 
“CAPEX ’78” paminės 100 metų 
nuo Kanados įsijungimo į Tarp
tautinę Paštų Uniją. Šią parodą 
rengia Kanados filatelistų drau
gija. Ją globoja tarptautinė fi
latelistų federacija. “CAPEX 
’78” bus Kanados istorijoje di
džiausia ir svarbiausia iki šiol 
buvusi filatelijos paroda.

Pirmą kartą tarptautinė fila
telijos paroda Kanadoje įvyko 
1951 m. “CAPEX ’78” paroda 
bus jau antroji Kanadoje. Tre
čia tarptautinė filatelijos paro
da galės vėl būti surengta Kana
doje (remiantis tarptautinės fi
latelistų federacijos nuostatais) 
tik po 10 metų.

“CAPEX ’78” paroda įvyks 
Kanados parodos patalpose To
ronte ir užims 20.000 kv. pėdų 
plotą. Dalyvaujančių šioje paro
doje filatelistų pašto ženklai ir 
vokai bus sugrupuoti specialiuo
se rėmuose, į kurių vieną tilps 
16 p. ženklų albumo lapų. Tokių 
rėmų iš viso bus 3.500. Norinčių 
dalyvauti šioje parodoje buvo 
tiek daug, kad jie būtų užpildę 
4.500 rėmų. Todėl daug filate
listų negalės dalyvauti, o ki
tiems rėmų skaičius bus suma
žintas.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugijos pirm. P. Barbatavi- 
čius dalyvaus su Lietuvos pašto 

suvažiuos rinkti lietuvių atsto
vai. Į dainų šventę suvažiuos 
vyresniųjų ir jaunųjų apie 
1600 choristų. Į laisvojo pasau
lio sporto žaidynes iš viso pa
saulio atvyks per tūkstantį spor
tininkų. į visus tuos renginius, 
tikimasi, suvažiuos apie 12-15 
tūkstančių žiūrovų.

Ar tai ne jėga, galinti prabil
ti ir už savo tautos laisvę? Tai 
pati geriausia proga parodyti 
laisvajam pasauliui ir taip pat 
okupantui, kad lietuvis išlieka 
kovingas, gyvas ir savo tikslo — 
laisvės Lietuvai neatsisakė ir 
neatsisakys. Išeivijos lietuviai 
vieningai pasisakys ir už pa
vergtos tėvynės sūnus ir duk
ras, kuriem atimta teisė laisvai 
gyventi, mąstyti, kalbėti.

Štai kur mūsų didysis uždavi
nys! Bet kokiu būdu Toronte 
Pasaulio Lietuvių Dienos proga 
galėtume reikalauti laisvės Lie
tuvai?

Tiems renginiams tvarkyti 
yra sudaryti komitetai. Tačiau 
vyriausias PLD komitetas turi 
nedelsdamas paruošti planą, 
kokiu būdu Kanadoje, Toronte, 
būtų galima surengti ramią, 
kultūringą, bet įspūdingą ir di
dingą demonstraciją šūkiu — 
mes reikalaujame teisingumo 
ir laisvės Lietuvai! Taip pat rei
kėtų parūpinti dar keletą šū
kių, kurie liudytų okupanto už
mojus naikinant lietuvių tautą.

Tokia demonstracija galėtų 
būti vienos dienos vakarą. Eise
na su žvakėmis galėtų pasiekti 
Toronte esantį žuvusių pamink
lą. Ten padedamas vainikas, pa
sakomos trumpos kalbos.

Demonstracijon turėtų būti 
pakviesti Kanados valstybinin
kai, radijo, spaudos televizijos 
atstovai. Kalbas galėtų pasakyti 
Kanados politikai. Detalės, ži
noma, turėtų būti paruoštos de
monstracijos organizatorių.

Eisenoje galėtų dalyvauti 
tautiniais drabužiais apsirengu
sios choristės, uniformuoti 
sportininkai ir visuomenė. Tai 
sudarytų tikrai įspūdingą, pras
mingą demonstraciją. Reikia 
manyti, kad toks žygis už Lie
tuvos laisvę nuskambėtų ne tik 
Kanados spaudoje, televizijoje 
ir radiofonuose, bet galbūt ras
tų atgarsi ir plačiame pasauly
je bei pasiektų okupuotą Lie
tuvą.

Toks žygis neturėtų būti per
sunkus. Juk laisvėje gyvename 
ir esame tautos įpareigoti kal
bėti jos vardu. Tad kalbėkime, 
kai yra gera proga. Atsisakyki
me bent porai valandų asmeni
nių malonumų, pažmonių ir 
junkimės Į bendrą žygį už savo 
tėvynės laisvę.

ženklais, bet vietoj 6 rėmų p. 
ženklams išstatyti ’ gavo tik 3. 
Tarptautinėje p. ženklų parodo
je gali dalyvauti tik tie, kurie 
yra laimėję sidabrinį medalį 
tautinėje parodoje. P. B. tauti
nėje parodoje “Stampex” yra 
laimėjęs jau 2 sidabro medalius:
1976 m. — už Lietuvos pirmuo
sius p. ženklus, vad. baltuosius;
1977 m. — už Lietuvos oro p. 
ženklus.

Kanados pašto ministerija 
“Capex ’78” proga planuoja iš
leisti daugiau specialių p. ženk
lų. Filatelistai galės įsigyti 
įvairių suvenyrinių unikatų, pa
ruoštų “Capex ’78” parodai.

“Capex ’78” parodoje daly
vaus 28 valstybių pašto ministe
rijos, kur bus galima nusipirkti 
tų valstybių p. ženklų. Be to, 
kaip visuomet, tokiose filateli
jos parodose, dalyvaus net 105 
filatelijos prekybininkai iš viso 
pasaulio.

Toronto ir Kanados filatelis
tai turėtų tokią retą progą iš
naudoti ir tą parodą aplankyti, 
nes bus galima pamatyti geriau
sius ir rečiausius filatelinius 
rinkinius iš viso pasaulio. K. K.

Tarptautinės pašto ženklų parodos 
proga išleistas pašto ženklas

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duonų. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Tėviškės Žiburiai • 1978. V. IL —Nr. 19 (1474) < 3 psi.

Hamiltono teatro “Aukuras" nariai ruošiasi naujam veikalui — susipažįsta 
su jo turiniu. Iš kairės pirmoje eilėje: Teresė Kalmantavičienė, Marija 
Kalvaitienė, režisorė Elena Kudabienė, Kęstutis Kalvaitis, Vida Juozaitytė; 
antroje eilėje: Dalia Jonikaitė, Ina Kudabaitė, Danutė Kudabaitė

Mokytojų studijų savaitė
Lituanistinių mokyklų moky

tojų ir jaunimo studijų savaitė 
11 metų buvo rengiama Daina
vos stovyklavietėje, šių savai
čių rengėjai buvo JAV LB švie
timo taryba, kurios pastango
mis buvo kviečiama mokytojų 
studijų savaitės vadovybė ir su 
JAV Lietuvių Fondo finansine 
parama nugalimos finansinės 
problemos. Šiose studijų savai
tėse, nors ir nedideliais kie
kiais, dalyvavo ir Kanados litu
anistinių mokyklų mokytojai. 
Mokytojų studijų savaitės pro
gramos nagrinėjo lituanistinių 
mokyklų problemas, o susirin
kęs jaunimas buvo įtraukiamas 
į tautinių šokių, lietuvių kalbos 
ar tautodailės kursus. Lietuvių 
organizacijose veikiantis ir pe
dagoginiam darbui besiruošian
tis jaunimas visada buvo ir yra 
laukiamas mokytojų studijų sa
vaitėje.

Sunkiai iš anksto pravedama 
dalyvių registracija rengėjams 
nekartą sudarė daug netikrumo 
ir rūpesčių, kaip kad praėju
siais metais, nežinant ar sto
vykla įvyks, ar neįvyks, beli
kus tik dviem savaitėm iki sto
vyklos pradžios. Norint šių pai
niavų išvengti, š.m. sausio pra
džioje buvo išsiuntinėta anketa 
visoms lituanistinėms mokyk
loms, prašant pasisakyti dėl da
lyvavimo mokytojų studijų sa
vaitėje ir duodant pasirinkimą 
tarp Dainavos ir Kenebunkpor- 
to vietovių. Gavus daugumos 
atsakymus, pasirodė labai men
kas užsiangažavimas studijų sa
vaitėje dalyvauti. Dėl 17-23 da
lyvių Kenebunkporte ar Daina
voje studijų savaitę surengti 
praktiškai neįmanoma. Pradė
jus jieškoti nedalyvavimo prie
žasčių, pasirodė dvi pagrindi
nės šios veiklos kliūtys: atosto
gų sunaudojimas Pasaulio Lie
tuvių Dienoms Toronte ir LSS 
VI tautinei skautų stovyklai, 
kurios laikas sutapo su regulia
riu mokytojų studijų savaitės 
laiku Dainavoje, pastoviai ski
riamu ir nekeičiamu. Beliko ge
riausia išeitis derintis prie Pa
saulio Lietuvių Dienų Toronte, 
prie jų jungiant mokytojų stu
dijų savaitės programą, suda
rant sąlygas lituanistinio švieti
mo darbuotojams bei jaunimui 
iš visų pasaulio kraštų dalyvau
ti mokytojų studijų savaitėje ir 
Pasaulio Lietuvių Dienose.

Tokiam planui pritariant 
PLB, JAV LB ir Kanados LB 
vadovybėms, mokytojų studijų 
savaitės dienos buvo parinktos 
š.m. birželio 27, 28. 29 ir 30. Po 
jų bus galima dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Dienose. Dalyvau
jantiems sporto žaidynėse yra 
skiriamos vakarinės sesijos. To
kios mokytojų studijų savaitės 
rengimą labai paskatino Kana
dos LB švietimo komisijos no
ras šią savaitę rengti Toronte 
(pirmą kartą Kanadoje) kartu 
su JAV LB švietimo taryba. 
Abiem institucijom nutarus 
bendrai rengti XII JAV ir Ka
nados mokytojų studijų savai
tę, jos rengimo planai bei pro
grama buvo aptarti lituanisti
nių mokyklų mokytojų suvažia
vime Toronte ir Kanados LB 
švietimo komisijos posėdyje 
š.m. kovo 18 d., dalyvaujant ir 
JAV LB švietimo tarybos pirm. 
Br. Juodeliui.

Kanados LB švietimo komi
sija pasiėmė tvarkyti visus 
techniškuosius studijų savaitės 
rengimo darbus, jiems vado
vauti pasikviesdama L. Tamo
šauską, buvusį ilgametį Kana
dos LB švietimo komisijos pir
mininką. Mokytojų studijų sa
vaitės programos sudarymas, 
paskaitininkų kvietimas ir in
formacija atiteko JAV LB švie
timo tarybai. Visus pasiruoši
mo darbus abi institucijos veda 
pilnu tempu. Kanados LB švie
timo komisija jau užsakė 50 
kambarių Toronto universiteto 
bendrabučiuose labai prieina
ma kaina. Čia vieno asmens 
kambarys su pusryčiais septy
niom dienom kainuos apie $70, 
o imant dviem su dviguba lova 
išeis apie $55 asmeniui už sa
vaitę. Neribotas vietų skaičius 
yra gaunamas prabangiame 
“The Royal York” viešbutyje, 
kur vienos lovos kambarys die
nai kainuos $34. o dviejų lovų 
(dviem) kambarys — $40. Vi
sos rezervacijos turi būti atlik
tos mėnesį prieš datą, nevėliau 
gegužės 26 d. Rezervacijos To
ronto universiteto bendrabu
čiuose. įmokant pusę pinigų už 
savaitę, atliekamos pas L. Ta
mošauską, 236 Dovercourt 
Road. Toronto. Ont., Canada, 
M6J 3E1, kartu pridedant ir $5 
asmeninį registracijos mokestį, 
reikalingą bendrom studijų sa
vaitės išlaidom padengti. Visi 
prašomi paskubėti, nes kamba
rių universitete tikrai pritruks. 
Maitintis (be pusryčių universi
tete) kiekvienam teks individu
aliai. Mokytojų studijų savaitės 
posėdžiai vyks “Royal York” 
viešbučio patalpose, kur valgy
tojams bus padarytas grupinis 
papiginimas. "The Royal York” 
viešbučio rezervacijos atlieka
mos rašant tiesiai: The Royal 
York, Reservation Manager, 
100 Front St. West, Toronto, 
Ont., Canada M5J 1E3. Moky
tojų studijų savaitės registraci
ją bus galima atlikti pradedant 
studijų savaitę birželio 27, an
tradienį, nuo 9 iki 10 v. ryto, 
“Royal York” viešbutyje.

XI I-jai mokytojų studijų sa
vaitei numatyta labai plati ir 
įdomi programa su žymiais pa
skaitininkais. grupinėmis dis
kusijomis. Visi lituanistinio 
švietimo darbuotojai ir šiam 
darbui besirengiantis jaunimas 
kviečiami dalyvauti XII JAV ir 
Kanados mokytojų studijų sa
vaitėje Toronte š.m. birželio 
27-30 dienomis.

Kanados ir JAV LB 
švietimo vadovybės

Pastaba. Papildomai prane
šama, kad mokytojų studijų sa
vaitei iš Toronto un-to bendra
bučio vedėjo gautos tikslios kai
nos, būtent: vyrams (po vieną 
kambaryje) — $66 asmeniui į 
savaitę, moterims bei šeimoms 
(kambariai po 2 lovas) — po 
$44 asmeniui. Adresai: vyrų 
bendrabučio — 73 St. George 
St., moterų 85 St. George St., 
Toronte.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
UNIVERSITETO SUKAKTIS

Vilniaus universiteto rektorius Jo
nas Kubilius, artėjant šios instituci
jos 400 metų sukakčiai, pateikia pla
tesnių duomenų apie vykdomus pasi
ruošimus. “Komjaunimo Tiesos" 49 
nr. paskelbtų pasikalbėjimą jis pra
deda ne žiląja universiteto praeitimi, 
o 1919 m. kovo 13 d. V. Mickevičiaus- 
Kapsuko pasirašytu dekretu, prane
šusiu universiteto atgaivinimą Lietu
vos ir Gudijos liaudies komisarų ta
rybos vardu. Dėl šio dekreto J. Ku
bilius teigia: “Taigi, artėjantį uni
versiteto jubiliejų mes pažymime ir 
kaip socializmo idėjų Lietuvoje per
galę. ..” Saulėtekio alėjoje bus pa
statyta skulptoriaus K. Bogdano 
skulptūra “Leninas ir Kapsukas". 
Pirmasis Vilniaus universiteto isto
rijos tomas jau esąs išleistas, antra
sis baigiamas spausdinti, o trečiasis 
greit bus įteiktas leidyklai. Meni
niams leidiniams atstovaus “Senoji 
ir naujoji universiteto architektūra", 
"Universiteto bibliografija”, “Vil
niaus universiteto aktai”. Šiuo metu 
universitetas turi 16.000 studentų, 
daugiau kaip 1.500 profesorių bei 
dėstytojų, kurių eilėse yra 82 moks
lų daktarai ir 600 kandidatų. Iš bu
vusių universiteto absolventų J. Ku
bilius norėtų gauti istorinės medžia
gos — nuotraukų, įvairių dokumentų, 
aktų, knygų, dienoraščių, prisimini
mų. Kalbėdamas apie žymiuosius Vil
niaus universiteto veikėjus, J. Kubi
lius jų sąrašą pradeda Z. Žemaičiu, 
A. Juciu, P. Pakarkliu, B. Pranskum- 
Žalioniu, V. Mykolaičiu-Putinu. už
baigia M. K. Sarbievijum, Adomu 
Mickevičium, M. Počobutu, Simonu 
Daukantu.

S. KUDIRKOS FILMAS
Bernardas šaknys, su grupe so

vietų turistų viešėjęs JAV, savo 
įspūdžiuose iš Los Angeles miesto 
paliečia ir televizijos rodytą S. Ku
dirkos filmą. “Tiesos" 84 nr. jis 
pasakoja apie spaudos konferenci
ją, kurią Los Angeles metodistų 
šventovėje suorganizavo Sovietų Są
jungos — JAV bičiulių draugija. B. 
šaknį nustebino vieno amerikiečio 
klausimas: "O sakykite, ar tiesa, 
kad klaipėdiečius prievarta verčia 
būti jūreiviais?” B. šaknys rašo: 
“Net krūptelėjome: tai bent išmis
tas. .. Tačiau klausimo pateikėjo ne- 
apkaltinsi siauru akiračiu, sąmonin
gu noru sugadinti mums nuotaiką. 
Veikiau buvo jo gaila — juk tai ne 
jo kaltė. Prisiminiau vakarykštį te
levizijos filmą, kurį, kaip pasakojo 
amerikiečiai, reklamavo kelis mėne
sius spauda, pati televizija, jį įtrau
kė į kai kurių valstijų mokyklų 
programas... Filmas kupinas klas
totės, melo, o jo veiksmas parody
tas ir Klaipėdoje. Kokia juoda spal
va nudažytas uostamiesčio gyveni
mas, žmonių buitis. Žiūrėdamas šį 
filmą, negalėjau nesijaudinti: juk 
šiame mieste prabėgo ir mano kele
li pedagoginio darbo metai, per 
juos išvydau didžiulį žmonių entu
ziazmą gražinant gimtinę, kasdien 
puošiant ją. Fašistinių okupantų su
griautas, išniekintas miestas atgijo 
ir suklestėjo...” Taigi, apie filmą 
prasitariama tik puse burnos, nuty
lint esminius faktus, kad jis vaiz
duoja ne klaipėdiečių gyvenimą, o 
lietuvio jūrininko Simo Kudirkos 
tragediją teritoriniuose JAV' pa
krančių vandenyse, jo bandymą pa
bėgti iš sovietinės vergijos. Kalbėti 
apie kažkokią klastotę bei melą iš 
tikrųjų naivu, kai JAV-se yra gyva

Sovietinių rusų persekiojami bei kalinami lietuviai. Kairėje — ALGIMAN
TAS BALTRUŠAITIS, kalintas 1966-65 m., dešinėje BALYS GAJAUSKAS, 
kalintas 25 metus, dabar vėl nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metam tremties. 
Abu kaltinami už tautinę pogrindžio veiklą

PRANEŠIMAS
Hamiltono Lietuvių Namų akcinės b-vės valdyba 

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

Susirinkimas įvyks Hamiltono lietuvių medžio- 
' tojų ir žūklautojų klubo "Giedraitis" patalpose, 

York Rd., Caledonia, Ont.

♦ HLN b-vės valdyba

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
FuneralHome, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

sis šios tragedijos liudininkas S. 
Kudirka su savo šeima. B. šaknys 
teigia: “Filme ne kartą minimas Lie
tuvos vardas, įpinta net darkyta lie
tuvių kalba. Ir tai padaryta su ne
apykanta Nemuno kraštui. Tąsyk 
skaudėjo širdį: o kas gi davė teisę 
tyčiotis iš žmonių, šmeižti juos. Bū
tent šią akimirką atmintyje atgimė 
motinos paveikslas, suskambėjo gi
raitė pavasario balsais, sumargulia
vo rudagalvių baravykų kepurės po 
sodraus lietaus, sužvilgėjo ryto ra
sos. .. Ne, neprilips niekingas me
las prie mano gimtinės! ...” B. Šak
nio bandymą baravykų kepurėlėm 
ir ryto rasa pridengti nutylėtus fak
tus tenka laikyti tuščiomis pastan
gomis.

“DOVANA”ALŽYRE
Sovietiniame kultūros centre Al- 

žerijos sostinėje Alžyre atidaryta pa
roda lankytojus supažindina su lie
tuvių liaudies meistrų darbais. Ro- 
dinius parūpino didžiausias Lietuvo
je meno verslų ir suvenyrų gamy
binis susivienijimas "Dovana”. Lie
tuviškus raštus atskleidžia lovatie
sės, staltiesės, servetėlės, kilimė
liai, diržai. Ypatingo dėmesio susi
laukė alžyriečiams nepažįstamas gin
taras — gintariniai žiedai, auskarai, 
karoliai. Panašią parodą šiemet Al
žyre jau turėjo ir Gudija. Jas poli
tiniu tikslu rengia Alžerijos ir So
vietų Sąjungos bičiulių draugija.

BYLA VILNIUJE
Mūsiškėje spaudoje jau buvo ra

šyta apie Vilniuje Įvykusią Balio 
Gajausko bylą. Ji baigėsi pakartoti
niu nuteisimu kalėti 10 metų griež
to režimo koncentracijos sto
vykloje ir praleisti penkerius metus 
tremtyje. Propagandinį rašinį šia 
tema “Veidas be kaukės” paskelbė 
Bronius Bendorius ir Pranas Kenec- 
kas "Tiesos” balandžio 19 d. laido
je. Pagrindinis dėmesys jame ten
ka pokarinei B. Gajausko veiklai, 
kai jis priklausė “banditais” vadi
namiems Lietuvos partizanams, 
nors už tai jau buvo nuteistas ir yra 
atlikęs bausmę. Taigi, B. Gajauskas, 
nors šį kartą tebuvo kaltinamas an- 
tisovietinės medžiagos platinimu, iš 
tikrųjų buvo teisiamas antrą kartą 
už tą patį pokarinį laikotarpį. Su 
juo jį vėl susiejo rinkimas bei pla
tinimas medžiagos apie buvusius 
partizanų vadus, kurie buvo žinomi 
Dzūko, Inžinieriaus, Vasaros, Genio, 
Lapaičio, Lino, Tauro, Vilko, Kar
velio slapyvardžiais, registravimas 
anuometinės partizanų veiklos spe
cialioje kartotekoje. Kitais žodžiais 
tariant, B. Gajauskas rūpinosi ar
chyvine partizaninės veiklos medžia
ga bei jos išsaugojimu Lietuvos is
torijai. Dabartinių partiečių vykdo
mas partizanų pravardžiavimas 
“banditais”, jų žygdarbių juodinimas 
niekada neišbrauks istorinio fakto, 
kad jie, rizikuodami savo gyvybė
mis, kovojo prieš Maskvos planus 
paversti Lietuvą beteise savo kolo
nija. B. Gajausko rinkta archyvinė 
medžiaga niekais paverčia Sovietų 
Sąjungos ir jai tarnaujančių mūsiš
kių partiečių pasakaitę apie savano
rišką Lietuvos Įsijungimą raudono
sios vergijos imperijon. Partizanų 
kovos liudija ginkluotą mūsų tau
tos pasipriešinimą tokioms užma
čioms. Tokia archyvinė medžiaga 
yra didžiausia rakštis Maskvai. Dėl 
jos B. Gajauskas ir susilaukė ant
rosios bylos, pakartotinės bausmės 
koncentracijos stovykloje. V. Kst.

Medžio šaknų skulptoriaus Prano Baltuonio parodoje 
šytė, Kristina Veselkaitė, Jadvyga Baltuonienė

Detroite 1968. IV. 16. Iš kairės: Pr. Baltuonis, Gintė Darnu-
Nuotr. J. Urbono

f HAMILTON
TAUTOS FONDO Hamiltono apyl. 

atstovybė pradėjo metinę piniginę 
rinkliavą. Miestas yra suskirstytas 
rajonais, tad kiekvieną hamiltonietj 
jo namuose aplankys rinkėjas. Ne
kartą jis bus užklaustas, kuria m 
tikslui pinigai renkami. Atsakymas 
— Lietuvos laisvės kovai. Iš surink
tų aukų yra spausdinami leidiniai 
įvairiom kalbom, išlaikomos radijo 
programos, spausdinami ELTOS 
biuleteniai svetimom kalbom ir t. t. 
Tad neuždarykime rinkėjui durų ir 
įteikime bent valandinį savo uždar
bį. Už visas aukas TF Hamiltono at
stovybė reiškia nuoširdžią padėką.

MOTINOS DIENOS minėjimas ge
gužės 14, sekmadienį, bus pradėtas 
Mišiomis AV par. šventovėje 11 v.r. 
Po pamaldų Jaunimo Centre įvyks 
akademija. Pagrindinę paskaitą 
skaitys Kristina Parėštytė, o meni
nę programos dalį atliks “Gyvata- 
ro” vaikų tautinių šokių grupė ir 
lituanistinės mo k y k 1 o s mokiniai. 
Dalyvaukime visi ir pagerbkime vi
sas gyvas ir mirusias motinas. Mi
nėjimą rengia KLB Hamiltono apyl. 
valdyba. K. B.

BANKELIS “TALKA” užbaigė ko
vo mėn., pasiekdamas $11.009.632 
balansą. Per tris mėnesius padidė
jo $577.783. Narių Šerai sudaro 
$9.955, čekių sąskaitos $891.516, 
santaupos $3.796.930, terminuoti in
dėliai $4.756.000, registruotų pensi
jų taupymo planas $1.080.969. Kapi
talo paaugimą daugiausia lėmė ter
minuoti indėliai ir registruotas pen
sijų taupymo planas. į kuriuos na
riai daugiausia nukreipė savo įna
šus. Norėdama patenkinti narių pa
geidavimą dėl terminuotų indėlių il
gesniam investavimui, valdyba nu
tarė nuo š. m. balandžio 1 įvesti 
terminuotus indėlius 3 metų laiko
tarpiui iš 8%%. Už vienerių metų 
terminuotus indėlius dabar “Talka” 
moka 814%. Augščiausias nuošimtis 
“Talkoje” gaunamas laikant pinigus 
registruotų pensijų taupymo sąskai
toje — 9.

Nariams išduota asmeninių pa
skolų $581.752, kurios per tris mė
nesius pakilo $9.696. Nekilnojamo 
turto (pirmųjų mortgičių) yra iš
duota $8.797.893 ir yra išskolinta 
netoli vieno milijono dol. daugiau 
trijų mėnesių laikotarpyje. Kredito 
komitetas vien tik kovo mėn. leido 
išduoti naujų paskolų $798.310.

Per tris mėnesius gauta pelno 
$23.636. Per kovo mėn. į “Talką” 
įstojo 15 naujų narių, išstojo vienas 
ir mirė 1 — Jonas Bajoriūnas kovo 
4 d. Dabar yra 2098 nariai ir 543 
skolininkai.

“Talkos” valdyba turėjo mėnesinį 
posėdi balandžio 15 d., kuriame pri
imti mėnesiniai pranešimai ir pa
skirta parama “Gyvatarui” $300 nu
matomam jų veiklos filmui. Pasau
lio Lietuvių Dienų rengėjams pa
skirta $1.000. Pernai buvo paskirta 
ŠALFASS $300. Sporto žaidynės 
įvyks per Pasaulio Lietuvių Dienas, 
tad bendra paskirta suma yra 
$1.300. Taipogi nutarta “Talkos" 
raštinės darbui vasaros metu priim
ti du lietuvius studentus.

Stasys Dalius

PADĖKA
Malonu buvo girdėti ir matyti, 

kad yra tiek daug mielų bičiulių 
Hamiltone ir Londone, kurie atjau
tė mane sveikatos sukrėtime ir rū
pestingai linkėjo gero. Tai suteikė 
man dvasinio stiprumo, kad net ir 
sunkiausią ligą būčiau nugalėjusi. 
Jūsų nuoširdumas neišdils man iš 
atminties.

Nuoširdžiai dėkoju visoms ir vi
siems: už puikias gėles, atvirukus, 
lankymą, telefoninius linkėjimus ir 
pagalbą, tą vakarą man ir mano 
vyrui.

Didelė mano padėka ir McMaster 
Uuniversiteto Medicinos Centro gy
domajam personalui už pagalbą ir 
malonų, nuoširdų rūpestį mano svei
kata.

Atleiskit, kad dėl didelio skaičiaus 
negaliu pavardėmis visų išvardinti.

Dara Jankūnienė

Stayner-Wasaga
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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ir ayj

830 Main Street E., tel. 544-7125 LJ

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo

M1L6 IMLnH

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%

10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 7 Vi %

Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savoit- term, depozitus 1 m.
term, depozitus 3 m.

8’/. %
9>/4%

galius šeštadieniais uždaryta. pensijų fondas 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. IMAME UŽ: 

asmenines paskolas 10%
Kapitalas — virš $10,000,000. nekiln. turto pask. 9J/4 %

. St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENA minima gegu

žės 14, sekmadienį. Po pamaldų bus 
paskaita ir meninė programa, kurią 
atliks "Nemuno” ansamblis, vado
vaujamas S. Zubrickienės.

GEGUŽINES pamaldos vyks ta 
pačia tvarka, kaip ir kitais metais.

ARTĖJA FOLK ARTS DIENOS. 
Dar neturime išsirinkę “Miss Lithu
anian”. Beveik visos kitos tautybės 
jau turi. Problema nemaža, nes mū
sų jaunimas išsiskirsto, mažėja. Dar 
yra vien kita mergaitė. Viena jų tu
rėtų prisiimti garbingą pareigą at
stovauti lietuviams.

“Open House” renginiui reiks 
programos ir parodėlės. Tai irgi ne
lengvai vykdomas darbas. Reikia vi
sų pagalbos, nes iki šiol lietuvių 
būstinė būdavo visad pilna lankyto
jų. Pernai net vietų pritrūko paly
ginti didelėje Multicultural Centre 
salėje.

Jei ir šiemet būtų nutarta sureng
ti parodėlę, tai lietuviai turėtų su
rasti geriausius rodinius ir juos pa
skolinti.

Visų mūsų kad ir nedidelis dar
bas garsina vardą pavergtos Lietu
vos, kuri dabar yra viena stipriau
siai kovojančių kraštų už savo lais
vę. Kor.

Delhi-Tillsonburg
TILLSONBURGO MEDŽIOTOJU 

IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO “VIL
KAS” metinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 17 d., 8 v.v.. Arrow
head motelio salėje, Delhi (3 Hwy). 
Kviečiami ir svečiai, norintieji klu
bui priklausyti. Valdyba

Sudbury, Ontario
MAIRONIO SAULIŲ KUOPOS 

pirm. Jadvygos Labuckienės inicia
tyva balandžio 30 d. lenkų Sv. Ka
zimiero par. salėje buvo suruoštas 
pobūvis: kavutė, pietūs, turtinga lo
terija. Kun. Ant. Sabas palaimino 
stalą. Pirm. J. Labuckienė pasakė 
gražią kalbą, pasveikino susirinku-

(Nukelta į 5-tą psl.)

JA Valstybės
PAVASARIO ŠVENTŲ gegužės 

21 d. rengia Niujorko Kultūros Ži
dinys. Tą dieną bus pašventintas 
metalinis stilizuotas kryžius prie pa
statų fasado, atidengti penkių Lie
tuvos kunigaikščių bareljefiniai 
portretai salėje, iškalti švine skulp
toriaus Vytauto Kašubos. Šia iškil
me bus galutinai užbaigta Kultūros 
Židinio statyba. Kryžius ir kuni
gaikščių portretai kainuos apie 
$13.000. Aukojusieji $500 bus įrašy
ti paminklinėje lentoje kaip mece
natai, $100 — kaip garbės statyto
jai. Oficialioji dalis bus užbaigta po
būviu Kultūros Židinio kieme.

AUKSINŲ KUN. J. RUOKIO KU
NIGYSTES sukaktį atšventė Šv. 
Juozapo parapija Waterbury, Conn., 
vadovaujama klebono kun. J. Vii- 
čiausko. Mišias sukaktuvininkas 
koncelebravo su penkiais kunigais, 
giedant muz. J. Be i noria us vadovau
jamam chorui. Vaišės buvo sureng
tos mokyklos salėje.

MARVIN KITMAN, dienraštyje 
“The Detroit News” komentuoda
mas ABC televizijos filmą “Roots”, 
atskleidusį JAV negrų istoriją, tei
gia, kad savo “šaknų” dabar jieško 
ir Klevelande gyvenantis rašytojas 
Lewis Chesler, kurio protėviai yra 
kilę iš Lietuvos. Savo veikale “Su
its” jis jau yra pasiekęs 1798 m.

MILWAUKEE MIESTO MUZEJUS 
savo salėje įsirengia europietiško 
stiliaus kaimelį, turėsiantį 17 pasta
tų. atstovaujančių 32-iem tautinėm 
grupėm. Jų architektūra priklausys 
XIX š. pabaigai ir XX š. pradžiai. 
Baltiečiai gavo vieną trijų kamba
rių namelį, kurio išorė yra lietuviš
ko stiliaus. Vainikų iškėlimas buvo 
surengtas baltiečių, lenkų ir rusų 
nameliams, šia proga tautinius šo
kius šoko latvių, lenkų, rusu grupės 
ir lietuvių “Bijūnas", vadovaujamas 
S. Milašiaus ir R. Kažemėkaitytės. 
Dalyvavo ir lietuvių moterų kvarte
tas iš Racine. Baltiečių namelio sta
tyboje ir lietuvių kambario įrengi
me Kenoshos, Milwaukee, Racine 
lietuviams atstovauja specialus ko
mitetas: pirm. V. Janušonis, vice
pirmininkai P. Jasionis, L. Pliūra, 
sekr. P. Petrušaitis ir ižd. V. Paukš
telis. Namelio statybai lietuviai jau 
surinko ir muzėjaus vadovybei įtei
kė $3.000. Europictiškas kaimelis 
Milwaukee, Wise., muzėjuje bus ofi
cialiai atidarytas 1980 m. vasarą.

ALGIRDO BRAŽINSKO Mokslui 
Remti Komitetas praneša, kad dėl 
sunkių gyvenimo aplinkybių A. Bra
žinskas turėjo nutraukti savo studi
jas universitete, bet jas tęs sekantį 
semestrą. Surinkti pinigai laikomi 
specialioje banko sąskaitoje, išmo
kami tik mokslo reikalams pagal 
universiteto sąskaitas bei kvitus. 
Komiteto pirm. inž. V. Vidugiris ir 
ižd. J. Gedmintas ragina visuomenę 
ir toliau remti A. Bražinsko studi
jas. Komiteto adresas: ABMR Ko
mitetas, P. O. Box 6093, Torrance, 
Cal. 90504, USA.

Brazilija
P R E L. PIJUS RAGAŽINSKAS 

“Mūsų Lietuvos" balandžio 20 d. lai
doje prabilo apie Brazilijos lietuvių 
chorus. Buvo laikai, kai keturi cho
rai veikė Sao Paule ir vienas Rio 
de Žaneire. šiuo metu tėra likęs vie
nas Sao Paulo Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės choras, pernai at
šventęs savo veiklos keturiasdešimt
metį. Steigiamąjį šio choro susirin
kimą 1936 m. gruodžio 13 d. sušau
kė kun. P. Ragažinskas Vila Belos 
lietuvių mokyklos patalpose. I nau
jąjį chorą tada įsijungė apie 20 su
sirinkimo dalyvių, o jo repeticijos 
buvo pradėtos 1937 m. pradžioje. 
Laikiniu choro vadovu tapo moky
tojas Feliksas Girdauskas, ką tik at
vykęs iš Lietuvos. Po kelių mėnesių 
šį darbą perėmė ir chorui vadovavo 
iki išvykimo į JAV 1949 m. muz. J. 
Stankūnas. Jo darbą tęsė Aleksas 
Ambrozaitis. 1954 m. išvykęs Kana- 
don. Porą metų chorui vadovavo iš 
JAV pakviestas muz. Juozas Strolia. 
Su jo grįžimu į JAV nebeliko paty
rusio chorvedžio. Vėl teko kreiptis 
į pirmąjį chorvedį F. Girdauską. su
tikusį dirbti tik laikinai. Vadovų 
krizę užbaigė choristas Viktoras Ta- 
tarūnas, didelis muzikos mėgėjas, 
dabartinis choro vadovas. LKB cho
ro repertuarą sudaro giesmės ir dai
nos. Prie choro buvo įsteigta ir tau
tinių šokių grupė, kuriai vadovavo 
Jadvyga Ambrozaitienė, Juozas Ta
tarėmis ir Jonas Bagdžius. Choras 
1938 m. dainavo vynuogių šventėje 
Jundiai mieste, giedojo šv. Pranciš
kaus de Witt Mišias Kristaus Valdo
vo šventėj Sao Paulo katedroje, o
1954 m. rugpjūčio 15-17 d. d. suren
gė lietuvių tautinių dainų bei šokių 
koncertus Volta Redondos mieste.
1955 m. dalyvaudamas tarptautinia
me eucharistiniame koncerte, kon
certavo valstybinėje Rio de Žaneiro 
konservatorijoje. Keletą kartų yra 
pasirodęs televizijos programose. 
Dabartinę choro vadovybę, be pa
ties chorvedžio V. Tatarūno, suda
ro vaidybos pirm. J. Bagdžius, na
riai — J. Eimantienė, B. Mažietie- 
nė, A. Magila, S. Gervetauskas ir V. 
Černiauskas.

Argentina
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 

ARGENTINOJE valdybos praneši
mu, balandžio 4 d. Buenos Aires 
mieste buvo pradėtos dukart į sa
vaitę vykdomos gimnastikos pamo

kos moterims, vadovaujamos Anta
no Andriuškevičiaus. SLA ansamb
lio tautinių šokių repeticijoms vado
vauja R. Deveikis, kviečiantis įsi
jungti ir naujus šokėjus. Balandžio 
8 d. I. Simanauskienė pradėjo dar
bą su vaikais iki 10 metų amžiaus. 
Jie mokomi lietuviškų dainų, papro
čių ir tautinių šokių.

Australija
JUNGTINIO BALTIEČIŲ KOMI- 

TETO valdybą Sydnėjuje sudaro: 
latvis pirm. I. A. Birzula, vicepirmi
ninkai — estė T. Kroll-Simul ir V. 
Patašius, estė sekr. L. Loover ir ižd. 
V. Narbutas. Bendras birželio trė
mimų minėjimas bus surengtas bir
želio II d. Latvių Namuose. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas pik. V.
O. Daiton, dalyvavęs Vietnamo ka
re.

M. MYKOLAITYTE • SLAVĖNIE
NĖ balandžio 22 d. atšventė am
žiaus septyniasdešimtmetį. Jos pir
mą atsiminimų tomą apie brolį V. 
Mykolaitį - Putiną 1976 m. išleido 
“Nida” Britanijos sostinėje Londo
ne. Sukaktuvininkė dabar rašo ant
rąjį tomą.

SYDNEJAUS LIETUVIAI balan
džio 23 d. paminėjo savo kapeliono 
kun. P. Butkaus 40 metų kunigystės 
sukaktį. Iškilmingas Mišias sukaktu
vininkas koncelebravo su kunigais
P. Vaseriu ir P. Martuzu. Šventės 
surengimu pasirūpino specialus ko
mitetas, vadovaujamas A. Krami- 
liaus. Gausių sveikintojų eilėse bu
vo ALB krašto valdybos pirm. prof, 
dr. A. Kabaila, AL Katalikų Federa
cijos pirm. V. Laukaitis, savo poe
ziją skaitę J. A. Jūragis ir M. Sla
vėnienė, AL Fizinio Auklėjimo Są
jungos pirm. A. Laukaitis bei kitų 
organizacijų atstovai. Padainuotų 
pora paties kun. P. Butkaus sukom
ponuotų dainų.

GAUSIŲ DALYVIŲ susilaukė 
metinis “Caritas" balius, rengiamas 
kartu su “Dainos" choru, balandžio 
8 d. Lietuvių Klube Bankstowne. 
Dalyvavo ne tik Sydnėjaus lietuviai, 
bet ir svečiai iš Kanberos, Wollon- 
gongo. Keletą dainų padainavo 
“Dainos” choras, diriguojamas va
dovo Broniaus Kiverio. Padėkos žo
dį tarė “Carito" pirm. kun. P. But
kus, įteikdamas simbolinę dovanė
lę B. Kiveriui. Kazimieras ir Na- 
diežda Butkai "Dainai" įteikė $100 
čekį, o vadovui B. Kiveriui — si
dabrinę lėkštę. Savo tradicine dova
na chorą parėmė ir Edvardas Rašy
mas.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS 30-lajame metiniame suva
žiavime Londone balandžio 15-16 d. 
d. dalyvavo 21 atstovas iš 16-kos 
skyrių. Jie atstovavo 737-niem na
riam ir keturiom organizacijom — 
“D a i n a v ai”, LASo vietininkijai, 
LASo Notlinghamo skyriui ir Brad- 
fordo “Vyčio” klubui. Suvažiavimas 
pradėtas mirusio veikėjo a. a. J. Lū- 
žos bei kitų amžinybėn iškeliavusių 
tautiečių pagerbimu susikaupimo 
minute. Sveikino Lietuvos atstovas 
V. Balickas ir JAV LB kultūros ta
rybos pirm. J. Gaila, VLIKo atsto
vas Z. Juras. Metinės veiklos prane
šimus padarė valdybos pirm. J. Al
kis, ižd. B. Butrimas, tarybos pirm. 
A. Kučinskienė. Lygiagrečiai buvo 
pravestas ir Lietuvių Namų bendro
vės akcininkų susirinkimas, kuria
me dalyvavo 42 asmenys. Buvo at
stovaujama 3.807-niom akcijom, ku
rių 2.616 priklauso D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungai. Direktoriais iš
rinkti S. Nenortas ir B. Butrimas. 
Juos nutarta be papildomų rinkimų 
įtraukti į DBL Sąjungos valdybą. 
Pastarosios tarybon suvažiavusieji 
atstovai išrinko — A. Kučinskienę, 
R. Šovą, K. Bivainį, J. Levinską ir 
V. Narbutą.

DISKUSIJOSE PALIESTA kele
tas aktualių klausinių. Vienas jų bu
vo skirtas Britanijos lietuvių jauni
mui, kuriam yra leidžiamas biule
tenis anglų kalba. Jaunimo veikėjo 
R. Šovos duomenimis, ryšys su jau
nimu jau esąs užmegztas, bet 90% 
jaunuolių nemoka lietuvių kalbos. 
Kun. dr. J. Sakevičius nusiskundė, 
kad vienas italas profesorius, pra
mokęs lietuvių kalbos, norėjo pasi
šnekėti su jaunuoliais lietuviškai, 
bet tokių Londone nepavyko suras
ti. A. Jaloveckas, kalbėdamas apie 
lituanistinį jaunimo seminarą Man
česterio lietuvių klube, priminė ne
mokamai duotas patalpas ir net 
maistą. Dalyvių buvo susilaukta 
apie 60, o į pamaldas atėjo tik 4 
mergaitės, nes kiti lošė kortomis. 
Seminaro dalyviai klube gėrimams 
išleido net 476 svarus. Diskusijose 
iškilo ir Vilniaus universiteto su
kaktis, kurią sekančiais metais ruo
šiasi paminėti Londono lenkai. Ka
dangi tų metų vasarą Britanijoje ir 
V. Vokietijoje įvyks jaunimo kong
resas, jis būtų tinkamas forumas 
Vilniaus universiteto minėjimui. Pa
sisakyta už lėšų telkimą V. Vokie
tijoje veikiančiai J. Glemžos vado
vaujamai “Labdarai”, kuri remia 
lietuvius studentus Lenkijoje bei 
Suvalkų trikampyje. “Europos Lie
tuvio" vinjete lig šiol puošė trijų 
Lietuvos miestų herbai. Patvirtintas 
sumanymas juos pakeisti praplėstu 
istorinės Lietuvos žemėlapiu, nors 
prieš tokią mintį buvo pasisakęs ve
lionis red. a. a. J. Lūža, grasindamas 
net pasitraukimu .iš redakcijos. Su
važiavimas baigtas rezoliucijų pri
ėmimu ir Tautos himnu.



Jaunieji torontiškio “Atžalyno” šokėjai ir Maironio mokyklos mokiniai metiniame koncerte Nuotr. O. Burzdžiaus

Mano prašymą laiko nusikaltimu

Žiburėliais 
mosu• mažiesiems -'F

MOTINOS DIENA
Gegužės 14 man yra labai 

reikšminga diena — tai Moti
nos Diena. Per vieną dieną ne
galima padėkoti mūsų mamoms 
už viską, ką jos mums padarė. 
Kai aš duodu savo mamai mažą 
dovanėlę, nemanau, kad ji ga
na už visą jos gyvumą. Aš dė
koju savo mamai už viską, bet 
ir mano mama dėkoja savo ma
mai. Daug vaikų mano, kad tu
rėtų būti vaikų diena, bet mes, 
vaikai, nepadarom tiek daug, 
kiek tėvai. Kai aš sergu, mano 
mama neina į darbą, bet su 
manim būna namie. Jeigu ne
turėčiau mamos, aš ir džiaugs
mo neturėčiau.
Darienė Sukauskaitė, IX b sk.

Aš manau, kad Motinos Die
na yra viena vertingiausių ir 
net reikšmingiausių dienų me
tuose. Mes ne tik turėtume žo
džiais ir dovanomis padėkoti 
savo mamai per jos poilsio 
dieną, bet turėtume pasisteng
ti uoliau dirbti mokykloje ir jai 
padėti kasdien. Mama, ačiū.

Rimas Budrys, IX b sk.
Motinos Diena yra labai 

reikšminga. Tą dieną parodom 
savo mamoms, kad mes labai 
mylim ją ir dėkojame už kiek
vieną dieną jos gyvenime. Mo
tinos Diena yra gegužės mėn. 
Tas mėnuo yra gražiausias vi
suose metuose, nes gėlės pra

KAIP AUGINČIAU SAVO VAIKUS?
Kai aš būsiu mama, auginsiu 

savo vaikus gerai. Aš mokysiu 
juos kalbėti gražiai lietuviškai. 
Mano vaikai turės klausyti ma
nęs. Aš su jais žaisiu visokius 
žaidimus, jiems priminsiu kada 
ruošti pamokas. Neleisiu jiems 
žiūrėti negražių dalykų televi
zijoje. Neleisiu niekam mušti 
jų. Mokysiu juos būti manda
giais. Jie negalės mušti kitų 
vaikų.

Dana Pargauskaitė, IV sk.

Aš auginsiu savo vaikus gra
žiai ir nelabai daug televizijos 
leisiu žiūrėti. Kartais pabarsiu 
juos. Su jais sportuosiu ir va
žiuosiu kartu į tolimus miestus. 
Norėsiu, kad jie šoktų tautinius 
šokius, žaisiu su jais. Jie turės 
būti labai drausmingi. Aš jiems 
skaitysiu knygas, padėsiu pa
mokas paruošti ir vesiu juos 
slidinėti ir plaukyti. Liepsiu pa-

VASAROS
Kai ateis vasara, eisiu mau

dytis Į High Parką su savo drau
ge. Mes praėjusią vasarą turė
jome draugę, kuri ten dirbo. Ji 
visada juokavo su mumis, ėjo 
maudytis ir žaidė kartu.

Dalia Tunaitytė, V sk.
Romuva yra skautų stovykla

vietė. Stovykla joje trunka dvi 
savaites. Ten stovyklauja skau
tai, skautės, vilkiukai ir paukš
tytės. Mes ten žaidžiam, plau
kiojam ir linksmai gamtoje 

' praleidžiame laiką. Miegame 
barake ir palapinėse. Vakarais 
būna laužas.

Algis Nausėdas, V sk.
Aš rengiuosi važiuoti j “Auš

ros” stovyklą. Ten galima mau
dytis ir krepšinį žaisti. Kai aš 
parvažiuoju namo, visi klausia 
kur buvau. Aš jiems sakau: bu

deda augti ir oras atšyla. Ge
gužės mėnuo tinka mūsų moti
noms, nes jų meilė yra graži ir 
auga kaip gėlės visą laiką. 
Virginija Budreckaitė, IX b sk.

Kiekviena diena turi būti Mo
tinos Diena, nes ji moko, augi
na, draudžia, atleidžia, baudžia. 
Tai tik keletas žodžių, kurie pa
sako ką motina gyvenimui duo
da. Ar mes jai pinigus duodam 
už tai? Ne, mes tik galim atgal 
atiduoti tą meilę, kurią ji mums 
duoda.

Alvinas Kišonas, IX b sk.
Gegužės mėnesį minime Mo

tinos Dieną. Dėkojame savo 
motinoms už viską, ką jos 
mums davė. Jos mus prižiūri, 
kai sergam, ir padaro mus 
linksmais, kai esame nusiminu
sios. Per Motinos Dieną mano 
tėtė ir aš leidžiame mamai pa
ilsėti, duodame jai gėlių ir kor
telę. Mes tada einame valgyti Į 
kokią nors valgyklą. Mes jai dė
kojame ir leidžiame jai pajusti, 
kaip ją mylime.
Violeta Stabačinskaitė, IX b sk.

Per Motinos Dieną mamai pa
sakome ačiū už visas dienas, 
kiek ji dirbo dėl mūsų. Mes pa
rodom savo motinoms meilę, 
dėlto nuperkam gėlių, dovanų 
ir padėkojame.

Robertas Grybas, IX b sk.

dėti man ir nueiti į l^rautuvę. 
Aš mylėsiu savo vaikus ir mo
kysiu juos būti mandagiais. Ei
siu į bažnyčią su jais.

Indrė Freiinanaitė, IV sk.
Aš savo vaikus tvarkysiu, kad 

būtų geri. Su jais žaisiu ir lei
siu žiūrėti televizijos. Aš su sa
vo vaikais keliausiu ir eisiu fil
mų žiūrėti. Ne kiekvieną dieną 
bausiu ir neliepsiu jiems visą 
laiką dirbti. Mes keliausime 
kartu Į Lietuvą.

Gražina Paulionytė, IV sk.
Aš auginsiu savo vaikus la

bai gražiai, kad jie išmoktų ge
rai gyventi. Juos labai mylėsiu, 
mokysiu virti ir tvarkytis. Bau
siu, kai jie darys blogus daly
kus. Aš su jais daug žaisiu, 
sportuosiu ir keliausiu, padėsiu 
paruošti pamokas ir skaityti. 
Neleisiu žiūrėti televizijos.

Gailė Jonytė, IV sk.
PLANAI

vau stovykloje ir papasakoju 
viską, kas ten atsitiko.

Paulius Greičiūnas, V sk.
Aš turėsiu naują namą, ir jis 

bus gražus. Žinau, kad mano 
šuniukui patiks. Eisiu į kitą 
mokyklą. Nemanau,' kad bus 
gera, bet eisiu. Aš paliksiu seną 
namą. Aš dar noriu pabūti sena
me name todėl, kad ten esu gi
musi.

Asta Sukauskaitė, V sk.
AS ESU KNYGA

Aš stovėjau ant lentynos, kol 
mane ėmė ir nupirko. Iš pra
džių aš nežinojau kas man atsi
tiko. Mane nupirko maža mer
gaitė, kuri labai džiaugėsi mani
mi. Bet jai greitai nusibodo 
skaityti ir numetė mane po sta
lu. Aš pradėjau verkti. Neužil

go mane atidavė berniukui, ku
ris beveik visą dieną mane skai
tė, bet man nepatiko, nes mane 
truputį suplėšė. Mane nusiuntė 
pataisyti ir vėl davė kitiems. 
Taip aš ėjau ir ėjau. Dabar esu 
labai sena ir guliu istoriniame 
muzėjuje.

Rima Zavytė, V sk.
Aš esu kynga, kurią kas nors 

spausdino. Kiti skaito ir džiau
giasi. Man labai patinka, kai 
mane skaito, tada aš esu labai 
laiminga, žmonės mane apžiūri
nėja. Man labai nepatinka, kai 
kas nors ant manęs rašo. Aš tu
riu labai daug gražių paveikslų. 
Mane parašė Sofija Jonynienė. 
Aš turiu daug pasakų. Dabar su
diev! Gal vėl kur susitiksime.

Rūta Bacevičiūtė, V sk.
* * *

MANO TĖVŲ 
GIMTINĖ

Toli, toli nuo mūsų krašto 
yra mažas žemės kampelis, 
daug kam nežinomas. Šitas 
kampelis yra mano tėvų gimti
nė LIETUVA. Kai aš sakau 
kam nors, kad mano'tėvai gimę 
Lietuvoje, visi mane klausia, 
kur yra Lietuva. Visi žino kur 
Rusija ar Vokietija, bet Lietu
va yra mažas kraštas, net mo
kyklose jos visai nemini.

Mano tėvai yra gimę ir augę 
Lietuvoje, todėl man yra labai 
įdomu kuo daugiausia apie Lie
tuvą sužinoti. Mes galime pri
klausyti skautams, tautinių šo
kių grupėms, mokytis lietuviš
koje mokykloje, bet mes dau
giausia pažįstame mūsų tėvų 
gimtinę iš tėvų. Yra labai svar
bu lietuviškai kalbėti, kad ga
lėtume suprasti jos papročius 
ir gyvenimą.

Žmonės, kurie mažai žino 
apie Lietuvą, mano, kad Lietu
va nieko ypatingo neturi. Visi 
kraštai turi ką nors ypatingo. 
Taip pat ir Lietuva. Ji yra gar
si visam pasaulyje savo gražiu 
gintaru. Bet svarbiausias tur
tas, kurį aš gavau iš Lietuvos, 
yra mano tėvai ir giminės. 
Labai svarbu išlaikyti lietuvy
bę, nes jei ji pranyktų, mes pa
mirštume mūsų tėvų kraštą ir 
papročius.

Mes, vaikai, manome, kad 
mūsų tėvai tiktai šieną pjovė ir 
karves ganė. Jie panašiai gyve
no, kaip ir dabarties vaikai. 
Taip pat tėvai eidavo į mokyk
las, į šokius ir klausydavos mu
zikos. Bet šiandien mūsų muzi
ka garsesnė ir šokiai lėtesni.

Mano tėvelis turėjo dviratį. 
Tuo blizgančiu dviračiu jis nu
važiuodavo draugių aplankyti. 
Mano tėvelis užaugo ūkyje. Jis 
turėjo progos daug gyvulių pa
žinti ir su jais susidraugauti. 
Mano mamytė nedaug teprisi
mena apie Lietuvą, nes ji 8 me
tų iš ten išvažiavo.

Didžiausia nelaimė Lietuvai 
įvyko, kai karas užėjo. Rusija 
norėjo prieiti prie Baltijos jū
ros. Rusija Lietuvą supo ne tik 
iš rytų, bet ir iš šiaurės. Šeimos 
buvo išskirstytos po visus pa
saulio kraštus, ir rusai nu
skriaudė daug lietuvių.

Mes, vaikai, manėme, kad ši
ta tema labai nuobodi, bet 
aš pradėjau daugiau domėtis 
Lietuva. Pastebėjau, kad mano 
tėvai turėjo labai sunkų gyve
nimą ir neturėjo tokių patogu
mų, kuriuos šiandien turime.

Darienė Sukauskaitė, IX b sk.

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
arešto (ji pakartotinai priešina
si KGB reikalavimams paskelb
ti savo vyrą tautos išdaviku ir 
jo išsižadėti).

Kanados lietuvių pastangos
Į A. Jurgučio šeimos gelbėji

mo akciją įsijungė ir Kana
dos lietuviai. Pirmą kartą M. 
Jurgutienės ir jos dukters klau
simas buvo iškeltas Otavoje 
anglų kalba leidžiamo dienraš
čio “The Ottawa Journal” pus
lapiuose. 1977 m. liepos 4 d. 
šiame laikraštyje buvo išspaus
dintas Sov. Sąjungos ambasa
doje tarnaujančio spaudos at
tache pavaduotojo I. Lobanovo 
laiškas, kuriame jis pareiškė, 
kad Sov. Sąjungoje “all basic 
human rights are fully enjoyed 
by the people”. Prie šito jo iš
sireiškimo prisikabino vienas 
laikraščio skaitytojas. Laiškų 
redakcijai skyriuje jis plačiai 
išdėstė A. Jurgučio šeimos pa
dėtį ir paklausė Lobanovą: jei
gu Sov. Sąjungoje piliečiai pil
nai naudojasi visomis žmogaus 
teisėmis, kodėl jomis negali pa
sinaudoti M. Jurgutienė ir jos 
dukra Daina. Po to sekė visa 
eilė laiškų, kuriuose kiti skaity
tojai, užtardami Jurgučio šei
mą, puolė Lobanovą bei jo at
stovaujamos valstybės santvar
ką.

Reaguodamas į skaitytojų laiš
kus, Lobanovas parašė net du 
labai ilgus atsakymus, kuriuo
se, nepašykštėdamas visos eilės 
sovietinės propagandos “dei
mančiukų”, labai nevykusiai 
bandė aiškintis dėl susidariu
sios M. Jurgutienės padėties. 
Savo paskutiniame laiške davė 
pažadą, kad, gavęs iš Maskvos 
Jurgutienės neišleidimo prie
žastis, jis jas paskelbs laikraš
čio skaitytojams. Po keturių 
mėnesių, nesulaukęs iš Loba
novo atsakymo, pats A. Jurgu
tis laikraščio redakcijai pasiun
tė laišką, kuris buvo išspaus
dintas gruodžio 24 d. numeryje. 
Deja, iki šiol I. Lobanovas vis 
dar tyli.

Spaudos konferencija Otavoje
Praėjusių metų rudenį vieno 

Otavos lietuvių bendruomenės 
nario iniciatyva buvo įsteigtas 
“Citizens Concerned for Mari
ja and Daina Jurgutis” Otavos 
skyrius. Belgrado konferencijos 
metu buvo sudaryti kontaktai 
su toje konferencijoje dalyvau
jančiais Kanados delegacijos at
stovais, kurie, kiek galėdami, 
bandė judinti M. Jurgutienės ir 
jos dukters bylą. Sužinojus, kad 
balandžio 15 d. muzikas Jurgu
tis su savo ansambliu koncer
tuos Toronte, buvo kreiptasi į 
CBC televizijos “Fifth Estate” 
programos direktorių (ši pro
grama sausio 31 d. labai įdo
miai transliavo žinias apie žmo
gaus teisių laužymą Sov. Sąjun
goje). Programos direktorius 
susidomėjo Jurgučio reikalu, 
bet jo vizitu Toronte pasinau
doti negalėjo, nes “Fifth Esta
te” programos sezonas baigėsi 
balandžio 12 d.

Susidarius tokiai padėčiai, 
buvo nutarta pasikviesti A. Jur- 
gutį į Otavą. Gavus jo sutiki
mą, suorganizuota spaudos kon
ferencija, kuri įvyko balandžio 
17 d. “Chateau Laurier” vieš
bučio “L’Orangerie” salėje. Be 
spaudos ir radijo koresponden
tų, konferencijoje taip pat daly
vavo parlamentarai Lloyd Fran
cis ir Steve Paproski, senato
rius Rheal Belisle, kuris Jurgu
čio šeimos reikalui parodė ypa
tingai didelį ir nuoširdų susi
domėjimą. Konferencijoje taip 
pat dalyvavo estų, latvių, ukrai
niečių, žydu, Captive European 
Nations ir KLB Otavos apylin* 
kės valdybos atstovai.

Spaudos konferenciją pradė
jo ir jai vadovavo V. Prišče- 
pionka. Savo įžanginėje kalboje 
jis apibūdino Jurgučio šeimos 
eigą ir pacitavo keliolika iš
traukų iš M. Jurgutienės laiš
ko prez. J. Carteriui. Po to se
kė korespondentų ir kitų daly
vių klausimai.

Aloyzas Jurgutis į visus pa
klausimus atsakinėjo gyvai ir 
nuoširdžiai. Pasakodamas apie 
Lietuvoje pasilikusios šeimos 
padėtį, jis stengėsi iškelti Sov. 
Sąjungos vyriausybės nesiskai
tymą su žmogaus teisėmis. Jis 
taip pat parodė kopijas jo žmo
nos rašytų laiškų ir prašymų, 
kurie adresatų nepasiekė, nes 
KGB pareigūnų konfiskuoti. 
Konferencijos dalyviams buvo 
parodytas ir “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” origi
nalas (nr. 15), mašinėle spaus
dintas ant cigaretėms sukti po
pieriaus. Konferencijos pabai
goje A. Jurgutis išreiškė viltį, 
kad sekančios spaudos konfe
rencijos metu šalia jo prie sta

lo sėdės ir jo žmona Marija su 
jų dukrele Daina.

Konferencijos atgarsiai
Tos pačios dienos popietę 

CBC radijo stoties komentato
rė Doreen Millin davė ilgą re
portažą, plačiai nušviesdama ne 
tik dabartinę Jurgučio šeimos 
sunkią padėtį, bet taip pat ir 
jo į laisvę pabėgimo detales. Ji 
perskaitė ilgą sąrašą laiškų, M. 
Jurgutienės išsiųstų įvairioms 
įstaigoms, organizacijoms bei 
pavieniams asmenims. Paminė
jo paties Jurgučio ir liet,uviškų 
organizacijų pastangas jo šei
mos išlaisvinimui, o reportažo 
pabaigoje išreiškė savo nusivy
limą permenku Kanados val
džios domėjimusi panašiais, 
kaip Jurgučio, atvejais.

TV-CJOH televizijos stotis va
kare perdavė Bruce Page re
portažą. Televizijos ekrane ma
tėsi muzikas Jurgutis, skambi
nantis dalį savo “Dviejų vizijų” 
kompozicijos, parašytos pagal 
Čiurlionio paveikslų tematiką. 
Taip pat matėsi ir per visą ek
raną padidinta jo žmonos ir 
dukrelės nuotrauka. Pasikalbė
jime su reporteriu A. Jurgutis 
apibūdino savo pabėgimo prie
žastis. Svarbiausia priežastis bu
vusi ta, kad jam, kaip muzikui, 
norinčiam pilnai išreikšti kūry
bines idėjas, yra reikalinga 
laisvė.

Sekančią dieną abu anglų kal
ba leidžiami dienraščiai (“The 
Citizen” ir “The Ottawa Jour
nal”) atspausdino ilgokus 
straipsnius su A. Jurgučio ir jo 
šeimos nuotraukomis (prancū
ziškas dienraštis “Le Droit” dėl 
reporterio ligos straipsnį su 
nuotrauka atspausdino tik šeš
tadienio laidoje). Visų laikraš
čių straipsniai savo skaityto
jams labai tinkamai perdavė A. 
Jurgučio šeimos dramą. Lietu
viškas užsispyrimas kovoti ne 
tik už savo, bet ir bendrai už 
žmogaus teises labai gerai bu
vo apibūdintas “The Ottawa 
Journal” straipsnio gale, cituo
jant M. Jurgutienės ryžtingus 
žodžius iš jos laiško Brežnevui: 
“Aš niekados neišsižadėsiu tei
sėtos savo kovos už šeimos su
sijungimą.” vip

Muziko Aloyzo Jurgučio spaudos konferencijoje Otavoje. Iš kairės: Otavos un-to prof. dr. V. Linis, A. Jurgutis, 
V. Priščepionka, parlamento atstovas S. Paproski Nuotr. L. Giriūno

“Vadovas mėgstantiems 
Ontario žuvis” 

JAU GAUNAMAS
Ontario Aplinkos Ministerija paruošė 1978 metų leidinio "Vadovas 

mėgstantiems Ontario žuvis" ("Guide To Eating Ontario Sport Fish") tris 
laidas: Pietų Ontario, Siaurės Ontario ir Didžiųjų Ežerų (Great Lakes).

Kiekvienoje knygelėje yra unikali Ontario žuvų tikrinimo programa.
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Prancūzijos lietuvių kapelionas ir LB pirm. kun. J. PETROŠIUS kalba 
savo tautiečiams Paryžiuje Vasario šešioliktosios šventės proga

"Tėviškės Žiburiams”aukojo
$100: kun. V. Stankūnas, L. Balt

rūnas, Windsoro lietuviai; $50: KL 
klubas "West Elgin”, Rodney, Ont., 
KLK Moterų Dr-jos Delhi skyrius; 
$31.25: Wasaga-Stayner ir apylinkės 
lietuviai: $25: Toronto L. Namų 
Moterų Būrelis, KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos sk., KLB 
Sault Ste Marie apyl. v-ba, V. Stan
kevičius; $20; “Klumpakojis” — tau
tiniu šokių grupė Australijoje; $15: 
Br. Kolumbijos Lietuvių Medžiotojų 
ir Meškeriotojų Klubas “Bebras”; 
$13: Ona Alinienė; $10: Lietuvių 
Profesijonalu ir Verslininku Sąjun
ga, J. Strodomskis; $8: D. Lengvi
nas, A. Grybauskas. Dan Martinkus, 
V. Lengvenis, K. Maculevičius, J. 
Juška; $6: V. Rutkauskas, Br. Agur- 
kis, John Gris; $5.50: J. Pusvaškis; 
$5: kun. Alf Babonas, V. Tamošiū
nas, V. Baleiša, Br. Venslovas, J. 
Rimkus. P. Dranginis, G. Kazlaus
kas; $4: J. Suslavičius, J. Rimšaitė, 
J. Meškys, A. Kojalaitis.

$3: P. Piečaitis, A. Razutis, J. Juo
zaitis, J. Juraitis, E. Katilius, Z. 
Rutkys, P. Šukys, J. Kanys, P. Oža-

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

sius ir padeklamavo eilėraštį. Gro
jo A. Gataučio rinktinių lietuviškų 
plokštelių muzika. Prie parengimo 
daugiausia prisidėjo: A. Stankuvie
nė, A. Albrechtienė, A. Tolvaišienė.

Loterijai laimikius aukojo A. 
Albrechtienė, J. Bataitis, A. Braš- 
kys, A. Kručienė, S. Poderienė, G. 
Petrėnienė, N. Paulaitienė, S. Ru
dienė, E. šviežikienė, E. Staškuvie- 
nė, O. štepšienė, E. Tolvaišienė. Pa

Ministry 
of the 
Environment 

Hon George R McCague 
Minister

K H Sharpe 
Deputy Minister

las, St. Juzėnas, V. Čekanauskas, V. 
Taseckas, P. Maldeikis, L. Palčiaus- 
kas, V. Bieliūnas, J. Sakalas, P. Bra- 
žiūnas, J. Dobilas, G. Bužinskas, S. 
Zobarskas, O. Danisevičius, E. Kin- 
cius, J. Ambrizas, A. Gleveckas, B. 
Akstinas, J. Bendoraitis, V. Ančikas, 
P. Baronas, P. Pajaujis, O. Duobai- 
tienė, Tony Janel.

$2.50: J. Adomaitis; $2: E. Gum- 
belis, B. Jablonskis: $1: K. Miški
nis, A. Smailys, A. Bilskis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$30: B. Andrašiūnas; $25: K. Bag
donavičius; $20: J. Le Roy, R. Cher
ry, G. Grigaitis, R. Tirilis, R. Paš- 
kauskas. W. Zalesky, K. Jurkštas, J. 
Litvinas, St. Kuzmickas, G. Drešeris, 
G. Kazlauskas, A. Mickus, S. Blusys, 
Alf. Skrebūnas, A. Bartkūs, J. Ne- 
verauskas, J. Meškys, V. Levickas, 
Č. Žilionis, R. Michalauskas, St. 
Aleksa. J. Žilys, A. Craig, F. Barz
džius, Z. Sodonis, Tony Janel, D. 
Račkauskas.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

rengime dalyvavo labai daug tautie
čių ir vyravo puiki lietuviška nuo
taika. Reikia tikrai pasidžiaugti, kad 
dar turime sugebančių ir norinčių 
dirbti bendram labui. Rengėjoms 
buvo labai malonu, kad Sudburio 
visuomenė taip gausiai atsilankė ir 
įvertino jų darbą.

— J. L. Kulnys religinei šalpai 
aukojo $10. K. A. S.

• "Džiaugsmas yra didelė krikščio
nies paslaptis” (Chestertonas).



Aktualus klausimai premijuotame romane
Pokalbis su premijuoto romano "Po Damoklo kardu" autoriumi Anatolijų Kairiu

"T2" redaktoriaus paprašytas, už
kalbinau rašytoja Anatolijų Kairj, 
pažįstamą jau daug meti). Tai drau
giškas ir atviros širdies augštait’s, 
labai dai bitus ir kūrybingas. Mūsų 
pokalbis riedėjo greitai, buvo vietų, 
kur su rašytojo atsakymais nevisai 
stitkau, bet pokalbio nepertrauki- 
nejau ir savųjų pastabų neįvedžiau. 
Tegul nepertraukiamai kalba pats 
rašytojas, šiemet laimėjęs 27-jo 
"Draugo" romano konkurso SIOCO 
premija, kuri iškilmingai buvo įteik
ta balandžio 23 d. Jaunimo Centre, 
Čikagoje. VI.. R.

— Anatolijau, susipažinome, 
berods, 1950 metais Čikagoje 
“Tremtinių Namuose", kur šim
tai lietuviu kiekvienų savaitga
li rinkosi atsikvėpti, pasotinti 
dvasinio troškulio kultūriniuose 
renginiuose ir kartu pajieškoti 
žmonų ar vyrų. Tomis dienomis 
buvai autorius, berods, tik vie
nos knygos ir apie literatūrų 
mažai kalbėjai. Gi per 28 me
tus Tavo plunksna pabėrė dau
gybę veikalų — dvi premijuo
tas dramas, dvi premijuotas ko
medijas. du premijuotus roma
nus. Kas pasuko Tavo kelių vi
sai priešinga kryptimi?

— Mano kelių kūrybine kryp
timi pasuko tas pats “dvasinis 
troškulys", kuris anais laikais 
atviliodavo ir Tave j "Tremti
nių Namus". Sis “dvasinis troš
kulys” ir buvo didžioji anų na
mų uždarymo priežastis. Tų lai
kų gal nebereikėtų minėti, bet 
jei užsiminei, tai ir aš galiu Tau 
priminti "Tremtinių Namuose” 
buvusių už baro lentų, imituo
jančių alaus statinę, už kurios 
aš sėdėdavau. Iš tiesų aš ten 
nesėdėdavau, o, aptarnavęs 
klientus, pasislėpęs rašydavau 
eilėraščius. Alaus kvapas ma
ne taip slėgė, ka i aš po dvejų 
metų nutariau uždaryti savo 
"biznį” ir pasišvęsti kūrybai. 
Tiesų sakai, aš nekalbėjau apie 
literatūrų, tačiau ja gyvenau. 
"Tremtiniu Namus" uždariau 
1952 m. pradžioje, o jau 1953 
m. išėjo "Auksinė sėja”, eilė
raščiai. kurie buvo parašyti ten 
“bizniaujant". 1951 m. išleidau 
A Barono novelių romanų "De
besys plaukia pažemiu", o me
tais anksčiau buvau nupirkęs 
iš Vytauto Sauliaus, leidėjo, vi
sa Henriko Radausko eilėraščių 
rinkinį "Strėlė danguje”, ta
čiau. neturėdamas laiko platini
mui. pardaviau atgal tam pa
čiam Sauliui, aišku, již mažes
nė kainų, negu buvau mokėjęs. 
Taigi, negalima sakyti, kad tuo 
metu man nerūpėjo literatūra.

— Kiek Paties veikalų jau 
Išvydo dienos šviesų, kiek buvo 
suvaidinta? Kuris veikalas susi
laukė didžiausio pasisekimo?

- — Imant dėmesin faktų, kad 
rašau tik laisvalaikiu, veikalų 
skaičiumi negaliu skųstis. Pri
simenant ir tuos, kurie nėra 
išleisti, tačiau buvo vaidinti iš 
rankraščių, kaip "Rūtos be dar
želių”, "Diplomuotas siuvėjas”. 
"Mano senelis" ir kt., susidary
tų apie 30. Galiu pridėti, kad 
apie 10 veikalų yra paruošta 
spaudai, bet kol kas nerandu 
leidėjų.

Beveik visi mano draminiai 
veikalai, su mažomis išimtimis, 
yra suvaidinti, keli net po dau
gelį kartų. Amerikoje. Kanado
je. Australijoje ir kitur — būtų 
perdaug čia juos visus išvar
dinti. Didžiausio pasisekimo su
silaukė pati pirmoji mano ko
medija — "Diagnozė”, išleista 
1956 m. Ji buvo pastatyta 6 kar
tus ir suvaidinta 20-tyje miestų. 
Ji taipgi išversta į latvių kalbų, 
atspausdinta jų kultūros žurna
le ir suvaidinta jų teatruose 7-8 
kartus

— Iki šiol išeivijos lietu
viams Tu geriau buvai žinomas 
ne kaip romantistas, o daugiau 
kaip dramaturgas, trijų teatro

festivalių Čikagoje pagrindinis 
organizatorius. Ar tiki, kad Pa
ties toks atsidavimas teatrui pa
dėjo ilgiau išsilaikyti scenos 
mėgėjų vienetams?

— Drama buvo ir pasiliks 
mano kūrybos žanras, tačiau 
kartais atsiranda temų, kurios 
nesileidžia dramatizuojamos, 
ir dėlto jos šaukiasi kito
kio sprendimo. Tokių atvejų 
buvo nedaug, tik du: "Ištikimo
ji žolė" ir "Po damoklo kardu". 
Ar rašysiu romanų daugiau, 
tuo tarpu negalėčiau atsakyti. 
Teatro festivalių organizavimas 
priklauso tai pačiai sričiai — 
teatrui. Tai paskata mūsų išei
vijos scenai, kuriai aš ir rašau, 
nors mano veikalai nėra leng
vai pastatomi ir netaikomi spe
cialiai mėgėjams. Mano idėjos 
taip pat nėra vienadienės. Ar 
mano veikalai padėjo ilgiau iš
silaikyti įvairiems teatro sam
būriams? Manyčiau, kad taip, 
nes be veikalų nėra nė vaidini
mų. Sudėjus visus vaidintus vei
kalus krūvon — susidaro apie 
60 spektaklių! Juos atėmus, 
liktų pastebima spraga. Atvirai 
kalbant, scenos sambūrių suma
žėjimas mažai kų turi bendro 
su veikalais. Man pačiam ir la
bai stengiantis nepavyko suor
ganizuoti pastovaus lietuvių 
teatro taip gausioje Čikagoje. 
To nepadarė nė prieš mane dir
busieji. Neklausk kodėl — klau
simas skaudus, komplikuotas, 
neatsakomas keliais padrikais 
žodžiais. Ir neatrodo, kad padė
tis gerėtų. Nėra tam duomenų.

— Prieš du mėnesius išėjo 
trys Tavo dramos: "Rūtelė", 
"Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas”, o štai prieš porų dienų tu
rėjome "Po Damoklo kardu” 
sutiktuves. Ar neperdaug vieno- 
rlems metams?

— Trys dramos turėjo išeiti 
praėjusiais metais, bet spaustu
vėje užsigulėjo ir todėl išleistos 
su 1978 m. data. Šios trys dra
mos yra partizaninės ir patrio
tinės. skirtos Lietuvos 60 metų 
nepriklaausomybės sukakčiai 
paminėti. Drama “Žmogus ir 
tiltas", parašyta L. Fronto Bi
čiuliams prašant, jau buvo E. 
Kudabienės vadovaujamo teat
ro suvaidinta įvairiose vietovė
se 6 kartus. Kitos dvi dar nėra 
vaidintos, nes ką tik pasirodė.

— Premijuotasis Tavo roma
nas “Po Damoklo kardu”, 
sprendžiant iš sutiktuvių. Tavo 
Interview kultūriniame “Drau
go” priede, kalbų per “Margu
ti", paliečia žydų tragedijų Lie
tuvoje vokiečių okupacijos me
tais. Kodėl tokių temų pasirin
kai ir ar manai esi pirmasis jų 
palietęs beletristiniame kūri
nyje?

— Todėl, kad tokių turėjau. 
Nauja, intriguojanti, iki šiol 
beveik niekieno negvildenta nei 
Lietuvoje, nei išeivijoje pilnos 
apimties romane. Jų ilgus me
tus brandinau ir dabar apsi
sprendžiau pasidalinti su kitais. 
Žinau, kad yra dvi nuomonės: 
vieni už tylų, sakydami, kad lai
kas savaime viskų išspręs, o ki
ti už ramų ir atvirų dialogų, 
išsiaiškinimų, kol yra liudinin
kų, žmonių įvykius gerai prisi
menančių. Aš palaikau “Tėviš
kės Žiburių” užimtų linijų, bū
tent, reikia išsikalbėti, surink
ti medžiaga, iškelti faktus, ypač, 
kad mes esame taip kietai, ne
pagrįstai ir organizuotai puola
mi, kaltinami. Nuoširdūs pokal
biai niekam nėra pakenkę; tu
rėdami savo spaudų ir teisę 
laisvai svarstyti, mes galime 
viskų ir atvirai išdėstyti. Oku
pacijoje. dabartinėje Lietuvoje 
gyvenų šios privilegijos neturi.

Ar aš esu pirmas šį klausimų 
palietęs beletristikoje? Ne. Pa
vyzdžiui. pernai išėjusiame J.

Jankaus novelių romane "Ir ne- 
bepasimatėm” yra ilgas pasa
kojimas “Gal tokios tik vienos”, 
kur kalbama apie žydų ir lietu
vių santykius. Yra ir daugiau. 
Jei Tavo klausimas liečia roma
no formų, tuo atveju, taip, tok
sai romanas yra pirmas.

— Ar perskaičius Tavo roma
nų žydų-iietuvių klausimas pa
aiškės?

— Nepaaiškės ir negali pa
aiškėti. Nieko nėra neaiškaus, 
kas turėtų paaiškėti. Nėra klau
simo, todėl negali būti nė atsa
kymo. Yra istorinis fonas. įvy
kiai ir faktai, kuriuos kiekvie
nas savaip pateikia, svarsto ir 
padaro išvadas. Tiesa, istorija 
žiauri (kada ir kam istorija bu
vo švelni?), faktai nežmoniški, 
įvykiai nemalonūs, betgi abi 
tautos — žydai ir lietuviai — 
nieko dėtos, abi bejėgės istori
jų pakeisti. Esu tikras, kad yra 
žydų, kurie nuoširdžiai apgaili 
tiekos savo tautiečių prisidėji
mų prie lietuvių tautos naikini
mo. o ir lietuviai kenčia dėl žy
dų tragedijos jų žemėje.

Iš viso tas nacių terminas “žy
dų problema" mano sąmonėje 
neranda vietos Mano įsitikini
mu, jokios “žydų problemos" 
nėra, nėra nė žydų klausimo. 
Toks yra žydų tautos gyveni
mas tūkstančiais metų, tokia jos 
istorija, tokia jų religija ir jų 
tautinis charakteris. Ir krikš
čioniškų tautų santykiuose ne
trūksta keršto bei neapykantos 
pavyzdžiu. Jeigu yra kokia “žy
dų problema”, tai ji ne žmo
nėms išspręsti — ji “testamen
tinė problema". Kristaus nu
kryžiavimas. Jo mirtis (Jo krau
jas tekrinta ant mūsų ir mūsų 
vaiku etc.) susprogdino “meilės 
tilta” tarp Senojo ir Naujojo 
Testamentų, ir iki N. Testamen
tas nebus pataisytas (o jis buvo 
taisytas daug kartų), tol nebus 
tarp žydų ir krikščionių pilnos 
darnos, pasitikėjimo, krikščio
niškos meilės. Tai aišku kaip 
diena.

Tiesa, mokslas, protas, kul
tūra gali sudaryti geresnes gy
venimo sąlygas, bet tai būtų 
dirbtinės sąlygos, būtų pakan
ta, ne meilė, nepaliestų širdies. 
O tai yra svarbiausia. Się klau
simai, mano manymu, priklau
so spręsti Bažnyčiai, ne mums, 
eiliniams žmonėms. Mes galime 
tik apgailestauti, kad valdžios 
ir žmonės nesielgia žmoniškai, 
kad ir dabar yra sistemų, ku
riose nevisi žmonės lygūs.

— Daugelis pripažįsta, kad 
Tu esi veržlus. Tavo veikalų 
daugiausia vaidinama, apie Ta
ve daug rašoma ir kalbama; tur
būt įdedi nemažų pastangų?

— Klausimas iššaukiantis ir 
nevisai tikslus. Per praėjusius 
dvejus metus apie mane niekas 
nerašė ir nekalbėjo Veržlus?

Iš šalies gal taip atrodo, bet aš 
nesu veržlus. Aš — darbštus, 
tai ir viskas. Dirbu sunkiai ir 
kantriai, o darbas visada neša 
atpildą. Tai evangelinė tiesa: 
dirbk ir Dievas padės Aš nelei
džiu laiko veltui, nesilinksminu, 
nesėdžiu prie televizijos, neva- 
žinėju atostogų, gyvenu aske
tiškai. Aš nežinau, kas yra “iš
sipagirioti", ką reiškia "Blue 
Monday” — pas mane tokių 
dienų nėra. Aš labai saugau sa
vo smegenis, nes žinau, kad al
koholis kenkia atminčiai. Aš 
saugau savo nervus ir raume
nis, nes kūryba yra sunkesnis 
darbas, negu akmenų skaldy
mas. '

Sakai, apie mane daug rašo 
ir kalba, bet tai irgi darbo re
zultatas. Parašai dramą — rašo, 
vėliau vaidina — vėl rašo. Vai
dinimus kartoja, tai mini ir au
torių. Būna metų, kada eina 
keli mano veikalai, tada ir ap
rašymų pagausėja. Tai vyksta 
be jokio "veržlumo". O laimė
jęs premiją, suprantama, gau
nu naujo garso ir nuotraukų, 
bet tai irgi vyksta be jokių ma
no pastangų.

Tai vienas lazdos galas, o ki
tas — mane pliekia. Gaudamas 
daugiausia autorinio garso, aš 
gaunu daugiausia ir pylos, daž
niausiai skaudžiai neteisingos ir 
niekuo nepagrįstos. Joks auto
rius išeivijoje nėra taip užgau
liai kritikuotas, pravardžiuotas, 
keiksmažodžiais išpraustas. Mat, 
visiems bendradarbiautojams, 
“fellow travellers” aš esu rakš
tis akyje. Pagrindinis mano kū
rybos motyvas yra tautos lais
vė. paritzaninės aukos idealai, 
bekompromisinė kova už Dievą 
ir Tėvynę etc. O visa tai griau
na tuos kelius, kuriuos bendra- 
darbiautojai tiesia mūsų krašto 
okupantams. Suprantama, ne
patogu pulti idėjas, tokiu būdu 
puola autorių, prisidengę "me
no kriterijais". Čikagoje. Tu ži
nai gerai, yra tokia vaidintojų 
grupelė, kuri sąmoningai mane 
įvairiais būdais žemina. Pvz. li
aną šeštadienį (IV. 15), atidary
dami savo neva “premjerą”, 
pradėjo pasijuokimu iš mano 
vardo ir veikalo. Neturiu noro 
su tokiais "kritikais” galynėtis, 
nesiaiškinu ir nesiteisinu. Vie
nintelis mano ginklas — kūry
ba.

Ir šio romano atžvilgiu aš jo
kio veržlumo ar pastangų nepa
rodžiau. išskyrus veikalo para
šymą. Romano konkursas — 
atviras visiems, turėjau teisę 
jame dalyvauti, kaip dalyvavo 
daug puikių rašytojų. Turėjau 
lygią su kitais galimybę laimėti 
ar nelaimėti. Redaktoriaus įga
liotas. Tu atėjai ir prašai inter
view, aš duodu. Tai kur čia ma
no veržlumas, kur pastangos?

— Nepyk, Anatolijau, bet 
man atrodo, kad Tu mėgsti

konkursus. Iš premijų gausos 
matyti, kad dalyvauji visuose 
konkursuose?

— Tam konkursai ir skelbia
mi, kad juose autoriai daly
vautų. Ir nesigiriu, kad mėgstu 
"kautis”, bet dalyvauju ne vi
sose "kautynėse". Pvz. “Drau
go" romano konkursuose iš 27 
dalyvauju tik antrą kartą. Li
teratūros konkursai šiais lai
kais yra nelyginant riterių tur
nyrai viduramžiuose, tik šaltais 
ginklais ir be kraujo. Tokiam 
turnyrui reikia pasiruošti: pa
jieškoti geresnių temų, ilgiau 
pasėdėti prie kūrinio, geriau 
apsiskaityti, kitaip sakant — 
nušveisti ir sustiprinti šarvus 
bei ginklus, reikalingus tokiai 
kovai. Kiekvienam aišku, kad 
premija nei sustiprina autorių, 
nei susilpnina, tačiau priverčia 
daugiau padirbėti, rimčiau pa
siruošti. originaliau aprengti, 
o tai ir yra kūryba. Bet svar
biausia literatūros konkursų 
vilionė ir paskata — greitas 
veikalo pasirodymas! Niekas 
nenori rašyti stalčiams ir dul
kėms. Premija veikalą išgarsi
na. greitai išleidžia, daugiau iš
platina, atkreipia visuomenės 
dėmesį į veikalo turinį ir idė
jas. Ir visa tai duoda premija 
— už pinigus to nenupirksi.

— O ateitis kuria linkme ža
da riedėti?

— Ta pačia linkme, kuria 
riedėjo ir praeitis: rašiau, ra
šau ir rašysiu. Nieko daugiau 
nenoriu ir netrokštu. Jei mano 
kūryba suteiks Tėvynėje kam 
nors džiaugsmo, jei mano kūry
ba sutvirtins išeiviją kovoje už 
savo tautos laisvę, jei skaityto
jai įvertins partizanines ir pa
triotines idėjas. — mano gyve
nimo tikslas bus pasiektas ir 
aš galėsiu mirti pasipuošęs lai
mingo žmogaus švpsena.

VI. R.

Kunigy seminarija Lietuvoje
"LKB Kronika" 31 numeryje kelia cikitėn skaudulius kunigų 

seminarijoje, kurion smelkiasi sovietinės pinklės
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

♦ ♦ ♦
“LKB Kronika” gavo tarp 

kunigų paplitusį kun. J. Kau- 
necko (kunigų seminariją bai
gęs 1977 m.) laišką Seminari
jos auklėtiniams, kurį irgi pa
teikiame.

“Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų Seminarijos auklėtiniams

Kažkas sugalvojo pasityčioti 
iš Seminarijos: klierikų vardu 
parašė kreipimąsi vyskupams 
bei vyskupijų valdytojams, taip 
pat siuntinėja jį kaikuriems ku
nigams. Aš pats, tik ką buvęs 
klieriku, gerai žinau, kad Se
minarijoje nėra tokio klieriko, 
kuris viešai galėtų skleisti tokį 
akivaizdų melą.

Kreipimesi meluojama, jog 
Seminarija gauna “visą lenkų 
religinę spaudą ir daug įvai
riausių leidinių iš eilės šalių”. 
Visiems žinoma, kad Lenkijoje 
yra bent kelios religinės lei
dyklos, kiekviena vyskupija lei
džia religinius laikraščius. Vi
sų Lenkijos religinių leidinių 
kukliose Seminarijos bibliote
kos patalpose net nebūtų gali
ma sutalpinti. Seminarija gau
na tik tris “Pakso” leidyklos 
informacinius laikraščius (nuo 
praėjusių mokslo metų). Viena 
kita atliekama lenkiška ar vo
kiška religinė knyga Seminari
jai yra atiduodama iš kunigų 
asmeninių bibliotekų. Jokios 
sistemingos teologinės literatū
ros Seminarijoje nėra. Pvz. čia 
nėra net vieno egzemplioriaus 
pilno šiuolaikinio šv. Rašto 
vertimo jokia pasaulio kalba 
Lenkijoje ir kitose šalyse išlei
džiama daug pamokslų rinki
nių. Tačiau Seminarijos biblio
tekoje taip pat nėra pilno pa
mokslų ciklo, nėra taip pat 
daugumos popiežių enciklikų. 
Apaštalų Sosto aplinkraščių bei 
nutarimų.

Praėjusią vasarą kun. Alek
sandras Kaškevič (baigęs Semi
nariją 1976 m.) buvo išvykęs į 
Lenkiją. Ten jis bandė užsakyti 
Seminarijai religinės literatū
ros, norėjo, kad Seminarija sis
temingai gautų religinę litera
tūrą. Pasirodo, kad tai nelei
džiama.

Vokiečių kalba iš naujų dva
siniam skaitymui ar mąstymui 
skirtų knygų yra tik viena — 
apie šv. Arso kleboną. Dvasi
niam skaitymui ir mąstymui 
net lietuvių kalba tėra nepilnas 
šimtas prieškarinės laidos kny
gų. Nėra nė vieno teologinio 
vadovėlio, nė vienos knygos, 
nagrinėjančios šiuolaikines te
ologines problemas. Taigi kaip 
“daug leidinių iš įvairių šalių", 
— labiau pasityčioti iš Semina
rijos negalima.

Mes baigiame Seminariją net 
nematę šiuolaikinių lietuvių te
ologų veikalų, net nieko negir

dėję apie juos. Seminarija ne
turi nė vieno šiuolaikinio lietu
vių teologų veikalo. Yra žino
ma. kad užsienyje tokius veika
lus išleidžia A. Maceina, Pr. 
Gaidamavičius, A. Grauslys ir 
kt. Juos gauna ir cituoja ateis
tai. Štai 1971 m. “Problemų” 
nr. 2 cituojami A. Maceina, 
Pr. Gaidamavičius, V. Kavolis, 
A. Baltinis, L. Tulaba. St. Yla, 
"Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos 1964 m. darbai”. Ate
istai nagrinėja teologines pro
blemas, skaito teologinius vei
kalus, o mes, teologai, turime 
pasitenkinti “Tiesa”, “Sportu” 
ir kitais tarybiniais leidiniais, 
todėl nieko net nežinome apie 
teologijos mokslo naujienas bei 
mūsų meto problemas šiuose 
moksluose.

“. . . visi jie (atseit, visi Lie
tuvos kunigai) išreikšdavo pa
skatinimus esamai Seminarijos 
dvasiai”. Netiesa, daugelis ku
nigu yra susirūpinę Seminari
jos būkle. Apie tai buvo nema
ža viešu kritišku pasisakymų 
net pačioje Seminarijoje. Pri
mename Rektoriaus žodį, už
baigiant mokslo metus 1976 m. 
pavasarį, dėstytojų konferenci
jas. Retame dvasios tėvo mąs
tyme negirdėjome priekaišto 
dėl išlepimo, drausmės laužy
mo. tylos nesilaikymo ir pan. 
Visi gerai prisimename tokius 
faktus: vaišės studijų metu, 
miegas, kavutė likus pusvalan
džiui iki vakarienės ir tokios 
kalbos net griežtos tylos metu, 
jog norinčiam studijuoti klieri
kui neįmanoma net susikaupti. 
Apie tai nekartą yra kalbėję 
Seminarijos dekanai. O kaip 
vedėjas šeštadienio konferenci
jose tiesiog maldaudavo už lai
kyti tylą, netrukdyti kitiems, 
neužkandžiauti darbo laikais, 
jūs turbūt visi dar prisimenate: 
“Kine juk ilgiau išsėdite . . .” 
Jo nepaprastų pastangų dėka 
praėjusiais mokslo metais 
drausmė kiek sustiprėjo.

Taip pat nevienas klierikas 
ir nevieną kartą apie netvarką 
viešai kalbėjo savo mąstymuo
se. Argi reikia priminti pavar
des9 Aš pats savo pasisakymuo
se viešai, visiems klierikams 
girdint, daug sykių esu kritika
vęs tą Seminarijos būklę: ne
tvarką, darbštumo stoką, draus
mės laužymą ir kaikurių ne
paprastą abejingumą dvasi
niams dalykams. Porą minčių 
pakartoju: “Ar tai tu, ateities 
Valančiau, snūduriuoji ant 
‘Sporto’?”

Seminarijos sienlaikraštis 
"Aukos kelyje" rašė apie tokį 
klierikų išlepimą, kad net "Ga
vėnios penktadieniais papildo
mai užkandžiaujama kaikuriuo- 
se kambariuose; ne tik darbo, 
bet net ir griežtos tylos metu 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Šeima yra neatskiriama jūsų 
gyvenimo dalis

Hamiltono “Gyvataro" šokėjos koncerto metu Čikagoje. Nuotr. L. Meilaus

Šeima yra svarbiausia visuomeninio mūsų gyvenimo institucija, 
ir tai dėlto, kad jūsų Ontario vyriausybė nuolat stengiasi 
remti bei stiprinti šeimos gyvenimę provincijoje. Tos 
vyriausybės pastangos apima šeimos įstatymo reformų ir kitas 
programas, būtent: dieninę globų, pagalbos tarnybas 
seneliams ir invalidams, specialius priedus tėvams, 
kurie globoja labai suluošintus vaikus, ir bendruomenines 
grupes psichiškai atsilikusiems.

Tos programos rodo jūsų vyriausybės įsipareigojimų 
remti šeimos gyvenimų.

Mūsų visuomenės sveikata priklauso nuo jūsų šeimos 
sveikatos ir saugumo.

Ontario

Margaret Birch, 
Provincial Secretary 
for Social Development,
William Davis, Premier

Gegužis yra 
šeimos vienybės 

mėnuo



Čikagos “Dainavos” ansamblio Toronte suvaidintos "Kūlgrindos" scena, vaizduojanti Joninių vakarą St. Dabkus

O. B. AUDRONĖ

Čikagiškė "Kūlgrinda” Toronte
Pasikviesti“Dainavos”ansamb- 

lį į Torontą iš Čikagos gali iš
drįsti tiktai ekonomiškai stip
rus vienetas, nes toks žygis su
rištas su labai stambiomis išlai
domis. Tokios rizikos ėmėsi to
rontiškė Prisikėlimo parapija, 
švęsdama 25-rių metų veiklos 
sukaktį š.m. baalndžio 15 ir 16 
dienomis. Jos dėka ne tik to- 
rontiečiai, bet ir kitų apylinkių 
lietuviai turėjo malonią progą 
pasigėrėti lietuviškos nuotaikos 
kūriniu, parašytu N. Jankutės, 
komponuotu muz. A. Jurgučio, 
režisuotu Z. Kevalaitytės-Visoc- 
kienės.

Jau prologe, kai tik suskam
bėjo pirmieji orkestro garsai, 
padvelkė mistinė lietuviška 
nuotaika, sustiprinta dail. A. 
Korsakaitės-Sutkuvienės sceno
vaizdžiu, dainaviečių vaidyba ir 
dainavimu. Toliau gausiems 
žiūrovams Central Tech teatro 
salėje palengva skleidėsi “Kūl
grindos” turinys, paimtas iš lie
tuvių mitologinės sferos ir rea
laus gyvenimo.

Veikale visą laiką pinasi du 
pasauliai — mitologinis ir tik
rovinis. Mitologiniam pasauliui 
atstovauja laumės, ragana, miš
kiniai. Viena šio pasaulio atsto
vė — laumė Gilanda panūsta 
pakeisti savo egzistenciją ir 
pereiti į žmogiškąją. Pasinau
dodama paparčio žiedo galia, ji 
persikelia į žmonių gyvenimą, 
įsimyli jauną Andrių ir rengia
si ištekėti už jo. Bet šis užmo
jis skaudžiai paliečia Andriaus 
mylimąją Elytę, kuri pasijunta 
atstumta bei nuskriausta. Besi
rengiant vestuvėms paaiškėja, 
kad Gilanda nėra mergina, o 
persirengusi laumė. Andrius 
ima abejoti savo meile Gilan- 
dai, tolti nuo jos bei suartėti su 
Elyte. Užsirūstinusi Gilanda pa
verčia Elytę diemedžio krūmu. 
Andrius pagaliau įsitikina, kad 
Gilanda yra tikrai laumė, kėsi
nasi ją pasmaugti, bet kiti vy
rai jį sulaiko. Gilanda, prara
dusi Andriaus pasitikėjimą bei 
meilę, nori grįžti į savąją Kūl
grindą, bet ragana ir laumės 
reikalauja pirma nužudyti my
limąjį Andrių. Gilanda to pa
daryti nedrįsta, nes jį tebemy
li, ir pati pavirsta diemedžiu, 
atbūrusi Elytę ir grąžinusi ją 
gyvenimam Veikalas baigiasi 
gūdžiu miškinių choru, dainuo
jančiu “Saukia miškas tave...”

Jau iš turinio matyti, kad tai 
tragiškos meilės veikalas, nusi
lesęs per dvi plotmes — tikro
vinę ir fantastinę. Pastarosios 
įvedimas pagilina veikalo per
spektyvą, teikia lietuviško at
spalvio ir parodo, kad žmogaus 
tikrovė turi gilesnes, neregimas 
šaknis. Šią mintį nuosekliai ru
tulioja ir beveik visą laiką ly
dinti orkestro muzika, kuri ne- 
visur buvo preciziška ir išlygin
ta, matyt, dėl stokos repetici
jų (grojo torontiškiai orkest
rantai). Jos melodijose skam
bėjo vietomis ir liaudies dainų 
motyvai.

Masinės scenos, dalyvaujant 
chorui, apvaldytos, pajungtos 
norimai išraiškai, nors kaikur 
buvo dirbtinumo. Žiūrovams 
krito į akis Joninių vakarą besi
linksminantis jaunimas, kurio 
eilėse netrūko ir žilagalvių. Ta
čiau jų dainavimas visose sce
nose buvo puikus.

Aktoriai-solistai pasigėrėtinai 
atliko savo vaidmenis. Ypač ryš
ki buvo tiek savo vaidyba, tiek 
dainavimu Elytė — sol. Audro
nė Simonaitytė-Gaižiūnienė. Ra
ganai Varūnai sol. Romai Mas- 
tienei trūko, sakytume, raga- 
niškumo, t.y. piktesnio, griež
tesnio mosto, Andrius (Valenti
nas Liorentas) turi sultingą 
balsą, puikią išvaizdą, bet pa

rinktas perukas darė jį per
daug moterišką (taip atrodė 
žiūrovui). Savo vaidmenį jis at
liko įtikinančiai ir buvo geras 
partneris Gilandai (Margaritai 
Momkienei), ištvermingai ve
dusiai pagrindinę veikalo giją 
iki pat galo.

Pasibaigus veikalui, žiūrovai 
ilgai plojo, reikšdami dėkingu
mą dainaviečiams, atvežusieins 
“Kūlgrindą” iš Čikagos į To
rontą. O dėkoti buvo už ką, nes 
tai veikalas, kuriame sutelktos 
net kelios meno šakos: solo dai
nos, choras, baletas, muzika, ta
pyba. Visa tai sujungta į vieną 
turiningą derinį, teikiantį lie
tuviui žiūrovui neeilinį pasigė
rėjimą ir skatinantį susimąs
tyti. R. P.

Kas yra kūlgrinda?
Senosios Lietuvos laikais kaž

kurios pilaitės būdavo statomos 
ežerų salose, kad priešams bū-

Aštunto gimtadienio koncertas
Hamiltono mergaičių choras "Aidas" įspūdingai pasirodė su 

savo naujuoju dirigentu
KAZYS MILERIS

Jau aštuntą kartą aidietės 
savo tradiciniu pavasario kon
certu pradžiugina hamiltonie- 
čius. Pabuvojęs tokiame kon
certe, pajunti, kad pavasaris 
jau atėjo arba kad tuoj jis tu
rės ateiti. Penkiasdešimt jaunų 
ir žydinčių mergaičių būrys, pa
sidabinęs žalios - baltos spal
vos iškilmių drabužiais, padai
navo apie pražydusias pievas, 
laumės juostą ir apie meilę, ku
ri pavasariais vėl sugrįžta. Čia 
pirmą kartą hamiltoniečiams 
choras viešai pasirodė su nau
juoju dirigentu muz. J. Govė- 
du. Gal tas pirmas pasirodymas 
Hamiltone ir turėjo įvykti, nes 
čia juk gyvena mūsų daininin
kių tėveliai, kurie turi teisę pir
mieji tai pamatyti ir išgirsti.

Koncertas prasidėjo paties 
dirigento harmonizuota lietu
vių liaudies daina “Beauštant! 
aušrelė”, čia jaunasis muzikas 
parodė savo ir kaip kompozito
riaus talentą. Antrąją dainą ga
lėjau atpažinti kaip vieną iš bū
simos dainų š’entės repertua
ro, t. y. A. Budriūno “Išeik, tė
veli, žalian sodelin”. Gražiai 
mergaitės dviem balsais padai
navo St. Šimkaus duetui sukur
tą ir niekad savo populiarumo 
neprarandančią dainą “Plaukia 
sau laivelis”. “Susitikt tave no
rėčiau” choras dainavo su sol. 
R. Strimaičiu. Salė suūžė ploji
mais. Melancholiškoj N. Vait
kevičiaus dainoj “Laumės juos
ta” nuskambėjo jauno žmogaus 
meilės nostalgija. Po to sekė 
trys skambūs M. Noviko daly
kėliai: “Putinai”, “Meilė grįž
ta” ir “Dainuokim po du”, ku
rie skambėjo gyvai ir lengvai 
su rankų plostelėjimais ir ki
tais išradingais variantais. Bu
vo padainuota su solistu E. To- 
sellt “Serenada”, kuriai gražią 
aranžuotę atliko pats dirigen
tas. Labai gražiai skambėjo 
choras ir solistas dainoj “Trys 
seselės”. Koncertas buvo už
baigtas gyva neapolietiška italų 
daina — “Funiculi - Funicula”, 
kurią itališkai dainavo ir cho
ras, ir solistas. Iš viso buvo su
dainuota 11 dainų ir priedo 
“Kai įprie mano lango sužydės 
alyvos”.

Naujojo vadovo parinktos 
dainos buvo lengvai skamban
čios, žaismingos ir jaunatviš
kos, kurios labai atitiko šitokio 
choro charakterį. Mergaitės dai
navo be gaidų. Tai ženklas gero 
choro paruošimo. Koncertas Vi

tų sunkiau prie jų prieiti. Su 
krantu jas jungė akmenimis 
grįstas takas, paslėptas po van
deniu. Jis būdavo painiai vin
giuotas. Žemaitiškai akmuo yra 
kūlis, tad ir kūliais grįstas ta
kas gavo kūlgrindos vardą.

Vietos gyventojai, žinodami 
kūlgrindos vingius, nesunkiai 
ja naudojosi, bet vargas buvo 
priešams, ypač sunkiai šarvuo
tiems kryžiuočiams. Nežinoda
mi kūlgrindos plano, jie nuo 
vingių nuslysdavo su visais ark
liais ir prigerdavo ežere.

Su laiku pilaitės išnyko. Sa
los apaugo žolėmis ir krūmais, 
o dėl ežero dugne tebesančių 
kryžiuočių liekanų susidarė sa
votiška mistika, sakanti, jog 
kūlgrindų salose gyvena lau
mės ir raganos. Šitokios salos 
mistikos dvasioje parašytas ir 
“Kūlgrindos” veikalas, kurio 
libreto autorė yra Nijolė Jan
kutė, o kompozitorius — Aloy
zas Jurgutis. A. R.

siems paliko gerą įspūdį. Atro
do, “Aidas” stiprėja ir gerėja 
su savo amžiaus metais. Jis yra 
vienas iš tų mūsų lietuviškųjų 
meno vienetų, kuriam dar ne
reikia prašyti žmones, kad pa
laikytų — žmonės eina į “Ai
do” koncertus, nes ten gražu 
ir yra ko pasiklausyti.

Sol R. Strimaitis, tenoru pa
keitęs anksčiau buvusį choro so
listą baritoną-bosą V. Verikaitį, 
savo lyrišku švelniu balso temb
ru sklandžiai liejosi į mergaičių 
balsų harmoniją. Savo solo dai
nose jis yra tikrai stiprios iš
raiškos ir įtaigaus efektingumo 
solistas.

Muz. J. Govėdas turi tipišką 
dirigavimo stilių. Jis yra laiko
mas vienu talentingiausių mū
sų akompaniatorių. Dėlto jam 
sunku yra atsiplėšti nuo piani
no. Jis ir čia atliko dirigento ir 
akompaniatoriaus vaidmenį. Jo 
rankos lekia susikryžiuodamos 
pianino klavišais, ir tik lengvu 
rankos mostelėjimu ir veido iš
raiška jis pajėgia suvaldyti di
džiulį chorą.

Gimtadienio koncerte daly
vavo ir valdžios atstovai: mies
to burmistro atstovas J. Bathu- 
ne, parlamento atstovas L. 
Alexander. Daugiakultūrių rei
kalų ministeris N. Cafik atsiun
tė nuoširdų sveikinimo laišką. 
Koncerto data sutapo ir su nau
jojo dirigento gimtadieniu. 
Choristės ir publika jam sugie
dojo ilgiausių ir poringų metų.

Gegužės 21 d. “Aidas” su sol. 
R. Strimaičiu vyksta gastro
lių į Čikagą. Choro adminis
tratoriaus J. Pleinio jau viskas 
paruošta kelionei. Būtų gera, 
kad čikagiečiai nepraleistų šios 
didelės progos pamatyti ir iš
girsti naujai persitvarkiusį Ha
miltono “Aidą”, kuris atvažiuo
ja Čikagon su nauju repertua
ru, nauju dirigentu, nauju so
listu ir nauja kanadiško pava
sario nuotaika.

Atsiųsta paminėti
Antanas Maceina, FILOSOFIJOS 

KILMĖ IR PRASMĖ. Išleido Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademija. 
Piazza della Pilotta 4. 00178 Roma, 
Italy) 1978 m., 330 psi.

Peter Suchenwort, ŽYGIS J LIE
TUVĄ. Vertimas poemos “Von hert- 
zog Albrechts ritterschaft (1377)”, 
atliktas A. Tyruolio. Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Algirdo 600 me
tų sukakčiai atminti (1377-1977). 
Viršelis ir vinjetės P. Jurkaus. Iš
leido "Karys” 1977 m. Brooklyne. 
36 puslapiai.

Mano mamytė
Mano mamytė 
Visų geriausia — 
Mane ji myli, 
Auna, prausia.
Mamytė tartum 
Sviesi saulutė, 
Ir man tai gera 
Vaiku jos būti.

Mamytė mažą 
Mane nešioja, 
Saldžiam miegeliui 
Lovytę kloja.
Dievulis geras 
Mamytę myli — 
Gegužio šventę 
Tad jai paskyrė.

Dovanos A.ciū
Gal tave pardavėme už korsažą, 
Užu spalvingą dėžę dovanų — 
Rodos, laiko daug. O laiko 

maža —
Tu meilė didelė visų visų dienų.
Nubėga valandos lopšinėmis, 
Mažom pėdom nubėga vakarai, 
Ir, tik nubėgus jom, sužinome, 
Kaip miela pas mamytę buvo 

ir gerai...
T u žemės pasaka žieduota, 
Gegužio margo nuostabiajam 

siautime,
Tik vienai tau pasauly duota,
Tik vienai tau, keliaujančiai žeme,
Pažinti rojų, laimę tyrų, 
Pažinti skausmų žemės dovanų... 
Lyg perlai tos ašaros nubyra 
Skubėjime naktų, skubėjime 

dienų.
Gal tave iškaitėme už korsažų, 
Gal už spalvingų dėžę tuštumos.

Vienas ir “Lituanus”
AL. GIMANTAS

Savotiška antraštė, savotiškas 
turbūt bus ir turinys. Tačiau il
giau tylėti būtų lyg ir nepatogu, 
neblogai pažįstant esamus užku
lisius ir realią “Lituanus” leidy
binio darbo padėtį.

Sis žurnalas, galima sakyti, be
veik kiekvienam žinomas, bet 
neperplačiai skaitomas ir išeiviš- 
kųjų masių sekamas. Paprastai 
džiaugiamasi to anglų kalba lei
dinio egzistencija, žinant, kad jis 
daugiausia skiriamas svetimųjų 
informacijai.’

Jei prieš kiek laiko skaitan- 
čiąją mūsų visuomenę pasiekda
vo pusiau aliarmuojančios žinios 
apie t a m tikrus sunkumus 
(daugiausia materialinius), tai 
šiuo metu regis, “Lituanus” sto
vi “ant savų kojų” gana tvirtai ir 
be didesnių svyravimų.

Atrodo, nugalėti sunkumai ir 
redakcinio kolektyvo (ar atskirų 
redaktorių) parinkime. Numerių 
išleidimas (savo metu buvo itin 
vėluojama) jau yra pavijęs laiką. 
Kukli, bet nuolatinė finansinė 
parama iš Lietuvių Fondo, gana 
pastovaus, gal net kiek didėjan
čio prenumeratorių skaičiaus re
guliarus atsilyginimas ir trupu
tis aukų iš mūsų galvojančios ir 
padėtį suprantančios visuome
nės dalies įgalina žurnalo leidi
mą ir net tobulinimą.

Nors bendroji tematika ir 
tikslai riša ne vien tik lietuvius, 
bet ir baltiečius, pagrindinio

Pas močiutei
Gintarėliui buvo gera 
Pas močiutę būti — 
Ir su pasakom senelio 
Jų namų pirkutėj.

Gintarėliui buvo gera 
Pasakų klausyti. 
Apie slibinų ir bernų. 
Apie — Baltų Vytį.
Žaidė karų, žaidė mūšį — 
Laisvę sugražino — 
Ar pabudo karalaitė? — 
Gintaras nežino.
Nes... nutrūko pasakėlė, 
Gintaras užaugo, 
O užburtų karalaitę 
Stepui šunys saugo.

Ačiū už meilę 
Neseikėta, 
Ačiū už rūpestį 
Dienų.
Ačiū už žemėj 
Rojaus vietą — 
Tavoj širdy 
Aš gyvenu.
Ačiū už ilgesį 
Neramu 
Tokiam žydėjime 
Gėlių —
Kaip gera būti, 
Miela mama, 
Prie tavo meilės 
Spindulių.

Savoj širdy nešioji didelį, 
nešioji mažų,

Širdy tik mylinčios.
Atleidžiančios
Mamos.

darbo našta tenka lietuviams. 
Čia niekas nekalba, nemini ir 
nereikalauja specialių “kreditų” 
ar kitokių žymenų. Svarbiausia 
yra tai, kad leidinys gyvuoja, re
guliariai pasirodo ir jis be ga
lo reikalingas atlikti misijai, ku
rioje konkurentų kaip ir nėra. 
Dabar, kai visas leidybos darbas 
(iš šalies žvelgiant) yra pastovus 
ir nepersunktai bėga, atrodo, nė
ra ko jaudintis ar rūpintis — 
juk viskas tvarkoje. Ir taip, ir 
ne!

Gera ir miela (kol kas ir ne
baugu), kai mažas ratelis pasi
šventusių taip pareigingai atlie
ka savanoriškai prisiimtą įsipa
reigojimą ir dar nerodo dides
nio nuovargio ženklų. Visdėlto 
tai nėra jokia garantija, kad vie
ną gražią diena, tas darbas nesu
šlubuos. Kalbame apie tai todėl, 
kad žmogiškoji ištvermė turi sa
vo ribas ir saiką. Ir kas tokiu at
veju atsitiktų su “Lituanus”?

Ne paslaptis, kad tikrasis ilga
metis žurnalo “spiritus movens” 
yra čikagietis visuomenininkas 
Jonas Kučėnas. Jis ir adminis
tratorius, ir reikalų vedėjas. Jo 
namų adresu ateina ir pagrindi
nė “Lituanus” korespondencija. 
Jo rankomis tvarkomas atsiskai
tymas, platinimas, ekspediciniai 
reikalai, santykiai su skaityto
jais, redaktoriais, spaustuve, 
pašto sistema ir visa kita. Ste
biesi Jono ištverme: nuolatinis

(Nukelta i 8-tą psl.)
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□ KULTflfflEJE VEIKLOJE
VYDŪNO JAUNIMO FONDAS, 

priklausantis Akademiniam Skautų 
Sąjūdž.iui, savo 1977 m. premiją pa
skyrė Čikagoje gyvenančiam dr. To
mui Remeikiui. Šia premija pažymi
mi jaunesnės kartos kultūros, me
no ar politikos veikėjai. Pastarųjų 
ketverių metų laikotarpyje premi
jas yra gavę — žurnalistas A. Ruk
šėnas, muz. A. Vasaitis, visuomeni- 
nininkė D. Kezienė ir muz. F. Stro- 
lia. Naujasis laureatas dr. T. Re- 
meikis dirba dėstytoju Calumet ko
legijoje, yra įsijungęs į žurnalo 
“Lituanus" redagavimą. Paruošė 
net šzšias knygas apie žmogaus tei
sių pažeidimus sovietų okupuotoj 
Lietuvoj — “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithua
nia”, baigia rašyti stambų veikalą 
"Dissent in Lithuania since 1945", 
kuris atskleis lietuvių kovą už savo 
teises.

AUSTRALIJOS LIETUVIS JU
LIUS ZAKARAS dirba fotoreporte
riu “The Sun" ir “The Sydney 
Morning Herald" laikraščiuose. Tra
diciniuose metiniuose konkursuose 
atrenkami geriausi fotoreporteriai. 
Pernai J. Zakaras laimėjo specialų 
prizą, kurį geriausiam Australijos 
spaudos fotografui skiria Maxwell 
Optics bendrovė. Šiemetiniame kon
kurse, kurį surengė Rothman’s ci
garečių gamykla, J. Zakaras užėmė 
III vietą. Jam teko žymuo ir $250 
premija.

DAIL. ALBINAS ELSKUS daly
vavo 10 iškiliausių JAV vitražistų 
parodoje Niujorke, kuri buvo su
rengta taikomosios dailės muzėjuje. 
Parodos rodiniai buvo eksperimen
tinio pobūdžio, atspindintys neko
mercinius dailininkų jieškojimus. 
A. Elskus buvo išstatęs keturis įvai
rių formų neįrėmintus vitražus, pa
kabintus ant plonų vielų, nepri
glaustus prie sienos. Tuo buvo no
rima pabrėžti, kad vitražai nebūti
nai turi būti ornamentine pastato 
dalimi. įdomių atsiliepimų susilau
kė A. Elskaus vitražai "Trys obuo
liai" (1976) ir “Rožės langas nr. 2” 
(1977). Kiekvieną sekmadienį A. 
Elskus parodoje demonstravo vit
ražų kūrimo techniką. Niujorke jis 
turi savo vitražų studiją, kurios dė
ka yra susilaukęs plataus pripažini
mo JAV. Paskutinis jo darbas — 
Lietuvos Kankinių šventovei Missis- 
saugoje, Ont., skirti vitražai.

LEONARDO DAMBR1ŪNO, Va
šingtone mirusio lituanisto, kalbi
nius raštus sutiko suredaguoti kle- 
velandietis Stasys Barzdukas. Me
džiagos buvo gauti du stambus ap
lankai, bet ji sumažės, kai bus at
rinktos pasikartojančios temos. Iš 
Vašingtono atsiųstuose aplankuose 
nėra kalbinių L. Dambriūno straips
nių, kuriuos jis buvo parašęs “Lie
tuvių Enciklopedijai". L. Dambriū
no straipsniai kultūrinėmis, politi
nėmis bei kitomis temomis sudaro 
keletą kitų aplankų.

PROF. STASYS PETRULIS, nuo 
1969 m. dirbantis Terre Haute esan
čio valstybinio Indianos universiteto 
muzikos fakultete, apgynė muzikos 
doktorato disertaciją. Jis vadovauja 
muzikos fakulteto pučiamųjų kvinte
tui, kameriniam Terre Haute orkest
rui, šios vietovės simfoniniam jau
nimo orkestrui, o kartais diriguoja 
ir simfoniniam Terre Haute orkes- 
rui bei chorui.

“D I R V O S” NOVELES 1978 M. 
KONKURSO premiją paskirs Čika
goje sudaryta vertintojų komisija 
— Alfonsas Sešplaukis - Tyruolis, 
Elena Songinienė ir Antanas Juod
valkis. Konkursinės novelės iki bir
želio 15 d. siunčiamos šiuo adresu: 
Dirva, Novelės konkursas, P. O. Box 
03206, Cleveland, Ohio 44103, USA. 
Tradicinę $600 premiją parūpino 
nuolatinis konkurso mecenatas Si
mas Kašelionis.

DR. JONO GRINIAUS paskaita 
“Lire Milosz aujourd’hui”, kurią jis 
skaitė Oskaro Milašiaus pagerbime 
“Colloques Internationales” Prancū
zijoje. išleista atskiru atspaudu rin
kinyje “Cahier du centenaire Les 
amis de iMilosz” (Editions Andrė Sil- 
vaire). Autorius joje nagrinėja O. 
Milaiaus lyrinio romano “L’Amou- 
reuse initiation” aktualumą. Prie pa
skaitos pridėtos ir diskusijos, kurio
se dalyvavo keletas prancūzų rašy
tojų.

DR. ANTANAS KUČAS, šiuo me
tu gyvenantis Putname, Conn., pa
rašė stambų veikalą — dokumen
tuotą arkivyskupo Jurgio Matulai- 
čio-Matulevičiaus biografiją. Jai bu
vo panaudoti visi pagrindiniai šal
tiniai, kurie buvo pristatyti Velio- 
nies beatifikacijos bylai Romoje. 
Veikalą išleis marijonų vienuolija, 
kuriai priklausė ir arkv. J. Matulai
tis.

RINKTINĖJE CIKAGIECIŲ DAI- 
LININKŲ parodoje Beverly Art 
Center lietuviams atstovavo A. Coo- 
per-Skupas, V. A. Eivaitė ir J. Sid
lauskas. Dalyvauti buvo kviesta 350 
dailininkų, bet vertintojų komisija 
pasirinko tik 70, kiekvienam leisda
ma išstatyti po vieną kūrinį. Paroda 
buvo skirta šio centro įsteigėjo A. 
Baierio mirties metinių sukakčiai.

BIRUTĖ SALDUKIENĖ, geologė, 
dirbanti Vašingtone, š.m. gegužės 11- 
12 d.d. dalyvavo geologinių Europos 
draugijų suvažiavime Amsterdame, 
Olandijoje.

JUOZO GRUŠO TRAGIKOMEDI
JĄ "Meilė, džiazas ir velnias" Ka
ragandos K. Stanislavskio rusų dra
mos teatre pastatė rcž. D. Draliu- 
kas su dail. K. Andrejevu.

DU “LIETUVOS" ANSAMBLIO 
KONCERTAI įvyko Kremliaus su
važiavime. rūmuose. Vadovo Prano 
Budriaus teigimu, juose buvo atlik
ta koncertinė programa “Po Tėvy
nės dangum”, apimanti gražiausius 
lietuvie. tautinius šokius bei dai
nas. P. Budrius mini populiariąsias 
dainas “Lietuva brangi”, “Pempei, 
pempei”, šokius — "Malūnėlis”, 
“Gaidys", "Rugeliai", "Pakeltkojis”, 
“Rusnictis”. Koncertus papildė lie
tuvių kompozitorių B. Dvariono, J. 
Švedo, E. Balsio, A. Bražinsko, V. 
Paltanavičiaus kūriniai. Duoklė 
Maskvai buvo atiduota kompoz. A. 
Bražinsko ir poeto V. Barausko dai
na “Tau, Maskva". Abiejuose kon
certuose dalyvavo ir bosas Vacys 
Daunoras, tarptautinio Tulūzos kon
kurso laureatas. Pernykštėje sąjun
ginėje profesinių meno kolektyvų 
apžiūroje “Lietuvos” ansamblis yra 
laimėjęs pirmąją vietą. Apžiūros 
laureatams buvo suteikta teisė su
rengti atskirus savo koncertus 
Kremliaus suvažiavimų rūmuose.

LIETUVOS DAILININKŲ SĄ
JUNGA tarptautinėms keramikos 
parodoms Prancūzijoje ir Italijoje 
atrinko dailininkių — E. Tunkevi- 
čienės, O. Kreivytės-Naruševičienės, 
G. Cepaitės-Ragauskienės. L. Sulgai- 
tės, A. Saltenienės ir N. Blazevičiū- 
tės kūrinius. Jie jau išsiųsti į Mask
vą.

SPECIALUS RENGĖJŲ KOMI
TETAS, vadovaujamas akademiko 
K. Korsako, ruošiasi paminėti šim
tąjį mūsų litertaūros klasiko Jono 
Biliūno gimtadienį 1979 m. kovo 3 
d. Šia proga "Vaga” išleis naujas J. 
Biliūno raštų laidas. Iškilmingi ju- 
bilėjiniai vakarai įvyks augštojo 
mokslo įstaigose, mokyklose, biblio
tekose, o pagrindiniai renginiai — 
J. Biliūno gimtinėje. S. m. balan
džio 8 d. Kaune mirė Julija Janu
laitytė, J. Biliūno našlė, sulaukusi 
beveik šimto metų amžiaus. Ji buvo 
dantų gydytoja, studijas gilinusi Pa
ryžiuje. Su J. Biliūnu susipažino, 
besimokydama Šiauliuose 1901 m., 
už jo ištekėjo 1904 m. Iki pat jo 
mirties 1907 m. ji buvo artimiausias 
J. Biliūnui žmogus, giliai supran
tantis jo idealus. Išsekus jėgoms, J. 
Biliūnas savo apsakymus diktuoda
vo žmonai — daug jų užrašyta jos 
ranka. 1913 m. J. Janulaitytė-Biliū- 
nienė savo lėšomis išleido J. Biliū
no raštus. 1918 m. ji ištekėjo už va
dovėlių autoriaus S. Matjošaičio-Es- 
maičio, Vilniaus lietuvių gimnazijos 
mokytojo. Lenkams trukdant peda
goginį vyro darbą, jiedu 1932 m. 
persikėlė į Kauną. Velionė iki pat 
mirties pasižymėjo giliu humaniz
mu, kuris buvo taip būdingas J. Bi
liūnui. Vokiečių okupacijos metais, 
nepaisydama rizikos, rėmė labiau
siai pagalbos reikalingus žmones.

LENINGRADO M. GLINKOS SA
LĖJE kovo 29 d. surengtas vakaras 
buvo skirtas dviem kompozitoriam 
— leningradiečiu! V. Veselovui ir 
vilniečiui F. Bajorui. Pirmojoje da
lyje skambėjo V. Veselovo vokali
niai ciklai “Artinasi garsas", “Ba
landis”, atlikti sol. L. Orlovos su 
pianiste L Golovniova. F. Bajoro 
kūrinių programą atliko: styginis 
Vilniaus kvartetas — “Pirmąjį 
kvartetą”, pianistė S. Bielionytė — 
"Variacijas”, pjeses “Si-bemol” ir 
"Rauda”, Vilniaus operos sol. G. 
Kaukaitė su pianiste G. Ručyte — 
“Sakmių siuitą”, “Variacijas bal
sui”, “Neužaugo man bernelis".

DAILĖS PARODŲ RŪMUOSE pa
nevėžiečiai turėjo progą susipažinti 
su japonų vaikų piešiniais. Parodo
je buvo išstatyta 80 grafikos techni
ka atliktų darbų, kuriuos atsiuntė 
Tokijo, Sidzukos, Simidzo pradinių 
bei vidurinių mokyklų moksleiviai.

“ŽEMAITIJOS TAURES 78” es
tradinių saviveiklos ansamblių kon
kursą laimėjo Alytaus vyno gamyk
los ansamblis, įsteigtas prieš pus
antrų metų. Jam vadovauja Romu
aldas Stankevičius, anksčiau pri
klausęs “Estradinių melodijų” ir 
"Nemuno žiburių” ansambliams. 
Alytiškiai turi 14 estrados entu
ziastų. Ypač populiarūs yra šio vie
neto solistai — Vaclovas Kazlaus
kas, Kęstutis Manerskas, Algis Ja- 
sionis, Valentinas Chlevickas, Tat
jana Baranauskienė, Ramutė Skir- 
montaitė ir Danutė Mitrulevičiūtė.

KAUNO MENO DARBUOTOJŲ 
NAMUOSE peizažų, natiurmortų ir 
portretų parodą surengė vilnietė 
dail. Liliana Tumaitė. Ji prieš kele
tą metų yra baigusi Vilniaus dailės 
instituto vakarinį Kauno skyrių.

LIETUVOS KINO STUDIJA Vil
niuje kuria filmą “Nebūsiu gangste
riu, brangioji". Jam yra panaudotos 
keturios amerikiečių klasiko O’Hen- 
rio novelės — "Persikai”, “Išminčių 
dovanos”, “Rusiški kailiniai”, “Fa
raonas ir bažnytinė giesmė". Užsa
kymas šiam filmui yra gautas iš 
centrinės Maskvos televizijos. Sce
narijų paruošė Vilniaus rusų dra
mos teatro aktorius M. Jevdokimo- 
vas. Filmo režisorius — A. Puipa, 
operatorius — D. Pečiūra. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka aktoriai A. 
Šurna, N. Oželytė. K. Smoryginas.

V. Kst.
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^SPORTAS
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Ateitininkų žinios
Gėlių ir pyragų išpardavimas 

įvyks Prisikėlimo par. patalpose ge
gužės 14, sekmadienį, Motinos Die
nos proga. Išpardavimą organizuoja 
ateitininkų tėvų komitetas. Gera

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas b? 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 {STAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

P. KERB E R IS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
W College St., Toronto, O„t. , Te|. 532.3409

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. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALAb
AKTYVAI — virš 14 milijonų
4DOS: Ę MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 814%

Antradieniais ^0 3 E pensijų ir namų s-tas 
E taupomąsias s-tas.

81/2%
..... 7%

Jrečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =
~ .. . . o = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 z 

= asmenines

.... 6%

9/2%
Šeštadienio1!; = nekiln. turto...................... 9/4%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = fnvestacines .....................

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

10%

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 1 NAMUS

Juozas Eimis Ramas

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

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 

Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

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

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

QTKTDUAIPC ETIIDC ^06 Roncesvalles Avė.dlErnANd r uito telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mIskET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Sitnnn ę televisionB'R f rV/f 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
H 862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

PLSŽ šaudymo varžyboms nusta
tyta galutinė programa. Bus šaudo
ma 22 kalibro pistoletais iš 50 m at
stumo į 10 žiedų taikinį po 60 šū
vių; 22 kalibro šautuvais (English 
Mach) — gulom iš 50 m atstumo į 
10 žiedų taikinį po 60 šūvių; šautu
vais (Free Rifle) — iš 3 padėčių po 
40 šūvių; šratiniais šautuvais — 
“trap” 200 molinių lėkščių ir 
“Skeet” 200 molinių lėkščių. Var
žybos vyks dviejose šaudyklose: 
Peel Game Preserve Rifle and Pis
tol Range, Brampton, Ont., ir TAHA
— Trap and Skeet Shotgun Range, 
Downsview, Ont. Šaudymas prasi
dės birželio 26 d. (pirmos 3 dienos 
skiriamos pratyboms).

Tolimesnė programa: birželio 29
— pistoletai, birželio 30 — gulom 
šautuvais ir šratiniais šautuvais po 
100 lėkščių, liepos 1 vėl šratiniais 
šautuvais po 100 lėkščių. Bus var
žomasi vyrų, moterų ir jaunuolių 
klasėje (1959 m. gimimo). Smul
kesnė informacija išsiuntinėta vi
siems sporto klubams, Saulių S-gos 
vienetams, šaudytojų, medžiotojų ir 
žūklautojų klubams.

Dar yra pavienių šaudytojų, ku
rie sėkmingai reiškiasi šaudymo 
varžybose. Visi norintieji dalyvau
ti PLS Žaidynių šaudymo varžybose 
prašomi iki gegužės 10 d. registruo
tis pas šaudymo vadovą Balį Savic
ką, 340 Dixon Rd., Apt. 2004, Wes
ton, Ont. M9R 1T1. Tel. 416-244- 
2267. { šaudymo varžybų komitetą 
dar įeina Al. Artiškonis ir Vi. Ruk- 
šys.

Šachmatų varžybos iš “Olympium” 
patalpų perkeltos į Toronto Lietu
vių Namus.

Krepšinio varžybose taip pat da
lyvaus vyrų komanda, sudaryta iš 
prie Ramiojo vandenyno pakraščio 
gyvenančių krepšininkų — daugiau
sia iš Los Angeles.

Golfo varžybos vyks kaip anks
čiau buvo nustatyta — birželio 30 ir 
liepos 1 d.d. Birželio 29 d. vakarą 
“Holiday Inn” patalpose bus golfi- 
ninkų sutiktuvės ir registracija.

Valentina Knitaitytė, Lietuvos 
plaukimo meisterė, taip pat laimėjo 
aukso medalį 100 m laisvo stiliaus 
plaukime 1938 m. Pirmojoje Tauti
nėje Olimpiadoje Kaune. Valentina 
Knitaitytė-Vaškienė šiuo metu gy
vena Cheltenham, Pa.

Leonas Mačionis, gyvenantis Fila
delfijoje, taip pat yra laimėjęs me
dalių Tautinėje Olimpiadoje.

Torontiškis Algis Janušauskas 
praėjusią žiemą uždarų patalpų var
žybose yra pasiekęs puikią pasekmę 
trišuolyje — 14,84 m. Neseniai tre
niruotėms buvo išvykęs į Floridą, 
kur treniruočių metu šuolyje į tolį 
nušoko 7,08 m. Nors turi įvairių 
įsipareigojimų, bet tikisi dalyvauti 
PLS žaidynėse. A. S.
SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos jaunimo bokso 
pirmenybėse Lipecke sunkaus svo
rio čempijonu tapo kaunietis moks
leivis Jonas Silevičius, baigmėje 
įveikęs Armėnijos atstovą A. Aru- 
tunianą. J. Silevičius, treniruojamas 
Z. Albrechto, 1976 m. išsikovojo So
vietų Sąjungos jaunių čempijono 
vardą, o 1977 m. jaunimo pirmeny
bėse laimėjo bronzos medalį. Da
bartinis aukso medalis liudija pa
stovią šio jauno boksininko pažan
gą. J. Silevičius yra pakviestas į So
vietų Sąjungos rinktinę, kuri birže
lio mėnesį dalyvaus Europos jauni
mo bokso pirmenybėse Airijoje.

Tarptautiniame moterų rankinio 
turnyre Vengrijoje dalyvavo šešios 
komandos: Budapešto “Farencvaro- 
šas”, “Spartakus”, Krokuvos “Kra- 
kovija”, Bratislavos “Startas”, Vie
nos “Postas” ir Kauno "Žalgiris”. 
Kaunietiems buvo nesėkmingas 
pirmasis susitikimas su “Feren- 
cvarošu”, pralaimėtas 21:23 dėl 
ypač blogo žaidimo pirmajame kėli
nyje, kuris baigėsi 8:14 vengrių nau
dai. Antrąjį kėlinį laimėjo žalgirie- 
tės 13:9. Dėl šio pralaimėjimo po
grupyje “Žalgiriui” teko II vieta, 
išjungusi iš varžybų dėl pirmosios 
vietos. Turnyro čempionėmis tapo 
"Ferencvarošo” rankininkės, įveiku
sios spartakietes 22.13. Kovą dėl III 
vietos su Bratislavos “Startu” lai
mėjo “Žalgiris” 19:13. Geriausia 
vartininke šiame turnyre buvo pri
pažinta žalgirietė G. Bačkariovaitė.

Penktąsias Pabaltijo moksleivių 
lengvosios atletikos varžybas Šiau
liuose penktą kartą iš eilės laimėjo 
Lietuvos atstovai, surinkę 192 taš
kus. Antroje vietoje jie paliko estų 
moksleivius su 150 taškų, trečioje
— latvių su 140. Lietuvos berniukai 
iš 13 rungčių laimėjo 8. Prasčiau 
pasirodė mergaitės, pasiekusios tik 
3 pergalės: kaunietė V. Eidukaitė 
šuolyje į tolį — 5,83 m, panevėžietė 
J. špelverytė rutulio stūmime — 
13,12 m ir vilnietė R. Granskaitė 60 
m bėgime — 7,7 sek. Mergaičių 
rungtyse vyravo estaitės su šešiomis 
pergalėmis, ypač Silvija Oja, į augš- 
tį iššokusi 1,78 m.

Baigminės merginų ir mergaičių 
krepšinio varžybos įvyko Liepojoje, 
kur susitiko geriausios Sovietų Są
jungos miestų komandos. Lietuvai 
atstovavo Vilniaus specializuotos 
vaikų ir jaunių krepšinio mokyklos 
auklėtinės. Sovietų Sąjungos jaunu
čių čempijonių vardą išsikovojo vil
nietės mergaitės, pralaimėjusios tik 
vienerias rungtynes augštaūgėms le- 
ningradietėms. Vilnietės nugalėjo 
Maskvą 68:66, Taškentą — 55:48, 
Alma Atą — 64:47, Dnepropetrovs- 
ką — 62:56. Čempijonių komandą,

treniruojamą A. Artiomenkos, suda
rė: R. Vaišnoraitė, I. Urbonaitė, A. 
Ertminaitė, R. Valevičiūtė, A. Stan
kevičiūtė, D. Baronėnaitė ir R. 
Grikštaitė. Komanda buvo sustiprin
ta kaunietėmis J. Kšivickyte ir G. 
Gedminaite. Nesėkmė jaunių varžy
bose ištiko Vilniaus merginas, lai
mėjusias tik vieną susitikimą su No
vosibirsku. Vilnietės turėjo tenkin
tis penktąja vieta.

Lietuvos stalo teniso taurės tur
nyrą užbaigė keturios stipriausios 
moterų ir vyrų komandos Panevėžy
je. Baigminėje moterų rungtyje su
sitiko Kauno “Darbo rezervų” atsto
vės A. Stankienė, R. Garkauskienė 
ir A. Sabulytė su Vilniaus “Elektro
no” D. Bartkevičiūte, N. Baronaite 
ir V. Domanskiene. Laimėjo kaunie
tės 5:3. Šiose rungtynėse dėmesio 
vertą pergalę 2:0 pasiekė jaunoji 
vilnietė D. Bartkevičiūtė prieš kau
nietę A. Stankienę. Cempijonėm ta
pusią “Darvo rezervų” komandą 
treniruoja L. Sereika. Vyrų taurę 
laimėjo B. Balaišienės treniruojami 
Vilniaus “Elektrono” tenisininkai 
M. Krejeris, B. Jurkaitis ir R. Ba- 
laiša. Pagrindiniu jų varžovu buvo 
Kauno “Maisto” atstovai, baigminį 
susitikimą pralaimėję 5:3.

Vilniaus “Žalgirio” baseine jėgas 
išbandė augštųjų Lietuvos mokyklų 
plaukikai. Varžybose dalyvavo 8 
merginų ir 8 vyrų komandos. Abie
jose grupėse stipriausios buvo Kau
no “Atleto” komandos. Montrealio 
olimpiados prizininkas Arvydas Juo
zaitis, priklausantis Vilniaus “Moks
lo” klubui, 100 m krūtine nuplaukė 
per 1 min. 8,8 sek., 200 m — 2 min. 
32,8 sek. Jis buvo pasveikintas ve
dybų proga.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai B (16) žaidė draugiškas 

rungtynes su North York komanda. 
Rungtynes 55:36 laimėjo N. York 
krepšininkai. Vytiečiai gerai težaidė 
3 ketvirčius. Paskutiniame ketvirty
je, sušlubavus gynybai, pralaimėjo, 
žaidė: J. Karpis 12, A. Kišonas 6, 
R. Budrys, E. Augaitis 6, P. Bube- 
lis, P. Tutlys 7, A. Saplys. Artimiau
siu laiku yra numatytos atsigriebi- 
mo rungtynės.

PLS žaidynėms artėjant yra nu
matyta artimiausiu laiku pradėti 
lengv. atletikos ir teniso treniruo
tes. Šiuo metu sudaromas tenisinin
kų sąrašas, pagal kurį bus gautos 
aikštelės tenisui. Treniruočių vieta 
ir laikas bus paskelbti, gavus aikš
tes. A. S.

Uždaras Vyčio golfo turnyras 
įvyks birželio 3 d., 1.30 v.p.p., Horn
by Towers aikštyne. Vyčio golfo 
varžybos buvo pradėtas prieš 14 me
tų. Vytiečiai ir svečiai kviečiami da
lyvauti.

Uždaros Kanados stalo teniso pir
menybės įvyks gegužės 19-22 d.d. 
Reginoje, Sask. Dalyvaus ir jaunoji 
Vyčio stalo tenisininkė Glorija Ne- 
šukaitytė. Šalia individualių varžy
bų, ji taip pat atstovaus ir Ontario 
moterų komandai. G. Nešukaitytė 
pastaruoju metu yra pasiekusi svar
bių laimėjimų, šiose pirmenybėse ji 
turės progą susigrąžinti sesers pra
rastą Kanados stalo teniso meiste- 
rystę. J. B.

GOLFO ŽINIOS
Toronto lietuvių golfo klubas ba

landžio 29 d. Hornby Towers aikš
tyne pradėjo sezoną. Dalyvavo 50 
asmenų. Dauguma žaidėjų savo pa
sekmėmis nebuvo patenkinti, tačiau 
nuotaika visų buvo gera. Turnyro 
laimėtojas A. Simanavičius aikštyną 
įveikė 77 smūgiais. Petras Paukštys 
82, R. Barakauskas 83 ir A. Stauskas 
85 sm. Su išlyginamaisiais smūgiais 
I v. laimėjo J. Kvederys 61 (108), 
antrą — V. Siminkevičius 65(84) ir 
trečią — D. Laurinavičius 65 (93).

Geriausią moterų pasekmę iško
vojo E. Kėkštienė — 108, su išlygi
namaisiais sm.. — I. Kymantienė 80 
(133).

Vienu sm. arčiausia prie vėliavos 
primetė sviedinuką R. Barakauskas, 
7 skylę — A. Zalagėnas, 18-tą skylę 
dviem sm. S. Kėkštas. A.K.

proga pagerbti savo motinas ir žmo
nas. Išpardavimas prasideda tuoj po 
9 v. Mišių ir truks, iki viskas bus 
išparduota.

Ateitininkų stovykla Wasagoje 
įvyks liepos 23 — rugpjūčio 5 d.d. 
Stovyklautojų amžius — nuo 7 iki 
18 metų. Stovykla bus suskirstyta 
j dvi grupes — jaunučių ir vyres
niųjų. Stovyklos programa jau pra
dėta rengti, renkami vadovai. No
rintieji būti stovyklos vadovais pra
šomi kreiptis raštu į O. Gustainienę, 
179 Cassandra Blvd., Don Mills, Ont. 
M3A 1T4.

Dainavoje vyr. moksleivių stovyk
la bus liepos 2-16 d.d., jaunesniųjų 
ateitininkų liepos 16-30 d. d. Smul
kesnes informacijas teikia O. Gus
tainienė.

Ateitininkų vadovų suvažiavime 
Dainavoje gegužės 13-14 d.d. daly
vaus keletas torontiškių. Suvažiavi
mo tikslas — surasti tiksliausius 
metodus padėti jaunam žmogui ug
dyti tvirtą, krikščioniškai humaniš
ką, lietuviškai susipratusią asmeny
bę.

Skautų veikla
• į VI tautinę stovyklą skautai 

registruojasi pas tunt. s. V. Turūtą 
tel. 223-4319 iki birželio 1 d. Mo
kestis: vienai savaitei — su registra
cija $10, stovykloj $55; dviem sa
vaitėm — registruojantis $20, sto
vykloj $105. Stovykla prasidės rug
pjūčio 13 d., baigsis rugpjūčio 26 d? 
Numatyta važiuoti specialiu autobu
su.

• Balandžio 30 d. Kanados rajono 
vadas v.s. K. Batūra pirmininkavo 
posėdžiui, kuriame vadovai - vės 
svarstė XVI Romuvos stovyklos rei
kalus. Kadangi šią vasarą turime sa
vo tautinę stovyklą, į kurią visi ra
ginami važiuoti, nutarta stovyklavi
mą Romuvoj sutrumpinti iki 10 die
nų. Tuo būdu stovykla prasidės 
liepos 29 d. (ne liepos 23 d. kaip 
buvo anksčiau skelbta) ir baigsis 
rugpjūčio 6 d. Registruotis į ją iki 
liepos 15 d. Kaina vienam asm. $65, 
dviem — $110 ir trims ar daugiau 
$145. Stovyklos viršininku pakvies
tas s. A. Baziliauskas.

• Gegužės 16 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle šaukiama skautų-vyčių ir kan
didatų sueiga. Labai svarbu, kad jo
je visi dalyvautų.

• Gegužės 27, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo patalpose Mindaugo dr- 
vės žiemos veiklos uždarymo sueiga 
su kandidatų įžodžiu ir vaišėmis. 
Kviečiami visi tėvai, skautų rėmė
jai, vadovai-vės joje dalyvauti.

• Balandžio 29 d. kanadiečių or
ganizuotame medelių sodinime High 
Parke dalyvavo 19 Mindaugo dr-vės 
skautų, 10 vilkiuku ir jūrų skautai. 
Bendromis jėgomis uždavinys buvo 
greitai atliktas ir turėta gražaus 
laiko paiškylauti, pažaisti, pabend
rauti.

• šv. Jurgio sueigoje įžodį atliko 
nauji vilkiukai — R. Puniška, Da
rius Ross ir T. Jonys; paukštytės — 
Gailė Jonytė, I. Freimanaitė, A. Pu- 
zerytė; ūdrytės — Z. Bacevičiūtė, 
E. Gečaitė, K. Janavičiūtė; patyru- 
sieji skautai — P. Bubelis ir J. 
Zenkevičius.

• “Parama" paaukojo: $300 Ro
muvai, $300 sktn. Stepo Kairio mu
zikiniam vienetui; po $150 — “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntams. Nuo
širdus ačiū. C. S.

Vienas ir “Lituanus”
(Atkelta iš 7-to psl.)

darbas šeimai išlaikyti, vyro ir 
tėvo pareigos, visuomeniniai įsi
pareigojimai. .. ir, žiūrėk, ran
da laiko “Lituanus” mašinos ra
tukams sukti. Ir taip jau daug 
metų. Jis atlieka milžinišką dar
bą, nevisada sulaukdamas net ir 
to paprasto “lietuviško ačiū!” 
Yra tas vienas ir “Lituanus”, tas 
stulpas, kuriam išvirtus kažin ar 
rasis kitas toks ąžuolas, pajėgus 
nuolatinei naštai atlaikyti.

KUNIGŲ SEMINARIJA LIETUVOJE
(Atkelta iš 6-to psl.) .

verdama kavutė”. Ir niekas vie
šai neprieštaravo, kadangi tai 
buvo teisinga kritika, visiems 
žinomi faktai. Tokią “tvarką” 
išdrįso ginti tik anoniminė klie
rikų grupė. O toji tvarka, kaip 
matome, praėjusį pavasarį ne
buvo jau tokia ideali. Matyt, 
dėl to ir pasirodė lapeliai 
“SOS”. Jų autoriai susirūpino, 
kad kaikurių alumnų interesai 
apsiriboja vien maistu, kad jie 
skaito vien “Sportą” ir “Tie
są*’ ir niekuo daugiau nesido
mi. Štai toks teisingas susirūpi
nimas, anot kreipimosi autorių, 
tai “bandymas trukdyti sveiką 
Seminarijos atmosferą, ati
traukti klierikus nuo teologi
jos studijų ir savišvietos”!

“. . . draudimo (nešioti švar
ko atlape kryželius) nepamena
me”. Deja, visi dar prisimena
me, kaip praėjusiais mokslo 
metais buvo uždrausta Semina
rijoje nešioti kryželius. Tik 
baigę Seminariją mes, neopres- 
byteriai, juos vėl įsisegėme. 
Kaip galima jais apsikarstyti, 
žino tik “kreipimosi” autoriai.

Ir vargu ar galima vadinti 
“blizgučiais” tuos kuklius, ma
žyčius, vos pastebimus kryže
lius.

Ar galėjo tokį neatitinkantį 
tiesos “kreipimąsi” parašyti 
klierikai? Ne! Bet kas vis tik 
jį išplatino Seminarijoje? Kaip 
jis pateko į klierikų stalčius? 
Be vieno kito klieriko rankų 
neapsieita. O kam tarnauja 
toks klierikas?
1977 m. spalio 10 d.

Kun. Jonas Kauneckas

Įdarbinimo ir imigracijos mi
nisterija leidžia mėnesinį biu
letenį “Ethnic Kaleidoscope 
Canada” anglų ir prancūzų kal
bomis. Jame būna nemažai in
formacijų apie etninių grupių 
veiklą. Anksčiau beveik niekad 
nebūdavo informacijų apie lie
tuvius. Atsiradus Otavoje ko
respondentui, atsirado daugiau 
žinių ir apie lietuvių veiklą. 
Antai balandžio mėn. numery
je rašoma apie Montrealio lie
tuvių įsikūrimo sukaktį, apie 
“T2” spaudos balių, min. N. 
Cafiko dalyvavimą Vasario 16 
šventėje Toronte.

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. Prašo $72.900.
MISSISSAUGA, atskiras vienaaugštis, 3 miegamųjų; 2 žaidimo kam
bariai rūsyje; garažas, 50’ sklypas; prašo $64.900; įmokėti $8000.
ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMU, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. įmokėti apie $25.000.

INVESTAVIMAS ARTI HIGH PARKO, 8 butai su visais įrengimais; 
pajamos apie $16.500, metams. Pastatas gerame stovyje; savininkai 
išvažiuoja į Floridą; įmokėti apie $25.000.

Vakarais skambinkite j namus

A. Garbenis 489-1543
1

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

8Vi% už 1 m. term. dep. Ę 9’/i% už asm. paskolas 
8/2% už pensijų ir namų planą E
7% už taupymo s-tas = _1Z~zzx - X i. X U 1 E 9Vą% UZ mortgičius6% uz čekių s-tas (dep.) =
7/2% speciali taup. sąsk.

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

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

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

ir 532-1149 M6P ,A6

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

Tel. 533-5454

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

maisto \ EUROPEAN MEAT & 
krautuvė / 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. KARNIENt 

Broker • Realtor 
Notary Public

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

REALTOR*

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

EMORY MILLER LIMITED 
Real Estate Broker

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★ 
* 
★ 
*

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT



UŽDARIUS dienraštį "Daily News", 
Čikagoje liko tik du pagrindiniai 
dienraščiai: “Chicago Tribune” ir 
“Chicago Sun-Times”. Tarp abiejų 
dienraščių vyksta smarkios rungty
nės dėl 300,000 skaitytojų, kuriuos 
turėjo “Daily News” dienraštis. Iki 
šiol, atrodo, daugiau laimi “Chicago 
Tribune”, nes “Chicago Sun-Times”, 
balandžio pradžioje automatizavęs 
dienraščio rinkimą bei spausdinimą, 
pasidarė sunkiau skaitomas ir pus
lapiai nustojo dalies estetinio gro
žio.

Nenuostabu, kad, gaudydami nau
jus skaitytojus, dienraščiai stengia
si pataikauti ir tautinėms grupėms, 
kurių tiek daug yra Čikagoje. Štai 
didžiojo dienraščio “Chicago Tribu
ne" balandžio 30 <1. spalvotas prie
das lietuviams paskyrė net 9 pusla
pius su daugeliu spalvotų ir nespal
votų nuotraukų, žurnalistė Helen 
Raece straipsnyje “A Dream of 
Freedom" plačiai aprašo lietuvių 
veiklą Čikagoje, daugiausia Mar
quette Parką, Jaunimo Centrą, Bal- 
zeko muzėjų.

Reportažo autorė kalbėjosi su vi
sa eile žmonių: kun. A. Keziu, N. 
Vazneliene, “Draugo” adm. kun. P. 
Ciniku, R. Burba, S. Balzeku, jn., 
"Lietuviai televizijoje” valandėlės 
vadovu T. Siutu, kun. J. Prunskiu, 
Milda Kupcikevičiūte. Reportažas 
platus ir išsamus, paliečia ne tik 
valgius, bet ir politiką, mokyklas, 
jaunimo organizacijas, kultūrinę 
veiklą su jos pažiba Čikagos Lietu
vių Opera. Salia kitų nuotraukų, 
įdėtas ir visų Čikagoje išeinančių 
lietuviškų laikraščių foto montažas, 
kuriame, žinoma, nėra tik komunis
tinės “Vilnies”.

Beje, straipsnyje yra ir kontrastų, 
išreikštų pačių lietuvių lūpomis. 
Pvz. kun. P. Cinikas pabrėžia, kad 
“Draugo” prenumeratorių skaičius 
smarkiai pakilo naujiesiem ateiviam 
atvykus į šį kraštą, bet jų vaikai jau 
nebepriklauso senosiom organizaci
jom ir nebesidomi lietuviška spau
da. Tuo tarpu toliau straipsnyje jau 
pabrėžiama, kad jaunoji karta kul
tūrinėje veikloje yra dar aktyvesnė 
nei jų tėvai. Buv. Jaunimo Centro 
dir. kun. A. Kezys pastebi, kad jau
nimas yra taip atsidėjęs mokslui, 
jog ne vienas jų, baigę lit. mokyk
las, vėliau universitetuose pasineria 
į rimtas etnines studijas.

Gerai, kad žurnalistė buvo infor
muota, kokius didelius muitus so
vietai plėšia už siuntinius, kad jai 
buvo priminta, jog 1953 m. ALTos 
pastangomis JAV kongreso komisija 
pravedė Baltijos valstybių pagro
bimo. įvykdyto Sovietų Sąjungos, ty
rinėjimą, jog ir dabar okup. Lietu
voje tebevyksta žmonių persekioji
mas.

Daugelis patyrėm, kokį susidomė
jimą šis straipsnis sukėlė amerikie
čių visuomenėje. Pvz. tą pačią die
ną, kai laikraštis išėjo, man darbe 
tą straipsnį parodė apie 10 bendra
darbių. Kad toks straipsnys pasiro
dys, lietuvių visuomenė iš anksto 
buvo informuota "Chicago Tribune” 
administracijos skelbimais “Drau
ge”. Beje, po spalvota vitražo nuo
trauka padaryta ir klaida: dail. A. 
Valeška pakrikštytas Jonu, nors 
šiaip lietuviškos pavardės, valgių pa
vadinimai ir kt. rašomi taisyklin
gai.

JAUNIMO CENTRO vadovybė, 
d'rektoriaus pareigas perėmus kun. 
A. Saulaičiui, SJ, ėmėsi iniciatyvos 
jieškoti platesnių ryšių su visuome
ne, ypač su organizacijų vadovais, 
nes buvusią problemą — ką Jauni
mo Centras veiks, pakeitė problema 
— kaip JC išlaikyti. Tuo klausimu 
prieš kelias savaites įvyko speciali 
vakaronė JC kavinėje. Iš įvairių 
pranešimų, kuriuos paruošė buv. JC 
dir. kun. A. Kezys, dabartinis vice- 
dir. kun. V. Gutauskas ir dir. kun. 
A. Saulaitis, patirta, kad šiuo metu 
JC veiklos yra daugiau negu betka- 
da. Visdėlto 1977 m. patalpos naudo

tos tik 47% viso laiko. Be liepos 
ir rugpjūčio mėn., kai visa veikla 
sustoja, pagrindinės salės buvo už
imtos 57% viso laiko. Tos salės ir 
yra pagrindinis pajamų šaltinis JC 
išlaikymui. S.m. sausio-kovo mėn. 
naudojimas siekė 46%. Reiškia, nau
dojimasis šiek tiek sumažėjo. Tuo 
pačiu kyla ir finansinė problema. 
Pvz. š.m. kovo mėn. išlaidų buvo 
S6.900. o pajamų $5,200. JC pasta
tų vertė — apie milijoną dolerių; 
dalis pastatų yra 20 m. senumo. 
Atskaičius pastatų amortizaciją, su
sidarytų apie $8,000 į mėnesį. Jei 
JC tvarkantys jėzuitai imtų algą 
bent po $5,000 į metus, būtų iki šiol 
uždirbę $1,500,000. įskaitant visa 
tai, už renginius didžiojoje salėje 
reikėtų imti nuomos ne $300, bet 
$2,300. Tokios finansinės problemos 
šiuo metu slegia Jaunimo Centrą — 
Čikagos bei apylinkių lietuvių ir 
ypač jaunimo lietuviškos veiklos ži
dinį. kuris už statybas dar turi S150- 
200,000 skolos.

PAGRINDINES JC PAJAMAS su
daro salių nuoma įvairiems rengi
niams — 70% visų pajamų; 10% 
pajamų sudaro lit. mokyklų moka
ma nuoma; aukos sudaro tik 4%. Iš
laidos: 38% šildymui, 27% valymui 
bei priežiūrai, 15% elektrai, 8,5% 
išlaikymui ir taisymams.

Nebegalint subalansuoti pajamų 
ir išlaidų biudžeto, reikia jieškoti 
kokios nors išeities. Jei kiekvienas 
suaugęs, ateinantis į JC, kas savai
tę paliktų $2 auką, kas mėnesį susi
darytų apie S15.000 pajamų ir jo
kių sunkumų nebebūtų. Bet kas pri
vers visuomenę tai daryti? Todėl 
specialioje vakaronėje nutarta greit 
suorganizuoti patariamąją tarybą ar 
patikėtinių komitetą, kuris stengtų
si organizuoti lėšas bei renginius 
JC išlaikymui.

Taip pat buvo užuominų, kad lie
tuviai jėzuitai, JC statytojai, kartu 
su aukotojais pasauliečiais sudary
tų korporaciją, atseit, JC liktų ne
be vien .jėzuitų nuosavybė, bet žy
miai platesnės korporacijos. į kurią 
kaikas siūlė įtraukti net turtinges
nius amerikiečius. Kiek žinau, šis 
pasiūlymas nerado pritarimo ir vė
liau kaikieno buvo piktai komen
tuojamas, kaip pasikėsinimas į sve
timą turtą. Tikėkimės, kad JC va
dovybė su patariamąja taryba ar pa
galbiniu komitetu, padedant lietu
vių visuomenei, JC lėšų klausimą 
teigiamai išspręs.

"TĖVIŠKES ŽIBURIU" metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto 
jams — S9. Norintiems susipažinti 
.“J Z” siunčiami, nemokamji.

Ontario provincijos vyriausybės mi- 
nisteris FRANK DREA kalba Lie
tuvių Profesijonalų ir Verslininkų 
Sąjungos suruoštoje vakarienėje To
ronto Lietuvių Namuose š.m. kovo 
4 d. Nuotr. B. Tarvydo

FRANK BARAUSKAS LIMITED 
real ESTATE BR0KER

J į 'T • Patarnavimas lietuvių kalba
įl . 1] • Nemokamas namų įkainojimas
■k * Didelis namų pasirinkimas

F. Barauskas
R. Stasiulis

743-0100 
245-1297 

3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8
Ištaigos telefonas: 233-3323

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

• Priimome 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); 

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

Balio Maskeliūno ištaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Baltistikos 
dienos Toronte
Baltistikai Puoselėti Draugi

jos rengiamos studijų dienos 
bei konferencija Toronto un-to 
patalpose prasidės gegužės 10, 
trečiadieni, 2 v.p.p., dalyvių re
gistracija Universiteto kolegi
joje. Vakare, 7.30 v.v., Hart 
House meno galerijoje bus pa
rodos “Baltic Roots” atidary
mas. Knygų paroda buvo atida
ryta balandžio 20 d. ir truks iki 
birželio 4 d. Paskaitos prasidės 
gegužės 11, ketvirtadienį, 10 
v.r., Universiteto kolegijoje ir 
baigsis gegužės 13, šeštadienį, 
bendru pokyliu.

Šioje mokslinėje konferenci
joje bus gvildenamos baltie- 
čiams labai aktualios temos, 
kaip pvz. bolševizmas ir baltie- 
čiai, tautinis išlikimas išeivijo
je, žydų vaidmuo okupacijų me
tais ir t.t.

Aktualiųjų problemų eilėje 
yra ir Baltijos kraštų žydų liki
mas. Visuomenėje pasirodė su- 
sirūpinihio ženklų dėl šios te
mos gvildenimo būdo, juoba, 
kad neseniai rodytas “Holo
caust” filmas įjautrino nuotai
kas. Tuo reikalu “TŽ” redakci
ja kreipėsi į atitinkamos sekci
jos vedėją prof. R. Misiūną, is
toriką. Paklaustas, kodėl tokia 
jautri tema parinkta baltistikos 
konferencijai, pareiškė, kad 
tautžudystės klausimas yra vi
suotinio pobūdžio, aktualus ir 
spręstinas plačioje perspekty
voje. Tai mokslinė konferenci
ja. kuri jokia propaganda ne
užsiima. į kalusimą, kodėl pa
kviesta daugiau žydų paskaiti
ninkų nei lietuvių, profesorius 
atsakė, jog lietuviai akademi
kai nepasisiūlė tuo klausimu 
kalbėti, o kviečiami nesutiko. 
Jautriausioje sekcijos dalyje, 
kur bus nagrinėjamas žydų nai
kinimas, kalbės du žydai, vie
nas amerikietis. Be to, bus trys 
komentatoriai — du lietuviai 
profesoriai ir viena JAV žydė. 
Visi jie yra nuosaikūs žmonės. 
Kitoje sekcijos dalyje žydų-bal- 
tiečių klausimu kalbės įvairių 
tautybių žmonės — amerikie
čiai, vokietis, latviai, lietuvis, 
žydai. Po paskaitų (iki 20 min. 
ilgumo) bus diskusijos, kurio
se galės dalyvauti visi tuo klau
simu suinteresuoti. Laiko tam 
reikalui numatyta pakankamai.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
iš Izraelio į konferenciją at
vyks net keli žydai, jų tarpe ir 
dr. Dov Levinas. Prof. R. Mi
siūnas tai paneigė. Esą iš Izra
elio numatyti tiktai du kalbė
tojai. Jų tarpe dr. D. Levino 
nebuvs (buvo kviestas, bet ne
sutiko). J. F. Levinas • filo
logas, neturįs nieko benu, su 
Dov. Levinu. žodžiu sakant, ti
kimasi išbalansuoto problemos 
svarstymo. Pasak prof. R. Mi
siūno, tai nebus pasku.inis žo
dis minėtu klausimu, o tik ban
dymas svarstyti jautrią proble
mą akademinėje plotmėje. K.

Laisvasis Ukrainiečių Uni- 
versitets Muenchene nutarė 
suteikti garbės daktaro laipsnį 
J. G. Diefenbakeriui, pasižy
mėjusiam kovotojui už žmo
gaus teises bei jų įgyvendini
mą ukrainiečių tautoje. Iškil
mės įvyks gegužės 19 d. Saska- 
čevano universitete (Saskatoo- 
ne), Kanadoje. Ukrainiečių 
universitetui atstovaus jo rek
torius prof. dr. W. Janiv ir 
prorektorius prof. dr. Z. Soko- 
liuk.
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SKAITYTOJAI PASISAKO

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 reiškia nuoširdžių užuojautą —

Stasė ir Algirdas Draugeliai su šeima
Kazys ir Kleopatra Kaminskai su šeima 
Česlovas ir Birutė Pšezdzieckiai 
Aldona Stadienė ir dukros

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nimą, spaudos puslapiuose pa
žeria priekaištų bedarbiams, 
kaltindami juos nenoru dirbti, 
nedarbo draudos išnaudojimu. 
Tokią teoriją sugriovė Kanados 
statistikos paskelbti duomenys, 
liečiantys šių metų pirmuosius 
tris mėnesius. Tame laikotar
pyje kasdieninės darbų pasiū
los vidurkis siekė tik 37.800, o 
bedarbių yra 1.045.000. Iš tūks
tančio esančių darbų Kanadoje 
neužimtų buvo tik keturi. Di
džiausia darbų pasiūla yra Al
bertoje, bet ir ten kiekvienam 
tūkstančiui darbų teko tik po 
devynias neužimtas vietas.

Metinis Kanados dienraščių 
leidėjų suvažiavimas Toronto 
“Royal York” viešbutyje pri
ėmė rezoliuciją, smerkiančią 
premjero P. E.»Trudeau vyriau
sybę dėl diskriminacijos, kuri 
buvo parodyta bylos iškėlimu 
“The Toronto Sun” dienraščio 
leidėjui J. D. Creightonui ir 
vyr. red. P. Worthingtonui, re
miantis valdžios paslaptis sau
gančiu įstatymu. P. Worthing- 
tonas buvo paskelbęs savo ra
šų pasinaudodamas gautu 
slaptu dokumentu, atskleidusiu 
plataus masto sovietų špionažą 
Kanadoje. Iš tikrųjų tame raši
nyje nesimatė duomenų, kurie 
butų galėję pakenkti Kanados 
saugumui. Beveik visi atskleis
ti faktai jau buvo žinomi ar 
bent jų didesnioji dalis. Juos 
taip pat parlamente skelbė kon
servatorių atstovas T. Cossit- 
tas, prisidengęs neliečiamumo 
teise. Bylos kažkodėl nesusilau
kė ir tą pačią medžiagą panau

dojusi televizijos programa, pa
siekusi nepalyginamai didesnį 
kanadiečių skaičių. Leidėjai tei
gia, kad tokia jų rezoliucija ne
būtinai reiškia pritarimą dien
raščio “The Toronto Sun” pasi
rinktai taktikai. Protestuojama 
tik todėl, kad byla yra diskri
minacinis vyriausybės veiks
mas. Rezoliucijoje taipgi pagei
daujama, kad vyriausybė šį pa
slaptis saugantį įstatymą geriau 
suderintų su dabartiniu laiku, 
kai demokratinėje šalyje spau
dos laisvė yra pagrindinė sąly
ga žmonių laisvei.

Sovietinio “Kosinos” satelito 
nukritimas š.m. sausio 25 d. 
Šiaurės-vakarų teritorijoje Ka
nadai jau kainavo $10 milijonų. 
Si suma buvo išleista, jieškant 
satelito liekanų su gyvybei pa
vojinga radiacija. Krašto ap
saugos min. B. Dansono teigi
mu, sąskaita dar nėra galutinė, 
nes pajieškos bus tęsiamos iki 
rudens. Dėl sąskaitos apmokė
jimo derybos su Sovietų Sąjun
ga dar nėra pradėtos, tik jai 
pranešta apie augančią sąskai
tą. Ar už ją bus pilnai atsily
ginta, tebėra neaišku.

Toronto paštininkų unijoje 
esantys maoistinio plauko ko
munistai gegužės 1 d. norėjo 
sustabdyti unijos narių darbą, 
savo partijos vardu surengdami 
studijų sesiją, tačiau šis jų ban
dymas buvo nesėkmingas. Ka
nada turi atskirą savo Darbo 
Dieną rugsėjo mėnesį, kurią 
pripažįsta unijas jungiantis Ka
nados Darbos Kongresas. Gegu
žės pirmoji Kanadoje nešven
čiamą.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ISTORINIO LOBIO REIKALU
Dėl šio straipsnio š. m. “TŽ” 6 nr. 

atsiliepė JAV kultūros tarybos pirm. 
J. Gaila. Atsiliepė jis ir JAV spau
doj, tik žymiai švelniau — čia jis 
neprimetė mums noro pasipelnyti.

Pasiaiškinimai kartais reikalauja 
paaiškinimų. J Lietuvių Fondą krei
pėmės dviem prašymais. Niujorko 
Lietuvių Filatelistų Draugijos var
du prašėm padėti išleisti knygą apie 
Lietuvos pašto ženklus anglų kalba, 
padėti finansuoti maždaug $7000. 
Du tūkstančius dolerių mūsų drau
gija jau buvo surinkusi be didelių 
pastangų Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Australijoje, ir ne vien iš lietuvių! 
Parduodant knygą pinigai sugrįžtų. 
Procentai būtų matomi jaunimo 
auklėjime, lietuviškoj kultūroj ir 
propagandoj.

Antras prašymas — perimti Jo
no Stonio palikimą už $5000. Dėl fil
mų jokio prašymo nebuvo paduota. 
Prašymas dėl filmų buvo paduotas 
prieš kelerius metus, ir jis atkrito.

Lietuvių Fondo pelno paskirsty
mo komisijos 1976 m. svarstyti pra
šymai buvo patenkinti, atmesti ar
ba perduoti kitiem. Mūsų abu prašy
mai tiesiogiai nebuvo patenkinti, 
bet komisijos sprendimu su Fondo 
paskirtom sumom buvo perduoti 
JAV LB kultūros tarybai.

J. Gaila tikrai telefonu kreipėsi į 
mus iš Baltimorės. Pirmas paskam- 
binimas buvo teiraujantis dėl kny
gos. Teko trumpai paaiškinti, kad 
knygos reikalas atpuola. Mūsų drau
gija. nesulaukdama pagalbos, krei
pėsi i įtakingus amerikiečius, kurie 
geriau suprato šio reikalo svarbą ir 
sutiko finansuoti knygos išleidimą. 
Tai “Collectors Club”, Daug kalbėti 
su užmiesčiu mes vengiam ir neno
rim varžyti kitų didesnėm išlaidom. 
Kuriame pasikalbėjime .1. Gaila už
siminė apie filmus, mes neprisime
nam. Tik keista, nes jokio prašymo 
filmu reikalu mes nebuvom padavę. 
Viskas dabar sukosi apie tą istorinę 
ir archyvinę medžiagą, kurios norė
jom po tiek metų atsikratyti. Jai ne
dera be jokios naudos tūnoti priva
čiose rankose. Ji perdaug svarbi.

Iš J. Gailos pareiškimo atrodo, 
kad mes reikalaujam perdaug — 
$5000. Jis aiškina, kad tos plokšte
lės “atiteko” K. Matuzui. Reiškia, 
atiteko veltui, kaip paprastai būna 
su palikimais. Tad čia mes norį “pa
sipelnyti”. Faktai tokie. Mes nepa- 
vcldėjom. o be jokio noro jas nu
pirkom iš našlės. Teikiant pagalbą, 
reikėjo paskolinti, aišku, be atida
vimo arba nupirkti plokšteles (kai 
vietos lietuvių radijo valandėlės ve
dėjas buvo našlei pasiūlęs “ubagiš
ką” kainą. Kol abu Stoniai buvo gy
vi, ilgai nedirbo. Kai mirė, reikėjo 
kam nors palaidoti. Kas palaidojo? 
Penki tūkstančiai prieš eilę metų 
buvo kitas pinigas. Kalbam apie iš
laidas. Sis palikimas vertas dvigubai 
ir daugiau, jeigu vertinsim tik pi
nigais. Jo vertybė glūdi kitur — ko
voje už tautos išlikimą. Visuomenė 
yra duosni, kai reikalas svarbus. Ji 
tikrai nebus abejinga, žinodama pil
ną šio palikimo turinį.

Dabar dėl filmų, kuriem mes ne
teiktam tiek svarbos, kaip plokšte
lėm. Jie yra nykimo stadijoj — su
sitraukę nors spalvos dar ryš
kios. Jų atnaujinimas yra susijęs su 
nemažom išlaidom. Laboratorijų, 
kurios gali tą atnaujinimo darbą at
likti, yra labai mažai. Kaina buvo 1 
doleris pėdai. Tai nėra daug, kas tai 
supranta. Reikia turėti galvoje turi
nį, nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo laikotarpį. Yra kitų išsireikšta, 
kad tai milijoninis turtas, kurio jo
kiu būdu negalima būtų atkurti.

S. m. sausio 28 d. J. Gaila buvo 
atvykęs į Niujorką, kaip jis rašo, 
"peržiūrėti turimos medžiagos ir 
dėl ■ jos derėtis”. Patikslinsim: jis 
atvyko į Niujorke vykstantį bend
ruomenės apygardos posėdį ir tik

po to atvyko pas K. Matuzą, kur jis 
praleido 20-25 minutes. Kiek galima 
per tiek minučių peržiūrėti, nueiti į 
rūsį, nekalbant apie nuvažiavimą to
liau į kitą? J. Gaila atvyko su paly
dovu, negaliu meluoti.

J. Gaila sako, K. Matuzas nemo
kamai naudotis neleistų, tektų juos 
iš jo nupirkti ar už jų naudojimą 
mokėti. Negalima jo kaltinti susi
darius tokią nuomonę apie mus. J. 
Gaila, vos įkėlęs koją į namus, pasa
kė, kad pinigų neturi. Tai ko jis at
vyko? Lietuvių Fondas davė pinigų 
tartis dėl knygos ir plokštelių. Ar 
jau visus pinigus išleido ir dabar 
siūlo viską perimti, nes turi gerą 
vietą jiems.

Torontietis Vitalijus Matulaitis 
yra klabinęs dėl Lietuvos filmų. 
Kreipėsi jis pinigų ir j savo Bend- 
menę, bet irgi be pasekmių. Tada 
jis pabandė savo bankelius, kurie 
visada būna jautrūs geriem tikslam 
ir darbam. Iš visų keturių surinko 
jis po kelis šimtus ir pastatė ultima
tumą — arba, arba.

Buvo išrinkta 1200 pėdų (pusva
landžiui) svarbesnių vaizdų iš gam
tos, senos ir naujos statybos, įvai
rių švenčių ir minėjimų. Tūkstan
čiai vaizdų. Buvo surasta laborato
rija. kuri iš susitraukusio filmo pa
darė naują vadinamą originalą — 
"master copy". Po to įgarsinta pa
ties Matulaičio. Padarytos dvi ko
pijos — viena rodymui, kita atsar
gai. Kanados lietuvių pastangom iš
gelbėta 1200 pėdų filmo ateičiai — 
30-40 metų.

Kanados lietuviai turi savo litua
nistinėm mokyklom pamokų metu 
ką parodyti apie Lietuvą. Anksčiau 
jie buvo pirmieji įvedę skaidres — 
"slides”, irgi to paties V. Matulai
čio iniciatyva. Turi dabar jie filmą 
parodyti publikai, kuri šį reikalą 
parėmė. Gal ateis laikas, kada ga
lės parodyti plačiau — per televizi
ją. Jokių atskirų mokesčių jie 
mums nemoka. V. Matulaitis susita
rė su K. Motuzu ne per 20-25 minu
tes. K. Matuzas

KALTINANTIS FILMAS
S. m. balandžio 16 — 19 d. d. per 

JAV NBC televizijos tinklą buvo ro
domas filmas "Holocaust”. Paskuti
nėje dalyje buvo rodoma, kaip buvo 
sunaikinti Varšuvos geto žydai su
kilėliai. Ten vienas jų sukilimo va
das taria: "Saudykit, naikinkit tuos 
prakeiktus lietuvius esesininkus — 
mūsų žudikus!” Tai girdėjo visa S. 
Amerika.

Sis melagingas lietuvių minėjimas 
(lietuvių SS dalinių nebuvo) nėra 
pirmas. Jau 1958 m. išleistoje Leo
no Uris knygoje -•Exodus’Vir sckan-» 
čiose laidose bei vertimuose vis mi
nimi lietuviai nepalankioje šviesoje. 
Pvz.: “At three o’clock in the mor
ning, three thousand crack SS 
troops flanked with Polish Blues 
and Lithuanians threw a ring 
around the entire ghetto” (1943 m.).

Tokie ir panašūs tvirtinimai yra 
nuolat ir plačiai kartojami, o mūsų 
veiksniai tyli. Kalbėkim atvirai: 
kam mes aukojame lėšas bei re
miame politinius veiksnius, jeigu 
nė vienas jų neprotestuoja prieš 
mūsų tautos niekinimą? Ką pavie
niai asmenys darė anais laikais, tai 
jų reikalas, kuris negali angažuoti 
visos tautos. Kai mūsų tauta yra 
niekinama, turi reaguoti tie, kurie 
kontroliuoja visuomenės suaukotas 
lėšas ir kuriems patikėtas tautos at
stovavimas. R. V. Mišauskas

Optical Študio
OKULISTAS R. SCHMID
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prici Lietuvių 
Nomu.1 •Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto

lęšiai (contact lenses).

D
 TA INSURANCE

RESHER-DARAUSKAS O?pENCJ
DPFQnrP REALESTATE, w. G.UnrLiorirjn realtor 

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

■M9BTK8 ]
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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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.

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 Roncesvolles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
Ė E * Automobilių

Ę ĘĮ&UKTI 11 y V * Komerciniai

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

Tel. 277-1270
— Si sekmadienį — Sekminės; 11 

v. pamaldų metu — pirmoji vaikų 
Komunija. Po pamaldų — šių vaikų 
ir artimųjų bendri pusryčiai. Vaikų 
repeticija — šį šeštadienį, 11.30 v. 
ryto, šventovėje, vadovaujant sese
lei Paulei.

— Praėjusią savaitę šventovė pa
sipuošė naujais vitražais, kurių ve
damoji mintis — Lietuvos kova už 
tikėjimą ir tėvynę praeityje ir da
bartyje. Vitražai profesijonaliai pa
daryti dail. Albino Elskaus "Dur
ham” studijoje Niujorke. Kita dalis 
vitražų yra iš buv. Sv. Jono Kr. šven
tovės: jie paties autoriaus dail. Juo
zo Bakio pertvarkyti ir sudėti nau
joje šventovėje. Praėjusį sekmadie
nį per pamaldas pakvietus gerada
rių juos užsisakyti, šeši vitražai bu
vo nupirkti: penki Lietuvos kanki
nių ir pats didysis "Už tikėjimą ko
vojanti Lietuva". Pastarąjį užsakė 
torontiškiai Monika ir Juozas Vaš- 
kevičiai.

— Šventovės šventinimo iškilmės 
— birželio 11, sekmadienį. 3 v.p.p., 
o 5 v.p.p. pokylis Anapilio salėje. 
Bilietai gaunami sekmadieniais po 
pamaldų par. salėje arba, užsakant 
juos (numeruoti stalai), pas A. Sče- 
pavičienę tel. 766-3726 ir R. Celi- 
jewską 231-8832. Bilieto kaina — $15 
asmeniui.

— Šventovės statybai $50 paauko
jo P. J. Maliai iš Georgetown, Ont.

— Praėjusią savaitę iš parapijos 
šventovės palaidota a.a. Veronika 
Moklickaitė. Gegužės 9 d. palaidotas 
a.a. Pranas Stankaitis. Velionių arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Gegužės 6 d. p. Žėkienės bute 
įvyko KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus valdybos 
platesnis pasitarimas veiklos reika
lais. Nutarta skyriaus susirinkimą 
sušaukti birželio 4, sekmadienį, po 
11 v. pamaldų. Kapinių lankymo die
ną (gegužės 28) draugijos narės rū
pinsis kavute ir užkandžiais.

— Sj šeštadieni Anapilyje sodi
nu medeliai Kviečiami talkinin

kai.
— Gegužės 21, sekmadienį, 11 v. 

pamaldos bus laikomos ir Wasagujc 
i: ;ojo savaitgalio proga.

— Sį šeštadienį pamaldos: 8 v.r. 
už a.a. Antaną Jokūbauską, 9 v.r. 
už a.a. Mykolą Ropę; 4 v.p.p. — 
jungtuvės; sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Antaniną Liūdžiuvienę. 11 v. už a.a. 
Mykolą Ropę ir p. Gataveckų šeimos 
mirusius.

— Pakrikštyta: Indrė-Jolanda Ra
manauskaitė.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Antradienį, gegužės 9, tarybos 

posėdis.
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka.
— Sekmadienį, gegužės 14, 9.30 

v.r., Sekminių ir Šeimos šventės pa
maldos su šv. Komunija. Pamaldų 
metu giedos choras.

— Balandžio 30 d. pamaldi; metu 
pakrikštyta Sonia-Marie Houle, duk
ra Robert ir Edith Kyzelytės-Houle. 
Kūmai — Diana Kyzelytė ir Petras 
Sturmas.

— Nuspręsta iš lauko papuošti 
šventovę. Visi prašomi prisidėti — 
aukoti medelį arba krūmą. Malonė
kite savo intenciją pareikšti, pasira
šydami ant biuletenio lentos arba 
aukodami savp laiką šiam projektui 
gegužės 13 arba 27 d.d., pradedant 
9 v.r. Visi talkininkai prašomi 
skambinti V. Drešeriui 233-3334 ar
ba 233 4446.

Lietuvių Namų žinios
— LN Vyrų Būrelio globojamas 

Toronto lietuvių choro koncertas, 
vadovaujamas muz. V. Verikaičio, 
įvyko gegužės 6 d. Karaliaus Min
daugo menėje, kuriame dalyvavo 
per 300 asmenų. Programą atliko 
vyrų choras, sudainavęs 8 dainas. 
Sol. A. Pavasaris iš Los Angeles at
liko lietuvių ir kitataučių muzikų 
dainų kompozicijas.

— LN Vyrų Būrelis rengia meti
nę gegužinę Clairville parke, netoli 
Toronto, birželio 18, sekmadienį, 1 
v.p.p. Bus turtinga loterija, sporti
nės programos, įvairūs kepiniai ir 
kiti gardumynai.

— LN Jaunimo Būrelis gegužės 
20-22 d.d. Tėvų pranciškonų vasar
vietėje Wasagoje rengia jaunimo 
stovyklą. Jaunimas kviečiamas už
siregistruoti iki gegužės 14 d. (žiūr. 
skelbimą).

— LN rengiami iškilmingi Moti
nos Dienos pietūs gegužės 14 d. nuo 
12 iki 4 v.p.p. Vytauto D. menėje, o 
ne Mindaugo, kaip buvo skelbta 
anksčiau.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 200. Svečių knygoje pa
sirašė: R. Witold iš Lenkijos, A. ir 
M. Dikiniai iš Čikagos, A. Godelis ir 
H. Balytienė iš Hamiltono, P. Ces- 
nulis iš Paris. Ont.

— Pasaulio Lietuvių Dienų Orga
nizacinio Komiteto raštinė įsikūrė 
LN administracijos patalpose, pir
mame augšte; telefono numeris 532- 
2911.

— LN moterų dainos vienetas 
"Antroji jaunystė" sėkmingai kon
certavo balandžio 29 d. “Nepr. Lie
tuvos” spaudos baliuje Montrealyje 
ir gegužės 7 d. Motinos Dienos mi
nėjime Rodney, Ont.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533 3022.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

buvo gegužės 7 d.
— Sekmadienį, gegužės 14, švęsi

me Motinos Dieną.
—• Ruošiasi tuoktis Gina E. 

Draudvilaitė su Guy Thorn.
— Giliai užjaučiame: Juliją Liut- 

kuvienę, mirus jos mamytei Lenki
joj; Malviną Lazdauskienę, mirus 
jos sesutei Antaninai Skimbaraus- 
kienei Lietuvoje; Magdaleną žižie- 
nę, Lietuvoje mirus jos broliui Vy
tautui Stankevičiui.

— A.a. Pr. Stankaiti^ palaidotas 
iš mūsų šventovės gegužės 9 d. $v. 
Jono kapinėse.

— Vietoj gėlių a.a. Juozui Moc
kui aukojo Prisikėlimo parapijai 
$100: D. Jurkšaitytė, P. A. Jurkšai- 
čiai ir V. R. Petruševičiai.

— Jubilėjiniam kryžiui aukojo: S. 
Kviecinskas $50, A. Kelmelis $50, 
K. S. Lembertai $50, S. Batulienė 
$50, Z. Sokolovienė savo vyro My
kolo atminimui $100, O. Kalinaus
kienė $50, V. V. Kecoriai $50, P. 
Lelis $25. S. A. Dilkai $25, K. Dil- 
kus $25, M. N. Batraks $25, R. E. 
Venslovaičiai $25, S. Martinaitienė 
$20, K. Meiliūnas $10, E. Kemėžienė 
$10.

— Stasys V. Miniotas ir Linda 
Meulmeester susituokė gegužės 6 d.

— Parapijos tarybos prezidiumo 
posėdis — gegužės 15 d., 7.30 v.v., 
klebonijos patalpose.

— Naujas salės prižiūrėtojas — 
Jonas Staradomskis. Dėkojame Ed. 
Gataveckui ir jo tėvams, kurie pa
dėjo jam tvarkyti salę iki šiol. Sar
go tel. 536-9348.

— Sv. Augustino seminarijoje šį 
rudenį prasidės trejų metų savait
galio kursai tiems, kurie nori gauti 
pasauliečių dijakonų šventimus. Ve
dę vyrai, tapę dijakonais, gali padė
ti parapijos kunigams sakramentų 
teikime, pamokslavime, ligonių lan
kyme, liturginėse apeigose. Jei yra 
susidomėjusių, prašom kreiptis į 
kleboniją arba paskambinti kunigui 
Charles Amico Sv. Augustino semi
narijoj tel. 261-7207.

— “Amnesty International", už 
žmogaus teises kovojantis sąjūdis, 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos iniciatyva siunčia parapijai lie
tuvių, kalinamų už religiją, adresus. 
Šiuo reikalu prašom kreiptis į pa
rapijos raštinę. Gausūs laiškai so
vietiniams pareigūnams gali paleng
vinti kalinių būklę.

— KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo parapijos skyriaus su
sirinkimas — gegužės 28 d. po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje. Tam susi
rinkimui naudingų fantų paaukojo 
A. Jurkšaitienė. Metinės uždaros re
kolekcijos moterims pramatytos 
lapkričio 17-19 d.d. Mississaugoje.

— Gegužinės pamaldos vyksta va
karais 7.30, šeštadienį po 9 v. Mi
šių, o sekmadienį po 11.30 v. Mišių.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už An
taniną ir Juozą Morkūnus, užpr. Z. 
J. Stravinskai, 8.30 už Jurgį Smols- 
kį, užpr. J. Smolskienė, 9 v. nove
na, 9.20 už Juozą Martinaitį, užpr. S. 
Martinaitienė, 10 v. už Leoną Stan
kų, užpr. M. Stankienė; sekmadienį 
8 v. už Sofiją Gustainienę, užpr. J. 
Gustainis, 9 v. novena, 10 v. už Vla
dą Stanulį, užpr. T. Stanulis ir B. 
Kulnienė, 11.30 už parapiją, 7 v.v. 
už Pažerūnų šeimos mirusius, užpr. 
C. Pažerūnienė.

A.a. Pranas Stankaitis, 52 
m. amžiaus, viengungis, gegu
žės 6 d. buvo mirtinai nutrenk
tas elektros srovės darbovietė
je.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms už su
rengtą man mergvakarį, už da
lyvavimą ir už gražias bei ver
tingas dovanas.

Kristina Rovaitė
JIESKAU GYVENIMO draugo lie
tuvio 58-65 metų amžiaus. Atsakysiu 
tik į rimtus laiškus. Rašyti “T. Ži
burių” adresu, pažymint ant voko 
“Našlei”.

PARDUODAMAS SKLYPAS 150 pė- 
du ilgio ir 190 pėdų pločio, tinka
mas verslo statybai, prie 26 plento, 
3 mylios nuo Collingwood miestelio, 
skambinti tel. 363-2853 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMIN K E VICIENE. 
(vairiomis progomis skambinti į "Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas | ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

MIKOLAINIS 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 FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

KAINA: $10.00 asmeniui, įskaitant nakvynę, 
maistą ir vaišes. Atsivežkite miegmaišius ir 
gerą nuotaiką. Paskubėkite užsiregistruoti pas 
sekančius asmenis: Martyną Yčą 766-7300,

PROGRAMA: šokiai, laužas, sportiniai žaidimai, B. BQ's ir kt.
Rimą Kalinauską 533-7506, Liną Čepą 233-8802, 
Ramoną Grigaliūnaitę 259-5770, Snieguolę Un- 
derytę 766-1718, Antaną Stauską 257-3416.
Rengėjai — LIET. NAMU JAUNIMO BŪRELIS

LN jaunimo būrelis š.m. gegužės 20-21 dienomis Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Wasagoje rengia

jaunimo STOVYKLĄ

Maironio mokyklos iškilmin
gas mokslo metų užbaigimas ir 
Motinos Dienos minėjimas 
Įvyks gegužės 14, sekmadienį. 
4 v.p.p., Anapilio salėje. Mo
kyklos tėvų komitetas laukia 
visų Toronto lietuvių dalyvavi
mo.

Apie baltistikos konferenci
ją Toronte gegužės 10-14 d.d., 
išspausdino informaciją dien
raštis "The Toronto Star” 
1978. V. 5. Joje rašoma, kad 
baltiečiai turi daug įvairių ta
lentų pasaulyje, tačiau jie pla
čiajai visuomenei mažai težino
mi. Esą Torontas turės progos 
susipažinti su jų menu ir moks
liniais laimėjimais konferenci
jos metu.

Baltistikos konferencijos pro
gramoje, šalia kitų renginių, 
surašytos pavardės organizaci
nio komiteto, kuriam pirminin
kauja latvė Ilze Kalnins. To ko
miteto komisijose dalyvauja šie 
lietuviai: lėšų — G. Balčiūnas, 
spaudos-informacijos—R. Prial- 
gauskas (komisijos pirm.), re
gistracijos bei informacijos — 
A. Petrulienė, knygų parodos
— O. Amolevičienė, meno pa
rodos — Alg. Banelis.

Meno paroda gegužės 27-28 
d.d. dailininkų Augės Rastonie- 
nės ir Normanto Lengertaičio 
Anapilyje. Parodą globoja 
Anapilio Moterų Būrelis.

Meno paroda
Kanados lietuvių meno pa

roda Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga įvyks Royal York vieš
butyje birželio 29 d. — liepos 
3 d.d. Visi Kanados menininkai 
prašomi dalyvauti. Dalyvavimo 
blankus ir informacijas galima 
gauti pas dail. Jurgį Račkų, 
Picture Loan Gallery (1998 
Lakeshore Rd. West, Mississau
ga, Ont. L5J 1.18. Tel. 822-6030) 
ir Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. Ko
diniai bus atrinkti vertintojų 
komisijos. Skiriamos premijos.

“Varpo” choro koncertą 
Montrealyje balandžio 15 d. 
plačiai aprašė sol. E. Kardelie
nė “Naujienų” 1978. IV. 27 
laidoje. Ji gražiai įvertino cho
ro dainavimą, sakydama: “Var
po” choras dainuoja kaip augš- 
tbs klasės labai pajėgus muzi
kos vienetas”. Esą choras pajė
gus dainuoti ir labai sunkų re
pertuarą E. Kardelienė labai 
gerai įvertino jauno dirigento 
J. Govėdo pastangas bei diri
gavimą. Ji pasigedo tiktai dai
lesnės jo laikysenos scenoje.

Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras, vadovaujamas solisto ir di
rigento V. Verikaičio, pirmą 
kartą Toronte pasirodė gegužės 
6 d. surengtu koncertu L. Na
mų salėje. Dauguma choristų
— vyresnio amžiaus, kituose 
choruose dainuoją vyrai, turį 
gana ilgą patyrimą. Jie padai
navo 8 dainas. Originali buvo 
antroji dalis, kurion įvesta ir 
vaidybos — vyrai dainavo susė
dę prie stalų bei alaus bokalų, 
kaikurie turėjo ir pypkes. Kon
certo programą praturtino sol. 
Ant. Pavasaris, padainavęs 9 
kūrinius. Tai buvo bene pir
mas jo pasirodymas Toronte, 
publikos šiltai sutiktas. Sekma
dienį jis giedojo solo Lietuvos 
Kankinių šventovėje.

Jaunavedžiai Ant. Pacevičius, 
ir Lilija Pacevičienė - Zenkevi- 
čiūtė povestuvinei kelionei iš
vyko Ispanijon. Vestuviniame 
pokylyje su nuotaka įspūdin
gai atsisveikino gintarietės Sa
dutės šokiu, kuriame daylvavo 
ir pati nuotaka. Šokiams grojo 
dar Toronte negirdėtas detroi- 
tiečių orkestras, vad. Rimo 
Gaspučio. Jis pasižymėjo lietu
viškom melodijom ir švelnu
mu.
IŠNUOMOJAMA — kambarys, vir
tuvė ir atskira prausykla; yra vieta 
automobiliui. Pageidaujama vienas 
asmuo. Skambinti telefonu 656-6592

IŠNUOMOJAMAS kambarys arba 
du kambariai ir virtuvė su baldais 
arba be baldų suaugusiems ir nerū
kantiems arti High Park požeminio 
traukinio. Rami vieta. Skambinti 
tel. 762-7196.

jaunimo 
šokius® 
Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje 
Iki pasimatymo! TULSK va|dyba

Visa lietuvių 
jaunimą 

kviečiame į

ATIDARO NAUJĄ

dantų gydymo kabinetą
94 Cumberland Street, suite 502, 
Toronto, Ontario Telefonas 922-6756 
Bay-Bloor rajonas. Priima pacientus pagal susitarimų

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT —
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO OP TRUST

Kun. V. Stankūnas iš Mont- 
realio, kur darbuojasi angliško
je parapijoje, lankėsi Anapily
je savo velionies brolio pa
minklo reikalais. Paminklo pro
jektą sutiko paruošti archit. dr. 
A. Kulpa. Ta proga aplankė ir 
“T. Žiburius”, kuriuos prenu
meruoja nuo jų įsisteigimo, ir 
domėjosi ypač laikraščio paruo
šimu. Jam paremti paaukojo 
$300. “T. Žiburiai” už duosnią 
auką raiškia nuoširdžią padėką.

Saul L Glober iš Richmond 
Hill, rašydamas “The Toronto 
Star” dienraštyje apie Izraelio 
užimtas žemes po 1967 m. karo, 
primena, kad ir kiti užkariauto
jai paimtų žemių negrąžina. 
Pvz. Sov. Sąjunga negrąžina 
Lietuvos, Latvijos. Ukrainos, 
Lenkijos užimtos dalies; JAV 
negrąžina ispanamas užimtų 
sričių — Texas ir Kalifornijos. 
Dėlto ir Izraelis galįs pasilaiky
ti vad. vakarinį krantą, kuris 
anksčiau buvo Jordanijos užim
tas.

gegužes 13, 
šeštadienį,

* Kaina - 50 et.
* gros gera 

muzika
* veiks baras
* pradžia —

8 vai. vakaro

Patarnavimas greitas, 
malonus, profesijonaliai 

kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gėrę patarnavimą

Virginijai Aulinskaitei, gyv. 
Oakvillėje. Anapilio salėje ge
gužės 7 d. buvo surengtas 
jnergvakaris, kuriame dalyva
vo jos tėvai, sužadėtinis ir 
daug ponių. Gegužės 8 d. 
mergvakaris buvo suruoštas 
Lorai Žukaitei; kiek anksčiau 
— Kristinai Naruševičiūtei 
Prisikėlimo patalpose.

Ryšium su “Holocaust” fil
mo rodymu televizijoje angliš
koje spaudoje pasirodė gana 
daug laiškų. Vieni pasisakė už 
tokio filmo rodymą, kiti — 
prieš. Ta proga keletas skaity
tojų priminė ir Baltijos kraš
tuose įvykdytą tautžudystę — 
“holocaust”, apie kurią nekal
ba nei spauda, nei televizija. 
Tų laiškų autoriai buvo estai ir 
latviai. Armėnai gi priminė sa
vo tautos naikinimą, vykdytą 
turkų. Pastarųjų organizacijos 
pirm. A. Yakup atsikirto, sa
kydamas, kad armėnai pirmieji 
pradėjo naikinti turkus, steig
dami savo valstybę.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Gegužės 27, šeštadienį, klebo

nas kviečia talkon vyrus ir jaunuo
lius šventovės ir klebonijos langų 
dažymo darbui.

— Gegužės 7 d. įvyko abiejų pa
rapijų vaikų pirmoji Komunija. 
Juos paruošė N. Pradėtosios Mari
jos seserys. Vyskupo vizitas Sutvir
tinimo sakramentui teikti yra nu
matomas sekančiais metais.

— Šeštadieninės mokyklos tėvų - 
mokytojų susirinkimas įvyko balan
džio 9 d. Išrinkus tris narius, į ko
mitetą įeina — pirm. Sigitas Bar
šauskas, Justinas Kličius, Aldona 
Cičinskienė, Emilija Verbylienė ir 
Kostas Mickus. P. Adamonio prane
šimu, organizuojant mokytojų kursus 
lituanistinei mokyklai būtų gauna
ma finansinė valdžios parama. Mo
kyklos vedėja mokyt. M. Jonynienė 
kalbėjo apie mokyklos stovį ir mo
kinius.

— Monsinjoro Harold Doran var
do vidurinę mokyklą baigė Irena 
Daunoravičiūtė.

— Priešvestuvinė staigmena p.p. 
Valinskų bute buvo suruošta Viole
tai Vasiliauskaitei, besirengiančiai 
ištekėti už Mykolo Doyle.

— Sunkiai serga Vincas Bilevi- 
čius, Royal Victoria ligoninėje — 
padaryta operacija. S. Sk.

Metinis “Lito” susirinkimas įvyko 
balandžio 8 d., Sv. Kazimiero para
pijos salėje. Susirinkimą pradėjo 
pirm. J. Bernotas, kviesdamas atsi
stojimu pagerbti pernai mirusius 
narius, jų tarpe ilgametį kredito ko
misijos narį Steponą Kęsgailą ir 
pradžioje š.m. staiga mirusį vedėją 
Praną Rudinską. Pirm. J. Bernotas 
pristatė susirinkimui naujai valdy
bos paskirtą vedėją Reginą Piečai- 
tienę. Jai buvo įteiktas Alfonso Va-

Greitas ir tikslus patarnavimas!
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10 TORONTO
Metinė ateitininkų šventė 

gegužės 5-7 d.d. buvo plačios 
apimties. Nors dėl blogo oro 
numatytas laužas penktadienį 
neįvyko, būrys ateitininkų sa
vo programą atliko Prisikėli
mo patalpose. Šeštadienį įvyko 
jaunųjų ateitininkų susirinki
mai, simpoziumas ir pramogi
nis vakaras su koncertine pro
grama ir šokiais. Daugiausia 
dalyvių susilaukė šokiai — 
jaunimo ir senimo. Labai gra
žiai pasirodė Klevelando mer
gaičių dainos vienetas “Neri
ja”. Sekmadienį visa eilė jau
nųjų ateitininkų atliko įžodį 
specialioje iškilmėje ir organi
zuotai dalyvavo pamaldose Pri
sikėlimo šventovėje. Pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Gutauskas, 
atvykęs iš Delhi, Ont. Po pa
maldų įvyko bendra agapė N. 
Pr. Marijos seserų patalpose. 
Šventės proga jaunieji ateiti
ninkai išleido neperiodinį laik
raštėlį “Pirmyn, Jaunime”, re
daguotą Ritos Rudaitytės ir ki
tų. Laikraštėlis gražiai iliust
ruotas. Daug įdomių rašinių.

Dail. Antanas Tamošaitis 
lankėsi Toronte-Mississaugoje 
ir ta proga apžiūrėjo ir patikri
no Anapilio kilimo audimo dar
bus. Audžiamo kilimo autorius 
A. Tamošaitis buvo labai pa
tenkintas darbščiųjų audėjų 
kruopščiai atliktu darbu: jau 
išausta apie 3 pėdas ir liko 
austi apie 12 pėdų. Audimo 
darbams vadovauja dr. Angelė 
Kazlauskienė, jai padeda Genė 
Gaižutienė ir Anapilio Moterų 
Būrelio atstovė Dana Garba- 
liauskienė bei naujų audėjų in
struktorė Genė Sprainaitienė.

Kilimo audėjų skaičius di
dėja, tačiau nenorint audimo 
darbo labai užvilkinti, kviečia

zalinsko tapytas a.a. P. Rudinsko 
portretas, kuris bus pakabintas “Li
to” patalpose.

Susirinkime dalyvavo 240 pilnatei
sių narių ir 16 svečių. Lygos draudi
mo skyriaus vedėjas Gil Constantini 
ir CUMIS draudos bendrovės atsto
vas Hector Barbe keliais žodžiais pa
sveikino susirinkusius.

Metinius pranešimus padarė pirm. 
J. Bernotas, vedėja ir buhalterė R. 
Piečaitienė, kredito kcm. pirm. J. 
Kibirkštis ir revizijos kom. narys B. 
Niedvaras. “Litas” užbaigė metus su 
$7,336,732 balansu ($7,086,922 — 
1976 m.) ir rekordiniu $35,312 pel
nu (19,394). Nariams už santaupas 
išmokėta $540,300 (524,259). Narių 
— 1732, skolininkų — 446. Lietuvy
bės reikalams per 1977 m. išleista 
S9330. Be to, 1977 m. dividendai už 
šėrus $519.80 buvo padalinti per 
pusę Aušros Vartų parapijos chorui 
ir ansambliui “Gintaras".

Diskusijų metu buvo P. Adamo
nio pasiūlyta ir susirinkimo priimta 
įamžinti P. Rudinsko atminimą, pa
skiriant kiekvienais metais po $1000 
stipendiją jaunimui, einančiam ko- 
m?rcinius mokslus.

Balsų skaičiuotojai H. Adomonis, 
G. Alinauskas, J. Dalmotas ir P. 
Juodkojis pranešė, kad A. Ptašins- 
kas išrinktas ir R. Išganaitis per
rinktas į valdybą. Aklamacijos būdu 
į kredito komisiją buvo perrinktas
J. Kibirkštis, o į revizijos komisiją 
perrinktas B. Niedvaras ir išrinktas
K. Toliušis.

Susirinkimas baigėsi J. Gabrusevi- 
čienės skaniai paruošta vakariene.

Vasaros metu “Litas” sekmadie
niais neveiks nuo gegužės 16 iki spa
lio 16 d. Taigi, gegužės 14 sekma
dienis bus paskutinis prieš vasarą.

R. Piečaitienė

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

me prisijungti prie to darbo 
daugiau audėjų. Tuo reikalu 
prašome kreiptis į dr. A. Kaz
lauskienę tel. 845-8218, Genę 
Gaižutienę tel. 279-3157 arba 
D. Garbaliauskienę tel. 277- 
3351.

Pokalbį su A. Rinkimu, pa
ruoštą Pr. Alšėno, išspausdino 
“Draugas” balandžio 14 d. Ja
me A. Rinkūnas informuoja 
skaitytojus apie savo rengiamą 
vadovėlį “Kalbėkime lietuviš
kai — Lithuanian for Begin
ners" ir apie suplanuotą leidi
nį apie Lietuvos Kankinių pa
rapiją (buvusią Šv. Jono Kr.) 
jos 50 metų sukakties proga. 
Kalbėdamas apie savo veiklą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje. A. Rinkūnas pareiškė — 
sutiktų kandidatuoti į naują 
PLB valdybą, jeigu ji būtų To
ronte ir jeigu ji imtųsi inicia
tyvos atstatyti bent minimali- 
nę visų vienybę.

“Speak-Up” balandžio mėn. 
numeryje įdėjo istorijos profe
soriaus Aleksandro V. Berkio, 
ilgoką informaciją, prime
nančią Baltijos valstybių oku
paciją. Progą tai padaryti davė 
JAV sutartis su Panama, pagal 
kurią 2000 metais Panamos ka
nalas grąžinamas Panamai. In
formacijoje sakome, kad ame
rikiečiai nėra supažindinti su 
garbinga Lietuvos istorija. Tie, 
kurie yra susirūpinę Panamos 
kanalo grąžinimu, turėtų prisi- 
mniti, kad sovietai Baltijos 
kraštų neatsisako. Amerikie
čiai, užuot priekaištavę savo 
kraštui, turėtų savo dėmesį nu
kreipti į Sov. Sąjungą, okupa
vusią Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Atrodo, ši informacija buvo pa
skelbta ir kituose laikraščiuose.

• Sovietų konstitucija religijos 
laisvę vadina teise, o vyriausybė — 
nusikaltimu. — RICHARD KRIŪKUS


